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60 ANOS DE ARTE GAÚCHA: 1935/1995 

HOMENAGEM AOS 60 ANOS DA ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA
&

O ano de 1935, em Porto Alegre, foi marcado por um grande 

evento: a comemoração do centenário da Revolução Farroupilha.

Os imponentes pavilhões construídos no Parque da Redenção 

evidenciavam o progresso econômico e cultural do RS que, no trans

curso do governo Vargas, afrimava-se no cenário nacional.

No prédio do Instituto de Educação, o professor do Insti

tuto de Artes, Ângelo Guido, organizou uma grande mostra de artes 

plásticas que na secção pintura apresentava mais de 700 obras. En

tre os expositores encontramos nomes que se destacavam no meio ar

tístico de então: Sotero Cosme, Fernando Corona, Leopoldo Gottuzzo, 

Libindo Ferraz, João Fahrion, João Faria Viana.

Muitos destes artistas tiveram sua formação no Instituto 

de Belas Artes, fundado no início do século. Outros trabalhavam na 

Editora Globo que, na década de 30, funcionava como uma "verdadeira 

escola". Lá o "velho" Zeuner ensinava desenho e gravura aos jovens 

que se profissionalizavam, ilustrando as páginas da Revista do Glo

bo .

O ano de 35 registrou também um significativo acontecimen

to na área das letras que foi a fundação da Associação Riograndense 

de Imprensa. Em 19 de dezembro, reunidos no prédio da Casa Rural, 

os jornalistas fundavam a sua entidade de classe, elegendo Érico 

Veríssimo seu presidente.

Já nos seus primeiros anos de vida, a ARI, combatendo a 

censura do Estado Novo, deixava evidente sua bandeira de luta: a 

liberdade de imprensa. Ao longo de sua trajetória, sempre que a li

vre manifestação foi cerceada, a ARI se fez presente, denunciando 

publicamente a censura e defendendo jornalistas presos.

Nos anos 30, Vargas liderou a transição do Estado Oligár- 

quico para o Estado Corporativo. A criação de conselhos, associações, 

sindicatos, visava mediar as relações com o poder público. Seguindo 

a diretriz corporativa do governo, os artistas plásticos fundavam em 

1938 a Associação Francisco Lisboa, buscando "uní-los" para vencer 

dificuldades e "estimulá-los" em seu trabalho de criação.

A fundação da Chico não foi vista com bons olhos por al-

Ãngelo Guido acusavaguns professores do Instituto de Be].as Artes, 

seus membros de "aleijadinhos em desenho".

O final da década de 30 foi marcado pela disputa entre as

duas entidades no sentido de legitimamente representar as artes no 

RS.
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A DÉCADA DE 40: O DEBATE SOBRE O MODERNISMO CHEGA AO RS

Nos anos 40, as divergências estéticas entre acadêmicos 

e modernistas pautaram o debate que mobilizou os artistas gaúchos.

Manoelito de Ornellas, chefe do Departamento de Impren

sa e Propaganda no Rio Grande do Sul, afirmava, nas páginas da Re

vista do Globo, que a proposta "modernizante" do Estado Novo de

veria estar em sintonia com a renovação artística. No Instituto de 

Belas Artes, a arte moderna era vista com sérias restrições. Os 

"falsos modernos" eram identificados com o caráter autoritário e 

repressivo do governo Vargas.

Em janeiro de 1942 , realizou-se em Porto Alegre o 1° Sa

lão Moderno de Artes Plásticas que durou apenas 3 dias e causou 

grande indignação nos meios mais conservadores. O Correio do Po

vo, em sua coluna "Notas de Arte" deu cobertura ao Salão, tecendo 

comentário sobre o tom provacativo das obras.

No ano de 1943, Iberê Camargo realizou sua primeira in

dividual e, com bolsa do governo, seguiu para o Rio de Janeiro, 

onde iniciou sua militância contra o academicismo, e em defesa da 

independência do artista.

Em 45, o nazi-fascismo foi derrotado na Europa eo Bra

sil despediu-se da ditadura de Vargas, iniciando um processo de 

redemocratização. Nos anos do pós-guerra, a estética modernista 

era impulsionada por novas convicções sociais e políticas.

O "Grupo de Bagé", em sintonia com os novos tempos, reali

zou em 1948, no auditório do Correio do Povo, uma exposição, onde 

Danúbio Gonçalves, Glauco Rodrigues, Glênio Bianchetti e Clóvis 

Chagas apresentaram as tendências artísticas atuais.
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OS ANOS 50: OS CLUBES DE GRAVURA E A ARTE POPULAR

O Clube de Gravura fundado em 1951, em Porto Alegre, por 

Vasco Prado e Carlos Scliar, defendia uma proposta de arte politi

camente engajada.

Muitos clubes espalharam-se pelos países latino-america

nos, seguindo o caminho do TALLER DE GRAFICA POPULAR mexicano. Nes

tes anos do pós-guerra, fazia-se necessário romper com a arte eli- 

tizada, popularizando-a em uma dimensão nacionalista. A difusão da 

gravura poderia cumprir estes objetivos. Danúbio Gonçalves, Glênio 

Bianchetti e Glauco Rodrigues, fundaram no mesmo ano o Clube da 

Gravura de Bagé. Em 54, Ado Malagoli fundou o Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul. No ano seguinte, foi realizada a 1§ mostra produzi

da pelo MARGS, intitulada Exposição de Arte Brasileira Contemporâ

nea, tendo como local a Casa das Molduras.

O grande evento cultural da década de 50, em Porto Ale

gre, foi a realização do 1° Congresso Brasileiro de Arte, ocorrido 

em abril de 1958, em comemoração ao Cinqüentenário do Instituto de 

Belas Artes. Paralelamente ao Congresso, aconteceu o 1Q Salão Pan- 

americano de Arte, com delegações de vários países. O Correio do 

e o Diário de Notícias, assim como a imprensa do Pio e de São Pau

lo, deram ampla cobertura aos eventos.
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0 ATELIER LIVRE: A VIVÊNCIA ARTÍSTICA NÃO "OFICIALISTA" DOS ANOS 60

Em março de 61, a notícia da fundação de um atelier livre

o Jornal da 

e elogiava 

abrisse alternativas no

em Porto Alegre, chegava ao Rio de Janeiro. No dia 24, 

Manhã divulgava o sucesso dos "Encontros com Iberê" 

a iniciativa da criação de um órgão "que 

mundo das artes".
Os "Encontros com Iberê" aconteceram em dezembro de 60 e

grande impacto no meio artístico local, propondo novos

para os artistas

causaram um

caminhos estéticos e uma postura mais combativa 

plásticos. No discurso de encerramento, publicado no Correio do Po

vo de 3 de janeiro de 1961, Iberê pregava a importância de "falar

mos a linguagem de nosso século" e da dedicaçao ao estudo "paciente

e tenaz".
A criação do Atelier Livre pela Divisão de Cultura do mu

nicípio pode ser encarada como uma resposta aos questionamentos le-

"oficialista", o 

em conjunto, estudar, aprimorar

vantados por Iberê. Movido por uma proposta nada

Atelier reuniu jovens artistas para,

e criar um ambiente de renovação nas artes.a técnica
Ao longo destes 35 anos, o Atelier Livre contribuiu sig

nificativamente para a formação de muitos artistas e sua importância 

para a criação e difusão da arte gaúchaê reconhecida nacionalmente.
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OS ANOS 70 E A PREOCUPAÇÃO COM O ISOLAMENTO DA OBRA DE ARTE: 

O NERVO ÓPTICO E O "ESPAÇO NO".

Em dezembro de 76, no MARGS, um grupo de artistas formado 

por Carlos Asp, Carlos Pasquetti, Clõvis Dariano, Jesus Escobar, Ma- 

ra Álvares, Romanita Martins, Teimo Lanes e Vera Chaves Barcellos, 

apresentaram seus trabalhos, lançando um manifesto onde propunham 

uma visão crítica da arte e sua relação com o mercado, e defendiam 

uma linguagem visual contemporânea e atuante na sociedade.

Frederico Moraes batizou o grupo de Nervo Óptico, que fi

cou conhecido, especialmente, pela divulgação das obras em folhas 

soltas e colecionáveis. Desta forma, buscavam socializar o pensamen

to artístico e reduzir o isolamento da obra de arte causado, em 

grande parte, pelos vícios do mercado. A Zero Hora, em sua edição 

de 28.10.78, publicou uma longa entrevista onde os integrantes do 

grupo explicitavam seus objetivos. O Nervo Óptico manteve-se ativo 

até 78, quando alguns de seus integrantes afastaram-se em viagem de 

estudos. Os que aqui ficaram, passaram a constituir o "Espaço No", 

Centro Alternativo de Cultura, que abriu suas portas em 15 de outu

bro de 79.

Pretendendo ser um núcleo de manifestações artístico-cria- 

tivas, preocupado com a contemporeneidade da linguagem, o "Espaço 

No" promoveu e divulgou, através de atividades específicas, as artes 

visuais, as cênicas, a música, a poesia e a literatura, "cultivando 

seu caráter experimental e polêmico".
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OS ANOS 80: INTELECTUALIZAÇÃO X MATERIALIDADE

Em reação ao excesso de racionalismo que orientou a arte 

na década de 70, os anos 80 se caracterizaram pelo retorno â maté

ria, ao gesto e ao sensualismo, em uma espécie de renascimento 

pintura.

da

Um panorama geral das artes plásticas no RS foi apresen

tado na mostra ARTE SUL 89 que aconteceu no MARGS, nos meses de ju

lho e agosto.

Paralelamente a este evento ocorreu o I ENCONTRO LATINO- 

AMERICANO DE ARTES PLÁSTICAS, onde painelistas de todo o Brasil e 

de outros países da América Latina debateram a situação das artes 

no continente, a formação do artista e o papel da crítica.

A Zero Hora e o Correio do Povo divulgaram amplamente a 

importância destes debates para o desenvolvimento cultural do RS.

«AReS-Ruclao 4o Qocumantação e PbsílS


