


artistaa espontaneidade buscada da conjugação do 
com o seu tema popular, fazendo de sua arte uma pro 
posição erudita, algo portanto exterior ao popular 
propriamente dito. É o que parece não mais aconte
cer nas gravuras de Anico, cuja leitura dos aspec
tos da vida popular é feita a partir de uma emoção 
que brota da pura simpatia, quase identificação com 
a humildade dos humildes. Ela evita deste modo qual 
quer sociologismo, deixando o povo valer o que va
le, pela sua sofrida condição humana.
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Decorre disso, sem duvida, a simplicidade da sua lin
guagem gráfica, uma disciplina que evita qualquer so 
fisticação, para dizer na clareza das oposiçoes do 
preto e do branco, tanto a inocência do olhar, como a sin
geleza das existências que retrata. Retratar é ape
nas um modo de dizer, porque mesmo carregada de ino 
cência ou simplicidade nada há aí ingênuo, pois do
mina a sua gravura uma exigência de rigor formal 
que, obediente a emoção, recria, ou melhor, cria a 
forma através da qual a realidade se constitui in
teligível e sensível para o entendimento e partici
pação solidária do espectador. Esta unidade 
tema, forma e emoção plasma o conteúdo que, como ex
pressão de um todo organizado e significativo se faz 
linguagem própria, â altura não só do que a artista 
tem para dizer do mundo, mas em que se diz ela mes
ma, num estilo pessoal.

NA GRAVURA DE ANICO, A IDEOLOGIA DA INOCÊNCIA 

por Carlos Scarinci

entreAnico é uma artista recente que, apesar disso, nes
tes poucos anos, afirmou-se como um dos valores da 
arte e da gravura no Rio Grande do Sul. De certa for 
ma, talvez, seja a única gravadora que nos anos 70 
teve forças para continuar a tradição gráfica, ini- 
ciadada nos anos 30 pelos desenhistas da Editora Glo 
bo e sedimentada nos anos 50 pelo Clube de Gravura. 
Outros gravadores,de muito mérito, apareceram ao mes 
mo tempo que ela, contudo, seguiram por outros ca
minhos, enquanto Anico acrescentava uma nota de sin 
geleza que nem sempre se encontrava no olhar sobre 
a gente do povo nos gravadores de outros tempos. As
sim, se ela continua uma tradição, de outra parte a 
modifica pela qualidade de uma emoção que, descom
prometendo-se da visão política, propõe uma ideolo
gia da inocência.
Com efeito, o que havia de criticável, talvez, 
esforço dos artistas do Clube de Gravura fosse ain- 
tencionalidade do seu flagrante social, o quede sal 
da impunha soluções formais que se precisam inter
pretar, buscando fontes nas artes de outros países. 
Isso em si não constitui um defeito, mas interrompe

Esse resultado, a artista nao o obteve sem um per
curso esforçadamente realizado, desde quando ingres
sou nos cursos do Instituto de Artes, do Atelier Li
vre da Prefeitura e dos festivais artísticos de Ou
ro Preto. Modesta e tranqüilamente, Anico Hersko- 
vits tem sabido garantir-se uma experiência que ho
je se traduz num‘domínio cada vez mais convincente 
dos seus instrumentos de corte e das madeiras cuja 
resistência ou brandura ela conhece com familiarida 
de, como se pode ver neste "Dancing Avenida", que 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul escolheu para 
seu destaque deste mês. Ratifica assim um conceito 
de artista que os apreciadores da arte da gravura, 
em muitas partes do país e em várias ocasiões, tem 
sabido reconhecer.
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CURRÍCULO

Anico Rosalia Herskovits, nasceu em Montevideo a 7 de dezem
bro de 1948. Iniciou seus estudos artísticos em 1970, ano em que 
ingressou na Escola de Artes da UFRGS .• Em 19 71 começou a freqüen-

1973 etar o Atelier Livre da Prefeitura. Participou nos anos de 
1974 no Festival de Inverno de Ouro Preto.

Exposições Coletivas
1974 - VII Salão de Artes Visuais de Santo André, SP.

- VI Salao de Verão do Rio de Janeiro.
- Galeria Atelier, RJ; Coletiva dos Premiados do Salão de Verão. 

Estado do Rio.
- V Salão de Arte Universitária - Belo Horizonte.
- XXXI Salão Paranaense em Curitiba.

1975 - III Salao de Artes Visuais do RGS.
- II Concurso Nacional de Artes Plásticas de Goiás.

19 76 - Selecionada para participar da Trienal Internacional da Gra
vura em madeira na Suíça, mostra inaugurada em Friburgo que 
percorreu a Europa.

- Participação no I Encontro Nacional de Artistas Plásticos em 
Bagé - RS.

1977 - VII Salao de Arte Paulista.
- III Concurso Nacional da Caixa Econômica de Goiás.
- IV Salão de Artes Visuais do RGS.
- Club de Grabado 

da pelo MARGS.
1979 - Beco Galeria de Arte, Porto Alegre.

- I Feira da Gravura, Atelier Livre de Porto Alegre.

III MAVERJ

Montevideo - Uruguai, exposição organiza-

Premi os
1974 - Prêmio Aquisição no VI Salão de Verão do Rio de Janeiro.

- Prêmio de aquisição na III MAVERJ, Estado do Rio.
- II lugar na III MUTEPLA, UFRGS.
- II lugar em artes gráficas na IV expo-Arte Universitária - 

PUC.
1977 - Prêmio Aquisição no III Concurso Nacional da Caixa Econômi

ca de Goiás.
Exposições Individuais

1974 - Atelier Livre da Prefeitura.
- Galeria de Arte do Posto Ipirela, Santa Maria.
- Museu de Arte do RGS.
- Galeria Alfred, Caxias do Sul
- FUNBA, Bagé - RS.

1977 - Fundação Cultural do Distrito Federal - Brasília.

1976
RS .

Cursos que Ministrou
1976 - FUNBA, Bagé - RS. 
1979 - MARGS, RGS.


