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ARTES PLÁSTICAS —

Meio ambiente e arte
Alessandra Corrêa

Misturando educacão Escola Estadual de 1oe 2o graus ecologia. “Eles agora têm mais
Elmano Lauffer Leal, também de carinho com a própria escola", ecologia e arte, um pro- Porlo Alegre; e a Escola de r e garante Pedra Kordorfer, da El-

grama inovador amplia o 20 graus Nossa Senhora das mano LaufferLeal. "Gostei mui- 
público do MARGS e di- Graças, de Viamão, mantida por to de participar”, resume 
funde no Brasil a idéia de irrnãos maristas. “Procuramos Leandro Medeiros, 15 anos, 
museus para crianças A escolher escolas que tivessem aluno da Martim Aranha 
instituição foi a única no um bom trabalho na área das ar-
país a ser escolhida para 
participar do projeto

1

Intercâmbio culturaltes, e que retratassem perfis 
sócio-econômicos diferencia
dos”, justifica Antônio Renato mais amplo. A responsável pela I 
Henriques, coordenador da eta- etapa americana do projeto, a j\

artista plástica e museóloga J 
Foram feitos, em conjunto Brenda Baker, chegou a Porto J

Mas 0 Gralha Azul é bem •

A Gralha Azul é 0 pássa- pa brasileira do projeto, 
ro que replanta as arau- .
cáriasda Mata Atlântica, com 0 Núcleo de Ecojornalistas Alegre no último dia 20 de no- - 

E também o nome de uma das do RS e a equipe do projeto Arte vembro, e permanecerá até ja- *
neiro em intensa atividade. Irá J

ò
mais importantes realizações Alerta, passeios ecológicos ao 
desta gestão da Secretaria de Parque de Itapeva, em Torres, visitar vários locais ecológicos e 
Estado da Cultura. Gralha Azul e ao Morro Santana. “Ambos lu- culturalmente importantes e co- 
- meio ambiente e arte, parte gares com resquícios de Mata nhecer as escolas e as crianças 
integrante do programa Parceria Atlântica", lembra Henriques. As que participaram do projeto. 
Internacional de Museus - crianças desenvolveram a partir 
1993/95 (International Partner- daí trabalhos artísticos, cada es- uma palestra no MARGS onde 
shipAmongMuseums-IPAM, cola explorando temas próximos tentou explicar a idéia dos Mu- ■ 
realizado entre o MARGS e 0 à sua realidade, como a ques- seus da Criança, e falar sobre q 
Museu da Criança de Madison tão do planejamento urbano, na que 0 Madison pretende fazer 
(Madison Children’s Museum), Vila Cruzeiro, ou do desmata- em relação ao projeto. (Ver ma- 
é um projeto que pretende unir mento, em Viamão. Os alunos téria abaixo) 
arte, educação e ecologia. assistiram também a vídeos e Henriques também vai fi-

Esse programa de parce- mostras fotográficas com temas car dois meses nos EUA, fazen
do mais ou menos 0 mesmo que 

O resultado foi apresenta- Brenda aqui. Vai ainda trabalhar 
e patrocinado pela AT&TFoun- do em uma exposição com 0 a ecologia com algumas crian- 
dation e pelo Departamento de mesmo nome do projeto, exibida ças norte-americanas e trazer 
Assuntos Educacionais e Cultu- no MARGS durante 0 mês de suas obras para cá. O projeto 
rais da US Information Agen- novembro. As técnicas utilizadas prevê a troca de exposições. Em 
cy, visa aproximar museus de ficaram a critério de cada escola. 95, a idéia é publicar uma edi- 
todo o mundo com seus simila- O produto final, porém, foi homo- ção final, bilíngüe, para ser dis- 
res americanos, através da rea- geneamente satisfatório “As cri- tribuída nos EUA e aqui. 
lização conjunta de projetos, anças apresentaram uma No dia 24 de novembro,
Para 0 triênio 93/95, o MARGS concepção estética bastante aconteceu na Praça da Alfânde- 
foio único museu brasileiro a ser avançada, e uma grande capa- ga, como parte integrante do 
escolhido.

Passeios: as crianças
tiveram uma

sensibilização
No dia 28 de novembro, fez ecológica, que depois

transferiram para os 
trabalhos

ria, desenvolvido pela American ecológicos.
Association of Museus - AAM

: I cidade expressiva”, comemora projeto, 0 2o Concurso Estadu
al de Escultura Efêmera, pro-

Entre elas, a exposiçãg movido pela Associação dos ao museu, mas 0 museu está ca, conta que “há uma série de
A primeira etapa do proje- também foi um sucesso. "É Escultores do RS (AEERGS). O indo até elas”. Ele acredita que correntes da arte contemporâ-

to previa uma conscientização uma oportunidade de os alunos concurso deste ano teve, além 0 apoio recebido de empresas nea que trabalham a questão do
ecológica com crianças. Foram se sentirem valorizados”, acre- do júri tradicional, uma comissão privadas e órgãos públicos meio ambiente". “Não dá prase-
selecionadas três escolas: a dita a professora Tânia Moura, formada por ecologistas e pela “mostra o reconhecimento da parar a vida do meio ambiente,
Escola Municipal de 10 grau Ver. da Martim Aranha. Serviu tam- própria Brenda, que concedeu à sociedade a esse tipo de traba- assim como não dá pra separar
Martim Aranha, que fica na Vila bém para conscientizar as cri- Ana Simone Lempke um prêmio Iho". Quanto á questão ecológi- a vida da arte", completa.
Cruzeiro, em Porto Alegre; a anças sobre a importância da especial.

Henriques.
Vivência ecológica

Em 1o de dezembro, foi 
inaugurada, no MARGS, a ex
posição Nossos bosques têm 
mais vida? - meio ambiente e

tf

Museus da Criança são 

comuns no exteriorarte, reunindo sete artistas gaú
chos com obras ligadas à eco
logia.

NAvaliando os resultados 
até agora, Henriques afirma que 
"não só as crianças estão vindo

os Estados Unidos pretende ajudaras crianças a 
existem em torno de aprenderem de uma maneira 
300 Museus da Cri- não-tradicional, em que elas 

ança. Lá, eles são mais po- possam explorar e experi- 
pulares que os museus de mentar usando sua mente e 
arte ou história. Aqui, são des- seu corpo”, explica, 
conhecidos. A americana 
Brenda Baker, do Madison coleção. O Museu apresenta 
Children’s Museum, do es- sempre 12 exposições ao 
tado de Wisconsin, aproveita mesmo tempo, e a cada ano 
sua estada no país para ten- três são trocadas. A do Proje
tar explicar aos brasileiros o to Gralha Azul está programa- 
que é um Museu da Criança, da para 1995, e vai mostrar a 

Ela conta que o Museu cultura e a arte brasileira, além 
da Criança de Madison, que de tratar da questão ecológi- 
já existe há dez anos, e aten- ca. Fotos gigantes das crian- 
de um público de um a 13 ças que participaram da eta- 
anos de idade, é interdiscipli- pa do Brasil, assim como seus 
nar, combinando arte, histó- trabalhos, serão exibidos jun- 
ria, ciência, tecnologia e ou- to com citações sobre 0 que 
tras áreas. “É um museu que elas pensam e sentem.

Participaram deste projeto as pro
fessoras de artes:

Lígia Gerti Fleck da Silva, Pedra 
Maria Brehm Kordorfer (E.E. Elma
no Lauffer Leal); Tânia Moura (E. 
M. Ver. Martim Aranha); Rozimeri 
Ranzolin, Silvia Consenza, e Vera 
Monteiro (E. N. S* das Graças).

Além das entidades jà citadas, o 
Projeto Gralha Azul teve o apoio de:

Associação dos Amigos do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul - 
AAMARGS, Prefeitura Municipal de 
Rio Grande, Instituto Brasileiro 
de Patrimônio Cultural - IBPC, 
Mc Donald’s, Hotel Everest 'Porto 
Alegre), Hotel Continental (Tones e 
Canela) e Vinícola Aurora.

Em Madison não há uma

Exposição: os 
alunos 
produziram 
obras de arte em 
um nível plástico 
bastante
avançado para a 
sua faixa etária
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JORNAL DA AAMARGS

NOSSOS BOSQUES TEM MAIS VIDA?
Pivetes andam em bandos nas ruas. Não só 

para assaltar, mas para se protegerem dos esqua
drões de extermínio. O executivo da mesa ao lado dá 
ordens pelo seu celular. Na calçada, os transeuntes 
perderam a elegância da classe média dos anos atrás. 
Lá fora, as roupas surradas contrastam o charme do 
velho bar. O mesmo de tantas histórias. De antes da 
ditadura, quando ainda se acreditava que a vida se 
imporia a partir de nossos bosques. O mesmo bar de 
durante a ditadura, quando se falava baixo, fingindo 
ser o burguês que se era e se acreditava não ser. Na 
rua, em carros importados, circulam abastadas bar
rigas protegidas por fortes guarda-costas. A banha 
das baleias continua sendo queimada e a banha dos 
nordestinos, dos sem-terra do sul e dos povos da 
Etiópia há muito já não existe.

Xenofobia virou palavra cotidiana nas con
versas do Velho Mundo. Em Amsterdã, que acolhia 
os refugiados da Inquisição no século dezessete, 
começa a surgir o sentimento de que os negros do

Suriname deveriam voltar. Nas terras altas da Grã- 
Bretanha, onde as ovelhas pastam livres na tundra, 
já não há, desde há muito, nada intocado pela mão 
do homem que organiza, sistematiza, desvitaliza. 
Os pântanos da Flórida estão poluídos, e a Amazô
nia expõe cicatrizes de queimadas e de pistas de 
pouso clandestinas por onde a riqueza voa para o 
exterior. A sociedade pós-industrial perdeu a vibra
ção da vida. Em Liverpool, não há mais nada do 
buliço portuário da época dos Beatles. As sociedades 
periféricas herdaram a poluição e a violência. Do 
extermínio de índios, passamos ao extermínio de 
meninos de rua.

Aqui ainda há o que exterminar. Há até 
produto de exportação para extermínio, como as 
crianças cujos órgãos abastecem hospitais do pri
meiro mundo. Não há dúvida: nossos bosques, 
planícies e montanhas ainda têm mais vida. Resta 
saber para quê?

A pergunta se impõe e vem sendo trabalhada

por artistas de todo o mundo. A questão da ecologia 
e da dignidade humana tem sido uma constante em 
exposições de Nova Iorque a Estocolmo. Em Porto 
Alegre, paralelo trinta da confusão global, Ana 
Norogrando, Diana Domingues, Gustavo Nakle, 
Irineu Garcia, Lenir de Miranda, Maria Tomaselli 
Cirne Lima e Marlies Ritter foram convidados 
pronunciarem. O que fazem com obras contunden
tes com que propõe a reflexão sobre a situação da 
vida, não só em nossos bosques, como fala o Hino 
Nacional, mas nas diversas dimensões do mundo

a se

contemporâneo.
Aqui, como em outros lugares, nossos artistas 

e nossa arte insistem em viver ou sobreviver à 
eliminação do que pulsa, anda, corre, voa e incomo
da. Mas isso já é outra história. Janeiro vem aí, e pior 
do que está não pode ficar.

José Luiz do Amaral
Professor e crítico de arte 

Curador da mostra Nossos Bosques têm mais vida?

COLETIVA INTEGRANTE DO PROJETO GRALHA AZUL, COM OBRAS EM TORNO DA TEMÁTICA ARTE E ECOLOGIA. DE V- DE DEZEMBRO A JANEIRO DE 95, NAS PINACOTECAS DO MARGS.
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Artes
Museu de Arte/RS e Associação 

dos Amigos do Margs, dentro do 
Projeto Gralha Azul — integrante 
da “Parceria Internacional de Mu
seus” inaugura hoje a mostra “Nos
sos bosques têm mais vida?”, às 
19h30min, na pinacoteca central de 
Margs. A abertura ao público vai 
de amanhã a 1° de janeiro/95.
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NOSSOS BOSQUES TÊM 
MAIS VIDA
Pinacoteca Central do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°'), às 19h30min 
Coletiva de Ana Norogrando, Irineu Gar
cia. Lenir de Miranda e Maria Tomaselli 
Cirne Lima, entre outros artistas, dentro 
do projeto Gralha Azul. A mostra segue 
até 2 de janeiro.
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BOSQUES -
Dentro do Pro
jeto Gralha 

g Azul, uma par- 
B cerla entre o 
■ Margs e o Ma- 
B dison Children 
B Museum em 
m torno de arte- 
m educação, inicia 
B hoje nas pinaco- 

I tecas do museu a mostra "Nos
sos Bosques tem mais vida?". A 
mostra reúne trabalhos dos ar
tistas Ana Norogrando, Diana Do- 
mingues, Gustavo Nakle, Irineu 
Garcia, Unir de Miranda, Maria 
T. C. Uma e Marlies Ritter. 
ANIVERSÁRIO - Galeria Marisa 
Soibelman (Castro Alves, 101) co- 

; memora cinco anos, como a mos
tra "Museu de Tudo/1994". São 
obras variadas de Xico Stoekin- 
ger, Manoio Doyle (foto), Vasco 
Prado, Nelson JungbJuth, Kike 
Sanzol, Tenius, Nicolas Vlavianos



J ornai • Cf-'1-1 -fO^t
03 / 4 7~ I qyData: 

p&giaa:à 

A » «nm ».«: »l o<;gas Tw ;

f \ S

■Ç"f- W i j£#£2



: Cg

.CS/ Ü /qM
P&gla&rJ? ,<T

NnsSoa BoS&uc s^v.v-* ».
%/j <j^r>

4 Jornal: 

Da ta:__
I ‘j

ÁKaumte:

“

EXPOSIÇÕES
PINTURAS— Óleo sobre tela de Maria Cris
tina Matzenbacher Bisio, no Espaço Cultural 
Banrisul, agência central.
SUGERINDO PRESENTES — Mostra na 
Emília Gontow (Juvenal Miler, 69).
NOSSOS BOSQUES TEM MAIS VIDA? — 
Proposta ecológica do Projeto Gralha Azul. 
No Margs (Praça da Alfândega, s/n8).
JOSÉ CUNHA CONCEIÇÃO — Pinturas a 
óleo. Na Agência Central do Banrisul (Praça 
da Alfândega). Até sexta-feira.
NATAL COM ARTE — Mostra no Enartes 
(Andradas, 1755 — Conjunto 71).
JUSSARA DORNELLES — Pinturas no Es
paço Cultura da Agência Lajeado da CEF 
(Júlio de Castilhos, 1029 — Lajeado). 
SUSANNE RITTER — Pinturas no Espaço * 
Cultural da Agência Açorianos da CEF (Co
ronel Genuíno, 423 — Porto Alegre). 
PINTURAS — Na Agência Tupanciretã da 
CEF (Vaz Ferreira, 977 — Tupanciretã).
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NOSSOS BOSQUES TÊM 
MAIS VIDA
Pinacoteca Central do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°).
Coletiva de Ana Norogrando, Irineu Gar
cia, Lenir de Miranda e Maria Tomaselli 
Cirne Lima, entre outros artistas, dentro 
do projeto Gralha Azul. Até 2 de janei
ro.
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NOSSOS BOSQUES TÊM 
MAIS VIDA
Pinacoteca Central do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°), às 19h30min 
Coletiva de Ana Norogrando, Irineu Gar
cia, Lenir de Miranda e Maria Tomaselli 
Cirne Lima, entre outros artistas, dentro 
do projeto Gralha Azul. A mostra segue 
até 2 de janeiro. De terça a domingo, das 
lOhàs 19h.
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NOSSOS BOSQUES TÊM 
MAIS VIDA
Pinacoteca Central do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°)
Coletiva de Ana Norogrando, Irineu Gar
cia, Lenir de Miranda e Maria Tomaselli 
Cirne Lima, entre outros artistas, dentro

do projeto Gralha Azul. De terça a do
mingo, das 1 Oh às 19h. Até 2 de janei
ro.
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NOSSOS BOSQUES TÊM 
MAIS VIDA
Pinacoteca Central do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°)
Coletiva de Ana Norogrando, Irineu Gar
cia, Lenir de Miranda e Maria Tomaselli 
Cirne Lima, entre outros artistas, dentro 
do projeto Gralha Azul. A mostra segue 
até 2 de janeiro. De terça a domingo, das 
lOh às 19h.
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NOSSOS BOSQUES TÊM 
MAIS VIDA
Pinacoteca Central do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°)
Coletiva de Ana Norogrando, Irineu Gar
cia, Lenir de Miranda e Maria Tomaselli 
Cime Lima, entre outros artistas, dentro 
do projeto Gralha Azul. A mostra segue 
até 2 de janeiro. De terça a domingo, das 
lOh às 19h.
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NOSSOS BOSQUES TÊM 
MAIS VIDA — Pinacoteca 
Central do Margs (Praça da Al
fândega, s/n°). Coletiva de Ana 
Norogrando, Irineu Garcia, Le
nir de Miranda e Maria Toma
selli Cirne Lima, entre outros 
artistas, dentro do projeto Gra
lha Azul. A mostra segue até 2 
de janeiro, das lOh às 19h. 
OLHATIVO - Saguão do Ca
fé Concerto Majestic da Casa



■ .wpf*

"2^^vo U oyr;Ov

■ . . . ... ,o. 4 o i... / 3l5
k~ Ç^s&h&Sk..-.
• \Hõ^s..â>.o.^.Q |

TtM + V, Jq 7

.» *1 -• «• l

5

A « 3 íW* ?

v
NOSSOS BOSQUES TÊM 
MAIS VIDA?
Pinacotecas do Margs IPraça da Alfânde
ga. s/n'1)
Coletiva com obras de Ana Norogrando, 
Diana Domingues, Gustavo Nakle. Iri- 
neu Garcia, Lenir de Miranda, Maria 
Tomaselli Cirne Lima e Marlies Ritter, 
em torno da temática arte e econlogia. A 
mostra tem curadoria de José Luiz do 
Amaral e faz parte do Projeto Gralha 
Azul.
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NOSSO BOSQUES TÊM MAIS 
VIDA?
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°)
Coletiva com obras de Ana Norogrando, 
Diana Domingues, Gustavo Nakle, Iri 
ncu Garcia, Lenir de Miranda, Maria 
Tomaselli Cirne Lima e Marlies Ritter, 
em torno da temática arte e econlogia. A 
mostra tem curadoria de José Luiz do 
Amaral e faz parte do Projeto Gralha 
Azul. De terça a domingo, das lOh às 
19h, até fevereiro.
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NOSSO BOSQUES TÊM MAIS 
VIDA. — Pinacotecas do Margs 
(Praça da Alfândega, s/n°). Coleti
va com obras de Ana Norogrando, 
Diana Domingues, Gustavo Nak
le, Irineu Garcia, Lenir de Miran
da, Maria Tomaselli Cirne Lima e 
Marlies Ritter, em torno da temáti
ca arte e ecologia. A mostra tem 
curadoria de José Luiz do Amaral e 
Jaz parte do Projeto Gralha Azul. 
De terça a domingo, das lOh às 
lyh, ate fevereiro.
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NOSSO BOSQUES TÊM MAIS 
VIDA?
Pinacotecas do Margs IPraça da Alfânde
ga. s/n°).
Coletiva com obras de Ana Norogrando, 
Diana Domingues, Gustavo Nakle, Iri- 
neu Garcia, Lenir de Miranda. Maria 
Tomaselli Cirne Lima e Marlies Ritter, 
em torno da temática arte e econlogia. A 
mostra tem curadoria de José Luiz do 
Amaral e faz parte do Projeto Gralha 
Azul. De terça a domingo, das lOh às 
17h, até 5 de março.
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NOSSOS BOSQUES TÊM MAIS VIDA? —
Coletiva com obras que abordam o tema arte 
e ecologia. Nas Pinacotecas do Margs (Pra
ça da Alfândega s/nB).
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NOSSO BOSQUES TÊM MAIS 
VIDA?
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°).
Coletiva com obras de Ana Norogrando, 
Diana Domingues, Gustavo Nakle, Iri- 
neu Garcia, Lenir de Miranda, Maria 
Tomaselli Cirne Lima e Marlies Ritter, 
em torno da temática arte e ecologia. A 
mostra tem curadoria de José Luiz do 
Amaral e faz parte do Projeto Gralha 
Azul. De terça a domingo, das lOh às 
17h, até 5 de março.
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NOSSO BOSQUES TÊM MAIS 
VIDA?
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°)
Coletiva com obras de Ana Norogrando, 
Diana Domingues, Gustavo Nakle, Iri- 
neu Garcia, Lenir de Miranda, Maria 
Tomaselli Cirne Lima e Marlies Ritter, 
sobre arte e ecologia. Projeto Gralha 
Azul. De terça a domingo, das lOh às 
17h, até 5 de março.

• Jornal: 
Data:....... AH /_2JL<_ /_2£.
Páfiina --------
Assunto

NOSSOS BOSQUES TÊM
mais vida?
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde

ga, s/n°)ssKessrsrí
ZS,S,™í * “”*■

sobre arte , . Marlies Ritter, 
a 71Ii n , e ecol°8,a- Projeto Gralha
?7h ADecte/Ça a domin8°> das lOh às
J /h. Ate 5 de

ma e

março.

Jornal:
Data: 2-i / O /
Páfl«na „.y.„ ̂ JLJLJZt&záL

ÍAJO^SlAssunto

NOSSOS ~ 
mais vida?
2™*» do Mar& <Pra& da Alfânde

Coletiva com obras de Ana Norogrando 
Diana Domingues, Gustavo Nakle, Iri- 
neu Garcia, Lenir de Miranda, Maria 
romaselii Cirne Lima e Marlies Ritter 
sobre arte e ecologia. Projeto Gralha
nu \?e'telÇa 3 dominê°- das lOh às 
I /h. Ate 5 de março.
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ob™ de Ana Norogrando, 
Diana Domingues, Gustavo Nakle Iri- 
neu Garcia, Lenir de Miranda, Maria 
Tomaselli Cirne Lima e Marlies Ritter
a, ^rte e ecolo8'a- Projeto Gralha 
Azul. Das lOh às 17h, até domingo.
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NOSSOS BOSQUES TÊM MAIS VIDA? -
Colava com obras de Ana Norogrando, Difc. 
na Domingues, Gustavo Nakte, Irineu Gar- ' 
cia, Lenir de Miranda, Maria Tomaselli Cime 
Lima e Marlies Rittler, em tomo da temática
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NOSSOS BOSQUES TÊM MAIS VIDA? —
Coletiva com obras de Ana Norogrando, Dia
na Domingues, Gustavo Nakte, Irineu Gar
cia, Lenir de Miranda, Maria Tomaselli Cime 
Lima e Marlies Rittler, em tomo da temática 
arte e ecologia. Nas Pinacotecas do Margs 
(Praça da Alfândega s/n8).
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NOSSOS BOSQUES TÊM MAIS VIDA? —
Coletiva com obras de Ana Ncrogrando, Dia- 

Domingues, Gustavo Nakte, Irineu Garcia, 
Lenir de Miranda, Maria Tomaselli Cirne Lima 
e Marlies Rittler, em tomo da temática arte e 
ecologia. Nas Pinacotecas do Marqs (Praça 
da Alfândega s/n°).
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NOSSOS BOSQUES TÊM MAIS VIDA? —
Coletiva com obras de Ana Norogrando, Dia
na Domingues, Gustavo Nakte, Irineu Gar
cia, Lenir de Miranda, Maria Tomaselli Cime 
Lima e Marlies Rittler, em tomo da temática 
arte e ecologia. Nas Pinacotecas do Marqs 
(Praça da Alfândega s/n9).
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No Margs, a exposição “Nossos 

bosques têm mais vida?” reúne

trabalhos de Ana Rorogrando, 
em fibra metálica, ferro e resina. 
Marlies Ritter mostra “Memo
rial 1908/63”, da série “Etile 
Werke”, em técnica mista. Até 
dia 5 de março nas Pinacotecas, 
com visitação de terças a domin
gos, das 10 às 17h.


