
--tUO t vi <J. -» c ^ - -J-t.

SuESBCE :l-4RIA DE CULTUE ■-
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
ÍTÜCLEO DE DOCUIüEEESiÇlo E íESQUISâ

X'

LITOGRAVURAS - USA - ATELIER TAMARINDO DE
LOS ANGELES

Rromoçaos DAC/SEC
MARGS
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO NORTE AMERI

CANO

■

MARGS E Salão de Artes do ICBNA (Instituto Cul

tural Brasileiro Norte A 

mericano

Locals

90

29 OZl / 70 05 70Período?. 15 ^a

OD; sr-meoes 2



M

Gravurismo. Centro cvlnci-
vo de im lado c C(^Ç,''^áacion^.'a Vuja frente tem es-

mostruários do Japao. Ale'
rnanl^ e de tantos outros paj-ses. América nos chega

Mais uma «posição nacional dj^fvi(iadc a grande m
agora. Intelix-mente, P^a falta ac faleria d0 instituto Gul-

•s^twra»» ^do sul p,,ra ÍP 
*° A *—j?g£tftâçus
(le protesto e de desmwressad euu<‘‘^daÇâo Fürci. Tem uma 
Programa de Humanidade--- - - . Esiadas cia naçuo um...

déc1jm"ss» sasfnr»’ **■>-— -~
êT-Si.- mostras .Mg. %%%$££?&!&

cie qualidade, mostrando ornamente. mas humana c
aS“S SíoPKlo5“nSk<lo . b=m escolarisado e prota.,.0- 
nado e aqui sem intuito ac ^cio. yafjsmo ianque foi o que reu- 

noSaü"op3an°a“m tomo Oa valiosa »»'» «*- ■
OU IJ -1 A ALO O O BINO

/tóuUih' r

*■

mu a „
movida pelo ICBNA.

___-

t

I<

:

'i

-•••
% ••



&.JLJornal: 

Data:..... > O....'..OM-O? 

Página: ...ÀvVog.rçsyu. ^ ojí 

Assunto:

i

' f\o «rÁe - cvwxe V, CCXWCAS

artes plástica
c. Povo-KÍtlh'

O Instituto Cultural Brasileiro Norte-amfc- 
ricano prossegue com sua mostra de litogra
fias do grupo Tamarindo, um dos mais famo
sos na atualidade norte-americana. O grupo 
total de trabalhos enviados à nossa cidade e 
noventa, o que é impossível de ser exposto 
completamente na galeria do ICBNA. Num 
acêrto realizado neste fim-de-semana com’a 
direção do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (altos do Teatro São Pedro) foi combi
nado que, a partir de quarta-feira próxima, 
também o MARGS estará realizando esta mos
tra, enearregando-se de expor os restantes 60 
trabalhos. O ICBNA e MARGS funcionam, 
dlàriamente, no horário comercial.

Litogravuras Dos EUA 

Hoje no Museu de Arte

■

Promovida pelo Instituto 
Cultural Brasileiro Norte-A
mericano e Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, inaugura- 
se hoje, dia 29, nos altos do 
Teatro São Pedro, uma expo
sição de litogravuras do Atelier 
Tamarindo dos Estados Unidos.

A vinda dessa exposição ao 
Estado se deve aos esforços do 
Serviço de Divulgação dos Es
tados Unidos. A coleção, de 
mais de 90 trabalhos, não pôde 
ser exposta em sua totalidade 
no salão de artes do ICBNA 
por absoluta falta de espaço. 
Ê por isso que agora parte des
sa coleção (60 trabalhos) esta

rá, a partir de amanhã, em ex
posição no nosso Museu de Ar
te.

A inauguração está marcada 
para as sete e meia da noite, 
estando convidados todos os a- 
preciadores dessa arte que vem 
de um dos mais famosos ate- 
liers de litografias 
marindo — cuja influência tem 
se feito sentir, profundamente, 
não só na qualidade como no 
valor plástico da litografia na 
América.

No ICBNA, a exposição de 
Litografias tem sido muito vi
sitada, devendo a mostra con
tinuar até a próxima semana.

o Ta-

LITOGRAVURAS 
CONTINUAM C
Continuam em exposição no 

Salão de Artes do Instituto 
Cultura Brasileiro-Norte-Amen- 
cano e no Museu de Artes do 
RGS (altos do Teatro São Pe
dro) as litogravuras provenien
tes do Atelier Tamarindo, d« 
Los Angeles. Isso porque o In- 
terêsse, em tôrno dessa art® 
que nos vem de um dos mais 
famosos ateliers, tem sido enor
me.Pelo Tamarindo tem passa
do os mais destacados artistas 
litográficos, disso resultando um 
impulso sem precedentes na ar
te litográfica americana, desd« 
a criação do Atelier em 1959.

No Tamarindo, os artistas 
e aperfeiçoaram

LITOGRAVT R A Si VOlH l l 
AMERICAN AS
Permanecerão por mais ol- 

guns dias entre nós as lito
gravuras do Atelier Tamarindo, 
coleção organizada pelo Museu 
de Arte Moderna de Nova York. 
que está em Pórto Alegre sob 
os auspícios do Instituto Cul
tural Brasileiro Norte-America
no. As obras podem ser visi
tadas durante o expediente nor
mal do MARGS, diariamente 
das 14 às 18 horas e também à 
noite, das 20 às 22, êste último 
horário condicionado ao fun
cionamento do Teatro S. Pe-

ampliaram 
seus trabalhos que se nos apre
sentam, hoje, com uma riqueza 
e uma originalidade fabulosas.
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OS FRUTOS DO TAMARINDO
Danúbio Gonçalves

VISITA de uma exposição 
a Pôrto Alegre, acompa

nhada de catálogo _com entu
siástica apresentação histórica 
do Atelier Tamarindo, de Los 
Angeles, é contagiante aos 
que souberem enxergá-la.

Destaco sua cronologia, não 
por intenção documentária do 
dia a dia do trabalho gigan
tesco desta congregação de 
artistas em prol da litografia, 
porém a exaltação de seu ob
jetivo primordial.

Consta-nos que para maior 
consolidação e difusão desta 
mágica técnica da litografia 
(se assim podemos enquadrá- 
la), o Atelier Tamarindo con
tratou experimentados impres- 
sores que, por sua vez, for
maram quadros especializados 
neste metier. Não se limitan
do a seguir unicamente a téc
nica tradicional da cromoli- 
tografia, mas sim se esmeran
do na produção ou solução de 
problemas de estamparia, ori
undos das mais variadas ten
dências e linguagem plástica.
Desde gesticulistas, tachistas, 
figurativos do aerógrafo, geo
métricos, programados etc. en
fim sem preconceitos de esti
los, apenas no firme propósi
to de comunicar a versatibili- 
dade do processo de Alois 
Senefelder. Do enlace impres- 
sor artista resultaram traba
lhos de alta expressividade 
gráfica. Artistas podem fre- 
qüentá-lo, gratuitamente, sen
do convidados para um está
gio de dois meses e produzir 
litografias quanto o atelier 
possa imprimir.

Tamarindo exige que o ar
tista conceba seu próprio tra
balho e proíbe que os impres- 
sores o alterem em qualquer 
fase do processo. Treinou im- 
pressores que hoje são pro
fessores em colégios e Depar
tamentos de Artes Universitá
rios nos Estados Unidos. , In
fluenciou profundamente a 
qualidade e o valor pláático 
da litografia na América.

Não seria supérfluo dizer 
(pois há muito artista plástico 
que ainda está em dúvida se 
a litografia é feita sôbre pe
dra ou madeira...) algo sôbre 
seu processo. Está caracteri
zada sua impressão pela es- 
tampagem do desenho que, 
após fixado por meio da go
ma arábica e ácido nítrico, é 
entintalo com a superfície da 
pedra molhada. O rôlo distri
bui a tinta sôbre o desenho 
(gorduroso) sendo acolhida sò- 
mente nestas partes e repeli
da pelas áreas úmidas ou 
não desenhadas. Portanto não 
temos gravação na litografia 
e a litogravura exige unica
mente a incisão no lençol de 
goma-arábica estendido sôbre 
a superfície do calcáreo. Pro
cesso de impressão planográ- 
fica irmanado ao da serigrafia 
(silk-screen), sendo os dois, na 
história da gravura, os de 
descoberta mais recente. A li
tografia, talvez a mais proble
mática e difícil técnica de re
produção da gravura, impõe o 
concurso de estampadores a- 
destrados. Adapta-se de certo 
modo ao espírito atual da ar
te programada que pode ditar 
à indústria sua execução.

O “multiplicável” na gravu
ra correspondendo a grandes 
tiragens poderá suprir o con
sumo da chamada massificação.

A tendência libertadora da 
obra de arte em não continuar 
sob o jugo do privilégio pri
vado e poder, como um long-. 
play, de preço acessível, atin
gir o objetivo de nossos dias: 
a comunicação, sua cohdição

artesanal, morosa na reprodu
ção, poderá ser transferida pa
ra impressão peiTcita, sob 
controle eletrônico, e chegar 
ao ápice da difusão. O apri
moramento cultural das mas
sas do ano 2.000 para frente, 
e suas possibilidades de aqui
sição, poderão salvar a gra
vura da extinção que já amea
ça a pintura e a escultura. Ela 
suportará certamente a trans
formação vertiginosa de nos
sa época.

Não parece sensato que se 
fique de bôca aberta ou mau 
humorado, indiferente, ao si
nal dos tempos. Admitamos 
ou não, o robô e os compu
tadores, são gestações eletrô
nicas provindas do homem e 
serão educadas conveniente
mente a serviço do progresso. 
Por que tanto espanto?

Seria ridículo se voltar con
tra o nôvo, através de mani
festos mais anacrônicos do 
que esdrúxulos. Ser retrógra
do, por teimosia, defendendo 
cátedras mofadas, contrapon
do-se ao rojão que não se po
de acompanhar, não se justi

fica. Deveriam tais fósseis a- 
margos ficarem mudos em sua 
estagnação criativa, porque 
mesmo os “prováveis” defeitos 
de uma década, independente 
da reação e do inconformismo 
pessoal, entender que estão 
pisando talvez em virtuosos 
degraus para a ascensão e a- 
cêrlo do porvir.

A transformação em todos 
os campos de atividade huma
na, é agora surpreendente e 
apavorante para aquêles que 
temem a superação de seu rei- 
ninho doméstico e amaneira- 
do. Para os “campeões do Xi- 
lique-esquisofrênico” parece 
que não foi (ainda!) pressen
tida em seus contextos evolu
tivos. O mito do artista, dile
tante do ego, aos poucos vai 
sendo tragado pela tecnologia. 
O apetite insaciável do Gar- 
ganlua-tompo! Nesta altura 
dos acontecimentos, ficar no 
trono, no andor, na espera do 
endeusamento, é muito ro
mantismo para uma vedete 
só... Poderá com sua postu
ra de genial sofredor, impres
sionar (em seu último reduto) 
a província? Gozado como um

moderno le “avant-garde”, em 
menos de uma üécada, se tor
na rapidamente acadêmico 
(esta palavra medieval) e “mo
dernoso”!

Urge acrescentar, nestas rá
pidas considerações sôbre a 
exposição do atelier Tamarin
do, não ser nosso propósito a- 
nalisar trabalhos parcelada- 
mente. Apenas lembramos que 
todos estejam atentos para no
mes como Antônio Frasconi, 
José Luiz Cuevas, Sam Fran- 
eis. Rico Lebrum, Josef Al- 
bers, John Hultberg, Nicholas 
Krusehenick, Garo Antreasi- 
an, que, não só pela consagra
ção internacional, mas por a- 
parecerem com trabalhos mui
to representativos. Também 
há de ser notado em certas 
obras o emprêgo do metal, 
processo similar ao da lito
grafia, também inventado por 
Alois Senefelder, que se reco
nhece em algumas texturas. 
Características das chapas 
sensibilizadas do “off-set”. Por 
sua vez o emprêgo da “cha
pada”, tão imperante agora, 
espêssa na serigrafia, onde a 
tinta não penetra no papel, to

ma outra aparência na lito. A 
compressão do “rateau” ou ci
lindro de borracha sintética, 
pode obter, na justaposição 
das côres, transparências e 
multiplicação de tonalidades 
tão peculiares na tricomia.

O que no “silk-screen” se 
evidencia pela cobertura no 
“aplat”, pode ser mais agudo 
na litografia, em seu acaba
mento dos recortes e corres
pondente ao princípio das “ve- 
laduras” da pintura do sécu
lo XV.

Acreditamos, como se pro
curou salientar, na utilidade 
e lição desta exposição para 
os gaúchos (sem bairrismo), 
já que no Sul temos conside
rável tradição na gravura. É 
de se registrar Weingartner, 
Lutzenberger, os clubes de 
gravura de Bagé, e Pôrto Ale
gre, o grupo Bode Prêto, 
Stockinger, Trindade Leal e 
atualmente os diversos ateli- 
ers particulares em que se 
cultiva a gravura.

O Atelier Livre da Prefei
tura de Pôrto Alegre, com 9 
anos de existência, e a Escola 
de Artes da UFRGS, esta últi
ma começa a se preocupar 
com a inadiável necessidade 
do ensino dos diversos gêne
ros gráficos. No sul já somos 
suficientes para exercer ati
vidades didáticas relativas a 
gravura em relêvo (xilogravu
ra, plástico, linóleo etc.), gra
vura em ôco (metal), litogra
fia, litogravura, cromo-litogra- 
fia e serigrafia, não estamos 
necessitando da vinda de pseu- 
do-gravadores para ministrar 
cursos. Lembramos que mui
tos visitantes (alguns de reno
me) com propósito de nos dar 
ABC da gravura, necessitari
am, atualmente, fazer um es
tágio, nesta terrinha despre- 
tenciosa para aprenderem um 
pouco mais ou merecerem tí
tulo real de gráficos.

Nossa premente lacuna é o 
aproveitamento de técnico em 
impressão. O Atelier Livre da 
Prefeitura de Pôrto Alegre, 
além de seus objetivos cultu
rais, tem se preocupado com 
o profissionalismo. Instruir 
professores e técnicos para su
prir a demanda que se avizi
nha e não “ensinar fotografia 
manual” como declarou na 
imprensa um medalhão men
tiroso residente na Guanaba
ra.

Voltando ao que dizia: pa
ra manter técnicos impresso- 
res precisaríamos remunerá- 
los para subsistirem. Nossas 
condições de mercado de arte 
precário não seriam suficien
tes para sustentar tais cargos 
destinados às encomendas de 
edições das gravuras. Seria 
ideal o exemplo do Atelier 
Tamarindo, de Los Angeles, 
que se escora na Fundação 
Ford para dar margem à sua 
vitalidade criativa.

Utopismo ou não, deixare
mos aqui a sugestão para o 
govêrno, ou instituições par
ticulares para nos dotarem de 
tais condições, seguindo o 
exemplo de outros Estados 
brasileiros que parecem se 
voltar para esta meta.

Novamente retorno a exal- 
tkr a oportuna vinda da ex
posição de litografias do Ate- 
Lier Tamarindo, graças ao Ins
tituto Cultural Brasileiro Nor
te-Americano e ao Museu de 
Artes do Rio Grande do Sul, 
que merecem nossa gratidão 
por tão substancioso aconteci
mento cultural com esta mos- 

, tra gráfica pertencente ao 
Museu de Arte Moderna de 
Nova York.Richard tiiint ~ Litografia, 1965 Atelier Tamarindo


