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O Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, através do Conselho de Desenvolvimento 
Cultural/CODEC, da Coordenadoria de Artes 
Plásticas e do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, promoveu de 26 a 28 de julho de 1989, 
em Porto Alegre, o I Encontro Latino- 
Americano de Artes Plásticas.
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DESENVOLVIMENTO TOTALNOVOS CAMINHOS
Trechos do discurso proferido, quando da instalação do 
I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ARTES PLÁSTICAS, pelo 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Pedro Simon.Discurso proferido pelo Coordenador do 

I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ARTES 
PLÁSTICAS, José Luiz do Amaral, na instalação dos trabalhos.

formarmos a nossa cultura e o nosso 
desenvolvimento”.

‘‘Alguns olham até como se fos
se algo grotesco essa tentativa: a inte
gração de países como Bolívia, Equa
dor, Paraguai, países com a econo
mia tão fraca. A verdade é que é exa
tamente pela falta de integração que 
vivemos essa situação. A América La
tina que tem potencialidade na cultu
ra, que tem potencialidade nas suas 
riquezas naturais, que tem potenciali
dade na sua agricultura, que tem po
tencialidade na sua gente, que tem 
tantas condições de viver como um 
Continente independente; no entan
to, tem a maior dívida, tem ao lado 
de grandes potencialidades e de gente 
que vive em padrão europeu, pessoas 
que vivem num regime de fome e de 
miséria, à margem da riqueza e do de
senvolvimento social”.

“Aqui vamos ver que, indepen
dentemente de coloração ou de dife
renças lingüísticas, pela beleza e pela 
arte, nos identificamos com o mesmo 
ideal. Aqui vamos ver que, estando 
em qualquer lugar da América Lati
na, nós temos um mesmo sentimento 
de identificação com essa terra e com 
essa gente.

Nós passamos um tempo tão lon
go, meus irmãos, com uma espécie de 
lavagem cerebral em que os nossos 
meios de comunicação, rádio, jornal, 
televisão, tentaram nos impor a iden
tificação com a Europa e com os Es
tados Unidos, fazendo entrar na nos
sa casa, queiramos ou não, apenas o 
que vem do norte. Nós temos de bus
car um caminho de resistência para

“O desenvolvimento deve ser to
tal, em todos os seus ângulos e em to
dos os seus gêneros, garantindo as ca
racterísticas de cada região porque é 
na diversificação, cada um mostran
do sua capacidade de ação e apresen
tando sua contribuição, que nós tere
mos um grande país e um grande 
Continente. Nós jamais seremos um 
grande país tendo São Paulo como 
um expoente igual aos maiores países 
do mundo e o resto do Brasil girando 
em torno, quer economicamente, 
quer culturalmente. O mesmo se diga 
da América Latina”.

Governo que não se esconde atrás de 
muros e barreiras, mas se abre à par
ticipação. Um poder público que se 
reúne para construir uma nova Cons
tituição e, nesse processo, ouve as vá
rias vozes da sociedade que represen
ta, como está fazendo neste momento 
a Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, é também um poder 
aberto ao povo, um poder que se 
exerce em nome de uma nova ordem 
democrática e transparente.

É neste momento que chamamos 
todo o Brasil e chamamos toda a 
América Latina para iniciarmos um 
Encontro e para juntos trabalharmos 
para a criação de uma nova realidade 
em que nossas semelhanças e nossas 
diferenças possam se expressar livre
mente e em que nossos sonhos pos
sam se transformar em som, cor, for
ma e luz iluminando o futuro de paz, 
justiça e autodeterminação que temos 
o direito e o dever de construir.

Que este ENCONTRO 
LATINO-AMERICANO DE AR
TES PLÁSTICAS não seja apenas 
mais um evento como muitos que já 
houve, com festividade e brilho que 
não levam a nada, mas seja uma reu
nião de trabalho, um encontro que se 
inicia neste momento e que não se en
cerrará nos próximos dias”.

“Asmanifestaçõesplásticasdeum 
povo expressam a dimensão dos so
nhos que ele acalenta. E todos nós, na 
América Latina, sabemos como, du
rante muito e muito tempo, de várias 
maneiras e através dos mais diversos 
tipos de repressão, nossos sonhos co
muns, nossos anseios de liberdade e 
de autodeterminação foram cercea
dos e reprimidos até com a máxima 
violência.

Aqui, no sul do Brasil, nós vive
mos as realidades das fronteiras fe
chadas, policiadas e militarizadas. 
Em Porto Alegre, assistimos à cons
trução de uma cidade murada. Um 
muro passou a isolar os habitantes da 
cidade de seu rio; corredores de con
creto separaram os moradores de um 
lado dos do outro lado da rua e um 
grande muro de vergonha, fabricado 
com o cimento das negociatas, da 
corrupção e da prepotência, erigiu-se 
entre a miséria da periferia e a opaci
dade acomodada dos bairros mais ri-

“O que nós estamos vendo aqui, 
neste I ENCONTRO LATINO- 
AMERICANO DE ARTES PLÁSTI
CAS, é um passo a mais rumo àquilo 
que nós consideramos indispensável: 
uma integração real de amor, de paz, 
de desenvolvimento da América Lati
na. E é evidente que isso só pode ser 
olhando para a parte econômica, mas 
não poderia existir se nós ficássemos 
na frieza dos encontros empresariais 
que têm o lucro e as vantagens como 
contexto. Tem de passar pelo mundo 
das artes, pelo mundo daqueles que 
sonham, pelo mundo daqueles que 
buscam um Brasil, uma América La
tina e um mundo melhor, onde haja a 
grandeza de buscar na beleza a for
mação de um patrimônio que, se 
Deus quiser, haverá de ser de todos 
nós”.

COS.

É isso que todos nós queremos 
mudar. É isso que o atual Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul está 
mudando. Um Governo que convoca 
um Congresso de Cultura, amplo e 
aberto a todos, para ouvir críticas e 
sugestões, como fez o Governo do 
Rio Grande do Sul, é, sem dúvida, um
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gração, por Heloisa Schnei- 
ders da Silva, Feliciano 
Centurion e Ana Lopes.

14h — Comunicações: 
Pintura Instantânea: Busca 
de Novos Meios Expressi
vos, por André Petry; 
14h30min — Desenho Es
pacial, por Mônica Kabre- 
gu; 15h — Fibra Metálica: 
Uma Linguagem Têxtil, por 
Ana Norogrando e 
15h30min — O papel dos 
Papéis nas Artes Plásticas, 
por Maria Leda Macedo.

16h — Relações Entre 
a Crítica e a Produção de 
Artes Plásticas. Painelistas: 
Luis Felipe Noé, Nilza Pror 
copiak, Olga Larnaudie e 
Olívio Tavares Araújo.

Dia 26

20h — Abertura do I 
Encontro Latino- 
Americano de Artes Plásti
cas e Abertura da Mostra 
Arte Sul-89. Local: 
MARGS.

16h — Formação do 
Artista Plástico: o Papel das 
Instituições de Ensino. Pai
nelistas: Ana Tiscórnia, 
Carlos Asp, Fayga Ostro- 
wer e Regina Silveira.

Dia 27

8h30min — Instalação 
dos trabalhos do I Encon
tro. Local: Auditório da 
Assembléia Legislativa do 
Estado/ALERGS.

Perfor
mance com Nélbia Romero, 
Daniel Maggiolo e Fernan
do Usera.

18h30min

UMA JORNADA 

DE INTEGRAÇÃO
f

20h — Mesa-Redonda: 
Vivência da Arte: Depoi
mentos, por Fayga Ostro- 
wer, Gustavo Alamon, 
Humberto Espíndola, Juan 
Pablo Renzi e Luis Felipe 
Noé.

9h — Circulação da 
Obra de Arte: Possibilida
des e Alternativas de Inter- 
câmbio. Painelistas:
Daniela Bousso, Gustavo 
Alamon, Harry Laus, 
Humberto Espíndola, Inês 
Flores e Tomas Brene.

Lança
mento da Revista dei Sur e 
Performance de Rosângela 
Leote.

18h30min

Dia 28

9h30min — Produção, 
Circulação e Consumo de 
Artes Plásticas no Contexto 
Sul-Rio-Grandense. Paine
listas: Blanca Brittes, Bere
nice Gorini, Diana Domin- 
gues, José Luiz do Amaral e 
Marli Meira.

intercâmbio e uma maior inte
gração. A falta de estudos 
abrangentes, de intercâmbio 
efetivo de informações; a ne
cessidade de bancos de dados, 
de pesquisas sobre as várias Montevideo, por Oscar 
manifestações culturais latino- Ferrando; 15h — Circuito 
americanas; o descaso dos go- Atelier Aberto, por Arnal- 
vernos; a ausência de uma do Batalhini; 15h30min — 
política cultural integracionis- Uma Experiência de Inte- 
ta em nível federal; o descaso 
do Brasil oficial, do Brasi! he
gemônico pelo Brasil índio, 
nordestino, gaúcho, latino- 
americano; as deficiências do 
ensino de artes entendidas no

Começou o I Encontro 
Latino-Americano de Artes 
Plásticas. Depois de três dias 
de debates, muitas sugestões, 
propostas diversas, constata
ções de necessidades e de pro
pósitos comuns, dois docu
mentos redigidos em reuniões 
dos painelistas, aprovados em 
plenário e encaminhados a au
toridades, instituições, orga
nismos internacionais e ao I 
Encontro dos Ministros da 
Cultura da América Latina, 
reunido entre 10 e 12 de agosto 
em Brasília; o início de uma 
jornada de trabalho que cul
minará com as reuniões do II 
Encontro Latino-Americano 
de Artes Plásticas em 25 , 26 e 
27 de julho de 1990.

20h — O Sistema de 
Arte e Suas Instâncias no 
Contexto Lati n o- 
Americano, Painelistas:
Aracy Amaral, Carlos Lo
pes Iglesias, Gabriel Pellu- 
fo, Maria Amélia Bulhões, 
Tício Escobar e Tomas Bre-

14h — Comunicações: 
Experiência e Resistência 
Cultural, Club de Grabado

contexto da crise global do en
sino formal; o papel conserva
dor e academizante das univer
sidades e a inoperância de am
plos setores da Universidade 
brasileira no que tange às artes 
plásticas; a subordinação da 
cultura aos interesses da nova 
burguesia ascendente e às ma
nipulações do mercado de ar
te; a impotência do intelectual 
e do crítico no contexto da so
ciedade de consumo; o proble
ma da subserviência aos cen
tros hegemônicos e a questão 
da identidade das artes produ
zidas na América Latina. A 
matéria para análise, para o 
debate e para a reflexão foi, 
sem dúvida, reunida e explici
tada. Trata-se agora de 
repensá-la, de aprofundar o 
questionamento e de buscar al
ternativas de ação.

Houve falhas, pontos fra
cos, dificuldades a serem supe
radas. Entre estas, a falta de 
encontros preparatórios no in
terior do Estado e em outras 
regiões, a ausência de espaço e 
de tempo para discussão e deli
beração em comissões, a au
sência de países e de Tegiões 
brasileiras, o excesso de ses
sões e apresentações no breve 
espaço de três dias.

Representantes de vários países.

c AHouve muita participa
ção: cerca de ml pessoas. Pú
blico recorde para evento des
se tipo, não só em Porto Ale
gre, mas em qualquer capital 
latino-americana. Houve o 
início de um ENCONTRO que 
reúne todas as condições para 
solidificar-se e se manter como 
um momento de destaque no 
calendário cultural do Estado, 
do Brasil e da América Latina.

De nuestra mayor consi- 
deración: integramos la Cáte
dra “Arte Latinoamericana 
Contemporânea” de la Carre- 
ra de Artes de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Uni- 
versidad de Buenos Aires...

poner en nuestro país sobre el 
tema, hubiera sido sumamente 
importante para nosotros 
asistir al “I Encontro Latino- 
Americano de Artes Plásti
cas”. De todos modos quisêra
mos que tengan conocimiento 
de la existência de la Cátedra y 
de nuestra tarea para poder 
iniciar um intercâmbio. Nues
tro primer pedido es que, si,

para Uds. es posible, nos. 
envíen los anales con las sínte- 
sis de las ponencias y debates.

O Encontro Latino- 
Americano de Artes Plásticas 
começou. Trata-se agora de 
lhe dar continuidade. Os parti- 
cipantes das mesas 
propuseram-se e permanece
rão integrados como comissão 
preparatória do II ENCON
TRO. Até lá, a discussão, a en esta àrea y la escassez de 
análise, a organização conti- material dei que podemos dis- 
nuará através de Encontros 
Regionais, através do apro
fundamento da pesquisa e da 
implementação da troca de in
formações. (A Coordenação).

Esto nos brindará la possibili- 
tad de participar dei debate 
que Uds, generen. (Professora 
Elsa Flores Ballesteros, pro
fessora y licenciada Andréa 
Giucunta, professor Miguel 
Munoz).

Dada nuestra especialización

Nos depoimentos sobre a 
realidade latino-americana 
houve coincidências, unanimi- 
dades mesmo,, tanto nos posi
cionamentos críticos quanto 
nas propostas para ura maior
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PAINÉIS DO ENCONTRO
TRECHOS DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS PAINEUSTAS

r?.l não seja um ato isolado, mas 
seja uma atividade de comunica
ção da comunidade. Porque com 
essa interação um dos principais 
sentidos da cultura que é o de bus
car o aprimoramento humano, fi
ca excluído dos problemas e da 
análise da teoria da arte.” Tomas 
Brene, Pesquisador e Promotor 
Cultural, Havana — Cuba.

CIRCULACÃO DA OBRA
I

“Na América Latina, nossas 
realidades são demasiado dantes- 
cas para que a arte possa ficar 
alheia a essas realidades. Devemos 
entre nós buscar as formas de nos 
conhecermos melhor. Em primei
ro lugar, conhecermos nossos pró
prios países para logo buscar a 
aproximação e o intercâmbio com 
os demais países”. Gustavo Ala- 
mon, Artista Plástico, Montevi
déu — Uruguai.

"A América Latina também é o Oceano Pacífico, também somos 
todos os povos que estamos imersos em um mesmo problema 
sócio-ecônomico, político e geográfico. As barreiras físicas que 
têm nossos países invalidam, muitas vezes, a boa vontade que 

temos de nos intercambiarmos.
A burguesia ascendente está realizando um trabalho doloso 

para os que ainda acreditam na arte enquanto função criativa.
O que ocorre é que se pôs em moda as galerias de arte, os 

marchands e aqueles colecionadores privados que usam e abusam 
de sua capacidade econômica e compram arte por status, para 

competirem com os organismos culturais. Compram arte e 
engalanam suas residências ou companhias de uma forma que em 

nosso meio é lapidária porque, da noite para o dia, fazem 
aparecer vedetes artísticas com preços inconcebivelmente altos, 
enquanto a maioria dos artistas, especialmente os jovens, tem de 
lutar em relações totalmente diferentes e quase infra-humanas.

É absolutamente urgente tomar consciência de que falta um 
centro de dados em nível de América Latina, não importa em que 

país, proporcionaria nomes de artistas, eventos, exposições 
itinerantes, museus, críticos e outros especialistas."

Inês Flores, Diretora do Museu da Casa de Cultura do Equador,
Quito — Equador

“Poderiamos dizer que no 
Brasil há vários países latino- 
americanos falando português.

É necessário que se crie uma 
política de cultura para as frontei
ras brasileiras porque o Brasil, os 
vários Brasis são muito litorâneos 
e se o Governo não tomar uma 
providência para criar programas 
especiais para as áreas de fronteira, 
onde realmente está a base e a por
ta de entrada para a integração 
latino-americana, nós vamos conti
nuar perdendo os valores culturais 
que estão no interior do Brasil e 
nos países latino-americanos com 
que estamos integrados e em forte 
contato social.

Nós, sul-mato-grossenses, 
brasileiros, junto com os para
guaios e bolivianos, estamos recu
perando essa cultura que é discri
minada pelo grande eixo cultural 
do Brasil.

No Ministério das Relações 
Exteriores não existe nada organi
zado, não há nenhum projeto bra
sileiro de integração cultural 
latino-americana. Não há nenhu
ma programação em função disso. 
As exposições que saem do Brasil 
para percorrer a América Latina 
são coisas que nada têm a ver com 
nada. Não se sabe quem escolheu 
nem por que o tema foi escolhido.

A América Latina de psicolo
gia índia às vezes é esquecida, 
completamente esquecida e margi
nalizada como nós no interior do 
Brasil, aqui dentro da América do 
Sul mesmo, na própria Bienal de 
São Paulo.” Humberto Espíndo
la, Artista Plástico e Secretário de 
Cultura do Mato Grosso do Sul, 
Campo Grande — MS.

“As grandes exposições e ou
tras manifestações de envergadu
ras são, em todo o mundo, privilé
gio dos grandes centros. O Brasil 
segue o mesmo caminho, o mais 
importante das artes plásticas 
ocorre no Rio e em São Paulo. A 
circulação da obra de arte em 
nível nacional é uma utopia, pelo 
menos no Brasil, tanto pelas dis
tâncias que encarecem o transpor
te como pela falta de um progra
ma por parte do Governo Federal. 
Sem falar na falta de verbas que 
servem de pretexto para impedir 
qua\quer iniciativa de maior 
abrangência. Não seria o caso de 
se pensar primeiramente em fazer 
circular a obra de arte pelo inte
rior de cada Estado? Não seria o 
caso de se pensar no intercâmbio 
das obras de arte entre Estados 
tão próximos como Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná?” 
Harry Laus, Diretor do Museu 
de Santa Catarina, Florianópolis 
— SC.

“Temos de criar bancos de 
dados com endereços para poder 
descentralizar, desacomodar e 
dessacralizar esse sistema. A liga
ção artista-artista tem total poder 
de romper com a hegemonia dos 
grandes centros, de desafiar os sis
temas instituídos, criando um cir
cuito de arte alternativo.

Vale qualquer tipo de infor
mação, qualquer tipo de contato, 
desde que se possa conhecer, vei
cular e criticar os trabalhos reali
zados.

José Luiz do Amaral (Coordenador do Encontro) o Daniels Bousso

elite favorecida pelo poder econô
mico através do mercado de arte, 
ou é a expressão das raízes do pen
samento de nosso povo?

A valorização da imagem ex
terior da obra de arte, sem reco
nhecer e apresentar as relações 
implícitas, os conteúdos, sínteses e 
as proposições da linguagem, ex
clui a valorização de nossas reali
dades culturais.

Uma exposição deve ser uma 
festa cada dia transcendente, deve 
ser um espaço de interação, de co
municação da individualidade do 
artista com a comunidade a que 
ele pertence. O papel, a função 
das instituições culturais é incenti
var que o ato da expressão cultu-

sadores, pelas galerias, pelas uni
versidades. Trocas de listas, cor
respondências, troca de publica
ções. Existem saídas. Agora, é im
portante despaternalizar as rela
ções de ação. Se as autoridades 
governamentais ou as instituições 
não demonstrarem interesse em 
incrementar esse processo, caberá 
a nós, críticos e sobretudo artis
tas, cobrarmos e levarmos em 
frente formas de organização.” 
Daniela Bousso, Curadora do Pa
ço das Artes, São Paulo — SP.

Precisamos uma crítica mais 
versátil, mais aberta e mais empe
nhada em registrar e criticar todos 
os tipos de produção.

Todo artista merece ser regis
trado e se acaba fragmentando a 
história da arte quando se omite a 
existência de artistas.

Tanto os museus, as institui
ções culturais, como o mercado de 
arte, de uma forma geral, estão 
trabalhando com apenas uma par
te da produção artística contem
porânea.

“Instituições de ensino há 
muitas e muito diversas, mas 
talvez o ponto essencial esteja 
em que não temos mediana
mente claro o que é formar um 
artista plástico.

Para pensar as artes plásti
cas como um sistema no qual 
intervém, desde seus materiais 
até seus contextos e suas idéias, 
e pensar a possibilidade de um 
acontecimento artístico como 
uma possibilidade de transgres
são desse sistema, é inexorável

O problema centra-se na de
mocratização da informação e es
sa pode ser facilitada pelos mu
seus, pelos críticos, pelos pesqui-

“É preciso revisar o conceito 
de cultura. O que é cultura para a 
América Latina? É atividade da
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passar por um mundo de refle
xões que vão muito mais além 
da própria técnica.

O problema não está em 
ensinar a criar, o problema está 
em ensinar a manejar os códi
gos de linguagem para que se 
possa transgredir esses códigos 
e criar novos códigos. Este, 
creio, é ainda um campo a se 
desenvolver.” Ana Tiscórnia, 
Artista Plástica e Pesquisado
ra, Montevidéu — Uruguai.

CONTEXTO SUL-RIO-GRANDENSE
“Por vivermos distantes 

do eixo Rio-São Paulo, senti
mo-nos no Rio Grande do Sul, 
muitas vezes, isolados do Bra
sil. Da mesma forma sente-se 
o artista que 
rior do Estado em relação à ca
pital, Porto Alegre. Sentimos 
uma real necessidade da demo
cratização da informação, uma 
vez que, distantes dos centros 
hegemônicos, não participa
mos de eventos importantes 
por carência de informação.” 
Berenice Gorini, Artista Plásti
ca e Professora da UFSM —

A caracterização do âmbito da escola como um âmbito insular, 
como uma ilha separada profundamente da comunidade, gera um 
isolamento, um corte entre o fluir da produção cultural de toda a 

comunidade e especifica o que podemos chamar de uma cultura 
escolar que se pretende valiosa em si mesma.

Há uma distinção entre o saber escolar e o saber socialmente 
constituído que não se manifesta só no campo da arte. A física que 

se ensina na escola secundária, por exemplo, está muito mais 
próxima da física do século XIX do que da física contemporânea; 
a história que se ensina é um cuidadoso relato da história oficial 

praticamente carente de reflexão. Nunca se estuda o contemporâneo 
ou só se entende muito acidentalmente, isto é, há uma prática da 

memória que, em última instância, serve para exercitar o esquecimento. 
Nas escolas de arte, em geral, se confunde, não por acaso, o 

desenvolvimento da individualidade com o desenvolvimento 
do individualismo que preconiza uma olhada persistente no 

espelho onde se reproduz um monólogo que pretende constituir-se 
como um diálogo. Este jogo de individualismo prepara já o futuro 

graduado para a situação que vai encontrar quando quiser 
profissionalizar-se e vender sua obra como empresário individual 

a outro empresário que é o marchand." Carlos Lopes 
Iglesias, Pesquisador e Professor, Buenos Aires - Argentina.

vive no inte-

“Me parece sempre que 
todas as licenciaturas foram 
feitas para dividir a pessoa em 
pedaços e se ela sobreviver 
saindo dali e sendo alguma coi
sa, ótimo, melhor para ela. Em 
geral, é um curso de ilustração 
da arte, quem viveu nisso sabe. 
A gente vê gavetas semestrais 
de várias disciplinas e ao final, 
se a gente conseguir fechar isso 
tudo e fazer alguma coisa, en
tão se é um mágico.

Vivemos um processo mui
to incipiente em que dentro das 
escolas estão normalmente pes
soas que se estratificam na pró
pria relação com o ensino. Tal
vez as escolas devessem ser 
mais mutáveis, os quadros não 
deveríam ser tão fixos.” Carlos 
Asp, Artista Plástico e Profes
sor, Florianópolis — SC.

RS.

“Perde-se muito tempo 
com aquilo que é levado para o 
interior e não se pensa em me
canismos de geração de um sa
ber em arte nas periferias, nas 
pontas do sistema. Há uma 
grande desarticulação entre a 
cabeça e as pontas do sistema, 
o todo não é visto como uma 
estrutura inter-relacional.

No interior, as Universida
des são verdadeiras ilhas dentro 
de suas comunidades. Elas es
tão mais afinadas com os cen
tros de saber de outros Estados 
do que com a realidade circun
dante. É preciso verificar até 
que ponto as Universidades 
realmente estão sendo centros 
de geração de saber ou estão 
sendo repassadoras de ideolo
gias, de informações que nada 
ou pouco têm a ver com um 
projeto de transformação so
cial.” Marli Meira, Educadora 
e Pesquisadora, Bagé — RS.

“Todos os recursos estão 
na Universidade, ela tem todos 
os laboratórios, tem todas as 
cabeças, todos os conhecimen
tos que possam ali ser trocados. 
Mas, na realidade, existe uma 
dificuldade enorme de inter
câmbio na própria Universida
de, e as Faculdades se compor
tam como verdadeiros feudos 
onde o que existe é uma defesa 
de interesses institucionais e 
pessoais, reforçados por um al
to contingente de elemento hu
mano com pouca capacidade 
de expandir idéias e trocar co
nhecimentos.

Os bons artistas estão fora 
da Universidade.

A pobreza de informações 
fica ainda mais incrementada 
por professores profissionais 
muitas vezes contratados com 
caráter incestuoso pela Univer
sidade, que contrata seus pró
prios discípulos que não tive
ram oportunidade de ampliar 
seus conhecimentos fora dela 
ou trazer um outro tipo de for
mação, isso resultando em per
da progressiva da informação.

Apesar das dúvidas que 
avancei, a Universidade é hoje

a instituição que ainda oferece, 
dentro daquilo que poderia ser 
um caráter ideal, as maiores 
possibilidades para a formação 
do artista, por ter o diálogo 
com as demais instituições que 
geram e difundem a cultura nas 
comunidades onde se insere e 
com maior capacidade de dia
logar e de adequar-se aos meios 
de produção de conhecimento 
de nossa área.” Regina Silvei
ra, Artista Plástica e Professo
ra da USP, São Paulo — SP.

pode é dar instrumentos para 
educar a sensibilidade.

“É necessário uma cons
cientização da realidade local, 
o que é válido tanto para nós 
enquanto interior, para nós en
quanto Porto Alegre, quanto 
para nós enquanto América 
Latina. A circulação de infor
mação e de conhecimento pre
cisa se dar no nível de troca de 
igualdade.

Se o professor acha que a 
arte é alguma coisa absoluta
mente vital, sem a qual ele não 
poderia viver, ele vai ser capaz 
de transmitir isso ao aluno, de 
uma maneira ou de outra.

Só faz sentido discutir os 
problemas artísticos no contex
to de uma problemática exis
tencial. A problemática da sen
sibilidade das pessoas que estão 
sendo sistematicamente esma
gadas pela nossa sociedade, se
ja nas escolas ou fora delas.” 
Fayga Ostrower, Artista Plásti
ca e Educadora, Rio de Janeiro 
— RJ.

A circulação de informa
ção artística deve incluir uma 
articulação das cidades do inte
rior entre si e não ser somente 
direcionada em função dos 
grandes centros.

“Uma escola não serve pa
ra formar artistas, uma escola é 
o lugar onde o jovem aprende a 
aprender, nada mais. Nós, co
mo artistas, sabemos que não 
se ensina a criação. O que se A busca de atualização po-
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de levar a uma dependência, na 
medida em que se supervalorize 
as informações que vêm de ou
tros contextos e de outras reali
dades.” Blanca Brittes, Pesqui
sadora e Professora, Porto 
Alegre — RS.

jos conceituais da crítica atual. 
Mantenho em minha tarefa 
crítica, consciente de não estar 
servindo à moda, mas a uma 
ferrenha vontade de contribuir 
para definir isso que achamos, 
sem terminar de dimensionar, 
nossa identidade cultural.” 
Olga Larnaudie, Crítica de Ar
te, Montevidéu — Uruguai.

"A arte da América Latina necessita de passaporte? Precisa 
mostrar sua identidade? Os que controlam o poder social, os que 

são centros de poder, particularmente a Europa e os Estados 
Unidos, jamais vão pedir, entre eles, um documento de 

identidade. Eles são, nós temos que mostrar que somos. E esse é 
o grande problema que temos, os artistas da América Latina: 

sempre estamos prestando exames.
Se explica essa necessidade de encontrar um caminho 

nacional ou latino-americano como conseqüência de um 
sentimento de estar à margem disso que, com o nome de arte 

universal, querem nos impor os centros de poder.
A maioria dos países centrais, em seu exercício de poder, em 

sua prática de estabelecer valores, dá por certo que estão 
informados de tudo, sabem de todos os processos culturais. No 

fundo, pensam: isso sucede na minha casa. O que não conhecem 
é porque não existe. Em conseqüência, desprezam o que ignoram. 
E o que é que desconhecem? Tudo aquilo que escapa do que lhes 
interessa afirmar como valor. E o que reconhecem da cultura da 

periferia? Aquilo que se assemelha a eles e que, portanto, 
consideram meramente imitativo. A esta atitude os 

autocolonizados respondem tributando-lhes o que solicitam 
para ter razão. Querem informalismo? Aqui temos. Aqui temos 

até arte tecnológica, ainda que não tenhamos tecnologia..." 
Luis Felipe Noé, Artista Plástico, Buenos Aires — Argentina.

Nós temos de esquecer as 
diferenças porque essas dife
renças é que vão, se nós nos 
unirmos, tornar o contexto das 
artes no Rio Grande do Sul 
mais rico. O que nós devemos 
nos propor é o espírito de união 
e não exacerbar as diferenças.

“A idéia de que a crítica 
de arte exerce ou tem poder é 
um mito calcado numa realida
de mais ou menos real e 
tangível nos anos 60 e inteira
mente deslocada nos anos 80. 
Houve um momento em que a 
reflexão crítica no país — e fo
ra do país também — tinha 
uma certa importância. Isso é 
uma coisa do passado, isso é 
uma coisa dinamitada pela di
nâmica real dos anos 70 quan
do surgiu este monstro de duas 
cabeças chamado mercado de 
arte.

Acho que não é por aí que as 
coisas acontecem. Temos que 
nos preocupar é com a qualida
de do trabalho que nós vamos 
fazer, teóricos, arte- 
educadores, críticos, artistas, e 
estabelecermos projetos de 
ação.” Diana Domingues, Ar
tista Plástica e Professora, Ca
xias do Sul — RS.

Se há um ‘feed-back’ que 
o artista hoje em dia recebe e 
respeita na sua criação, esse 
‘feed-back’ é fornecido pelo 
mercado, pelo marchand e não 
mais pelo intelectual ou pelo 
chamado crítico.

“Nós temos artistas que, 
no Rio Grande do Sul, fazem 
pesquisas muito atualizadas, 
mas temos artistas que, mesmo 
nessas pesquisas atualizadas re
velam as heranças de um João 
Fahrion, revelam as heranças 
de um Malagoli, revelam as he
ranças de um Iberê Camargo.

Nós temos origens, nós temos 
raízes, nós não nos envergo
nhamos disso. Nós não precisa
mos buscar os centros hegemô
nicos de joelhos.

A fabricação de mercado
ria alijou a reflexão e colocou 
no seu lugar o marketing do 
produto fabricado.

A produção dos artistas 
brasileiros de mais de 35 anos, 
em 90% dos casos, tende a se 
acomodar ao consumo. E 
quem dita os rumos do consu
mo não é o próprio artista, não 
é a crítica e sim o consumo em 
si. Então, literalmente, a arte 
brasileira vai-se abastardando, 
vai-se emasculando e vai-se 
adequando ao gosto do consu
mo, gosto esse que, por defini
ção, é um gosto inferior às po
tencialidades expressivas do 
próprio artista e, portanto, in
ferior à natureza nobre da pró
pria arte”. Olívio Tavares de 
Araújo, Crítico de Arte, São 
Paulo — SP.

A questão da hegemonia 
aos grandes centros é uma 
questão da realidade que nós 
vivemos, Nova Yorque domina 
São Paulo como São Paulo do
mina o resto do Brasil. Esta é a 
estrutura do Sistema Capitalis
ta. É claro que a arte tem uma 
outra função, de propor a mu
dança, a arte tem a função de 
gerar a resistência ao que não é 
humano, ao que é desumaniza- 
dor, ao que é apenas subordi
nação econômica. Nesse senti
do, reconhecemos a hegemonia 
de Porto Alegre em relação ao 
interior do Estado, apesar das 
vontades de todos nós. Mas re
conhecemos, também, que é 
contra isso que todos nós esta
mos.” José Luiz do Amaral, 
Professor e Crítico de Arte, 
Porto Alegre — RS.

CRITICA E PRODUÇÃO
I

um papel ativo e criativo que 
não pode ser concebido como 
algo localizado no extremo fi
nal de todo um processo que 
outros realizam. Não pode ser 
concebida com o papel de juiz 
que separa a palha do trigo, se
não como um elemento de re
flexão que realiza cada artista 
em todos os tempos e aspectos 
de sua produção.

“O crítico precisa defron
tar-se com a criação artística 
em alguma parte de sua vida. O 
crítico precisa enfrentar os pro
blemas do processo criador, só 
depois ele terá condições de 
atuar em crítica.” Nilza Proco- 
piak, Crítica de Arte, Curitiba - 
PR.

“No campo específico da 
ação cultural, existem duas po
sições possíveis: estar no lado 
em que os homens lutam por 
unir-se fraternalmente, por

Desconfio, como latino- 
americana, dos ascéticos mane-“A crítica de arte deve ter
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resistência não admite imposi
ções exteriores.

Realmente somos como 
uma cultura outra. Uma cultu
ra outra que poderia ser com
parada às culturas alternativas 
que se colocaram nas últimas 
décadas, ao feminismo, à cul
tura homossexual, à negritu
de”. Juan Pablo Renzi, Artista 
Plástico, Buenos Aires — Ar
gentina.

integrar-se solidariamente ou, 
então, estar ao lado daqueles 
que se esforçam por dividir os 
homens entre si para continuar 
reinando em meio à injustiça 
social sofrida por nossos po
vos”. Carlos Lopez Iglesias, 
Pesquisador e Educador, Bue
nos Aires — Argentina.

"A cultura latino-americana viu passar muitos esquadrões 
vanguardistas, viu passar muitas inovações das quais se 
alimentou às vezes, mas o importante é que sua própria 

modernidade, somente assumida a meio, lhe dá, em muitos 
casos, uma possibilidade de manobra muito maior. 

Fundamentalmente, a América Latina tem uma modernidade 
diferente, um projeto diferente, incompleto, fragmentado de 

modernidade... é uma modernidade dependente, uma 
modernidade incompleta, uma modernidade que faz água por

todos os lados.
A América Latina, inclusive, tem muitos acessos à própria 

modernidade que são profundamente não modernos. Foram 
tomadas muitas conquistas da modernidade quando era 

conveniente para aquele momento. Por exemplo, o Paraguai toma 
a si o cubismo e o expressionismo tardiamente, recém na década 

de 50 quando isso correspondia à necessidade por uma parte 
de expressar os conteúdos veementes de sua história, através do 
expressionismo tomado, em grande parte, do Brasil e, por outra 
parte, correspondia à necessidade de estruturar suas formas que 

eram muito vacilantes, lançando mão da estrutura cubista tomada
de Buenos Aires.

Muitas vezes o pós-modernismo é ainda vanguardista, ainda 
populista e ainda colonizante quando procura tomar distintos 

elementos de culturas alternativas e permitir-lhes entrar no reino 
da grande arte desde que desmontem seus próprios códigos e 
aceitem o padrão. O que procura o pós-modernismo, muitas 
vezes, é fazer com que a arte popular, ou a arte alternativa, ou 

marginal, etc., ascendam ao pedestal da grande arte camuflada, 
quando o que simplesmente há que reconhecer é que existem 

outros pedestais, outros sistemas, outras alternativas. 
Quando Gaugain, quando Giacometti, quando Picasso se 

nutrem de outras imagens no momento em que suas próprias 
culturas estão sem saída, o fazem com muita naturalidade e aí 

não há nenhuma mentira porque o fazem segundo suas próprias 
necessidades, segundo seus próprios momentos históricos e sem 
tentar enganar a ninguém. A América Latina pode fazer o mesmo, 

na medida em que necessita nutrir-se com outras formas, com 
outras imagens ou com outros sonhos e na medida em que o faça 

desde seu lugar e desde suas necessidades". Ticio Escobar, 
Crítico de Arte e Pesquisador, Assunção — Paraguai.

A América Latina está in
serida em uma ordem interna
cional e, portanto, o sistema 
artes plásticas na América Lati
na tem de ser pensado no con
texto dessa internacionalidade.

“A tão discutida identida
de latino-americana não pode 
ser pensada somente como con
junto de condicionantes étni
cos, religiosos, culturais do 
passado senão no marco tam
bém de uma futura práxis so
lidária, em todos os níveis, 
entre os países endividados. 
Não se pode pensar essa identi
dade como um fenômeno abs
trato, como busca de uma pre
sumida originalidade artística 
oposta à produção metropoli
tana. Nós somos parte dessa 
produção, somos o outro lado 
da moeda de um potencial eco
nômico, material e intelectual 
altamente e perigosamente de
senvolvido pela humanidade. 
Com a consciência desses fatos, 
o discurso artístico, mais que 
sobre a nossa identidade, deve
ria ser construído em direção a 
nossa identidade, com todas as 
transculturações que esse dis
curso possa conter. Para dizer 
como o chileno Rojas: ‘as raízes 
históricas da identidade latino- 
americana estão no futuro’.” 
Gabriel Peluffo Linari, Pesqui
sador e Crítico de Arte, Monte
vidéu — Uruguai.

O sistema de arte domi
nante na América Latina hoje 
se caracteriza como elitista, ex- 
cludente e dominador na medi
da em que impõe determinadas 
categorias sobre toda socieda
de, pretendendo-se dentro de 
uma universalidade a-histórica, 
como se fosse de todos o que é 
de uma elite.

Questionar o sistema de 
arte pressupõe questionar a so
ciedade que estrutura e mantém 
as diferenças”. Maria Amélia 
Bulhões, Professora e Pesqui
sadora, Porto Alegre — RS.

‘‘Se nós não nos unirmos, 
se nós não começarmos a nos 
investigar, a nos estudar e a fa
zer propostas de estudos com
parados, de estudos analíticos 
de nossas realidades, nós conti
nuaremos sendo, não apenas 
um Continente ocupado cultu
ralmente, mas um Continente 
também que não tem uma no
ção da sua própria história, o 
que está diretamente ligado à 
consciência que possamos ter 
da nossa dignidade enquanto 
cultura.

“Na verdade, o que nos 
distancia e não nos une é que 
nas últimas décadas se especia
lizaram, de maneira extraordi
nária, as formas de desunião 
as formas de evitar a confluên
cia, a integração e o conheci
mento de nossas palavras, de 
nossas culturas e de nossas rea
lidades. Esta é uma lição ameri
cana: nós temos a obrigação de 
vencer e de estabelecer, com a 
ação de eventos, com a ação do 
trabalho, com a ação de nosso 
encontro, a igualdade, a cons
ciência e, inclusive, as diferen
ças das expressões de nossas 
culturas.

Nós temos de pensar em 
divulgar o conhecimento dos 
nossos países e depois o conhe
cimento dos países vizinhos. 
Nós temos de pensar em divul
gar a arte latino-americana, 
seus principais criadores, ca
racterísticas da produção de ca
da país, a história de seu meio 
artístico, as preocupações dos 
teóricos de arte existentes nos 
diveros países. Porque sem o 
conhecimento mútuo não há 
possibilidade da existência de 
uma articulação. Não haverá 
nunca essa possibilidade en
quanto não existirem referen

ciais comuns”. Aracy Amaral. 
Pesquisadora e Crítica de Arte, 
São Paulo — SP.

função da procura de uma 
identidade nacional ou regio
nal. Esse tipo de pressões gera 
uma culpa e gera perguntas 
prévias. Creio que esta seria 
uma das características que 
unem essa população cultural 
tão dissímil, tão contraditória 
que é a América Latina.

Inseridos no campo inter
nacional, nos damos conta de 
que, entretanto, estamos na 
margem. E estamos na margem 
precisamente porque, apesar 
das influências sofridas, nossa

“No contexto latino- 
americano surgem, desde logo, 
para o artista, pressões ideoló
gicas, pressões do tipo político- 
cultural, pressões de operado
res que impulsionam em dire
ção a uma modernização, uma 
atualização com o internacio
nal e, por outro lado, surgem 
as buscas e as distintas argu
mentações que se fazem em

Este evento é um caminho 
que se abre, é um caminho que 
não se vai cerrar mais e que nós 
vamos aproveitar da melhor 
maneira para que assim seja”. 
Tomas Brene, Pesquisador e 
Promotor Cultural, Havana — 
Cuba.

RIINITA DIA U R A / RIMO ■ A ■_ /
. .*» * r i •• %' . * +<*. •• V * * * • •♦' , * f* »



DOCUMENTOS RESULTANTES DO ENCONTRO
O Encontro definiu em documentos as necessidades 

das artes plásticas na América Latina

L0 a Asemblea Plenaria dei Primer 
Encontro Latinoamericano de 
Artes Plásticas, reunida em Porto 
Alegre el 28 de julio de 1989, 

aprobó el proyecto: Integración Arte 
y Cultura para America Latina y el 
Caribe.

de cada país Latinoamericano y dei 
Caribe, a través de publicaciones y 
demás médios de comunicación que 
optimicen el conicimiento actualizado 
de cada area artística especializada. 
Un Flujo real de acercamiento e inter
câmbio, sólo es possible si se facilita 
la liberación de trabas aduaneras, 
costos de fletes internacionales que 
periodicamente cumplen itinerários 
entre los países Latinoamericanos.

— Criação de uma comissão de 
publicação e documentação específi
ca para cada encontro;

s participantes do I ENCON
TRO LATINO-AMERICANO 
DE ARTES PLÁSTICAS pro
põem a realização do II Encon

tro com os seguintes objetivos:
— Garantir a presença de partici

pantes de toda a América Latina;
— Promover múltiplas formas 

de intercâmbio de produção, investi
gação em artes plásticas que assegu
rem o autoconhecimento da cultura 
latino-americana;

— Construir um campo de refle
xão comum da produção simbólica 
em todo o continente latino
americano;

Tendo em vista estes objetivos 
propomos:

— Devido ao sucesso e ampla re
percussão do I Encontro Latino- 
Americano de Artes Plásticas e ao 
apoio do Estado do Rio Grande do 
Sul, propomos que o II Encontro se 
realize em Porto Alegre nos dias 25 a 
27 de julho de 1990 e que o coordena
dor responsável seja José Luiz do 
Amaral.

En el entendido de que una real 
integración latinoamericana, además 
de los aspectos jurídicos, tecnológi
cos y socio-econômicos, implica la 
confrontación permanente de las 
prácticas y discursos acerca de la pro- 
dución cultural de nuestros pueblos, 
impulsamos la creación de los si- 
guientes mecanismos adecuados para 
cumplir con este objetivo.

1? — El establecimiento de pro
gramas de intercâmbio cultural, basa- 
dos en la promoción de encuentros in- 
terregionales de críticos y artistas; 
realización de exposiciones itineran
tes; difusión de la produccíon cultural

2? — La creación de un Centro 
de Información, Documentación e 
Investigación Latinoamericano, que 
reúna datos y materiales, facilitando 
así el análisis de la producción 
artístico-cultural de cada región.

Propomos que os painelistas des
te I Encontro, juntamente com a sua 
coordenação permaneçam atuando 
como uma comissão preparadora do 
II Encontro.

— Buscar o apoio teórico das 
instituições de pesquisadores e de ar
tistas dedicados à pesquisa da realida
de Latino-Americana, tais como: 
Universidades, Centros Culturais e 
outros. E também de personalidades 
cujo trabalho se impõe como referen
cial básico para o conhecimento da 
América, como Nestor Garcia Cancli- 
ni, Juan Acha, Damian Bayon, Mi
guel Santiago, Luiz Camnitzer, Mir- 
ko Lauere outros;

— Convidar teóricos de arte, ar
tistas, animadores culturais e pedago
gos, criando comissões de trabalho 
para temáticas específicas;

— Desenvolver atividades como 
oficinas com artistas plásticos de cada 
país;

3? — La urgente necesidad de un 
acordo de información sistematizada 
de los organismos vinculados al que- 
hacer cultural.

O documento foi ratificado em 
Assembléia Plenária, na noite de 
■28/7/89.

4? — El fomento de programas, 
a través de equipes interdisciplina- 
rios, para muestras circulantes, que 
.refieran globalmente el contexto de 
várias disciplinas artísticas.

5? — La promoción dei conoci- 
miento de la cultura artística latinoa
mericana, en todos los niveles educa- 
cionales, particularmente en las Uni
versidades con la cátedra de la Histó
ria dei Arte Americana.

6? — El estímulo de intercâm
bios para la investigación de Artes 
Plásticas Latinoamericanas, a través 
de becas, posantías y otras formas 
equivalentes.

— Fornecer material do patrimô
nio artístico de cada país em forma de 
comunicação teórica;

— Criar um espaço de exposição 
permanente durante o encontro da 
produção artística e teórica de cada 
país que constituirá em núcleo inicial 
de uma base documental comum;

O documento foi ratificado em 
Assembléia Plenária na noite de 
28/7/89.contou com

A NECESSIDADE DO CONHECIMENTO
A crítica paulista Aracy 

Amaral defende a necessidade da 
pesquisa e do conhecimento da 
vida e das obras dos artistas, 
para sustentar o interesse pela 
arte, e propõe um maior 
envolvimento da iniciativa 
privada.

Arquitetura e Urbanismo na 
USP. Pela sua constante preo
cupação pelas questões latino- 
americanas e pela sua intensa 
participação na vida cultural 
do país e do continente, trata- 
se de presença obrigatória de 
um Encontro Latino- 
Americano de Artes Plásticas.

Em seu depoimento no 
painel O sistema de arte e suas 
instâncias no contexto latino
americano, Aracy destacou a 
necessidade de se implantar a 
pesquisa e de-se promover um 
maior conhecimento da arte 
latino-americana, e ressaltou a 
necessidade do conhecimento 
mútuo para que possa existir a 
possibilidade de uma articula
ção. Segundo ela, “não haverá 
nunca a possibilidade, en
quanto não existirem referên
cias comuns”. Acrescentou 
que não acredita na existência 
de uma comunicação universal

que se processe de forma es
pontânea: “ou você tem o re
pertório e você pode decodifi
car, ou você não tem a possibi
lidade de realizar a leitura do 
outro... A relatividade da co
municação através da arte é 
muito grande. Você tem de es
tar motivado, você tem de co
nhecer o contexto dentro do 
qual os artistas vivem, o passa
do, a trajetória desses artistas 
para você se sentir motivado. 
Por isso, é uma balela pensar 
que a gente olha um quadro e 
vai dizer: é genial! Você pode 
passar em frente de um Klee e 
nem perceber que é Klee se vo
cê não sabe quem é o Klee”.

TRINTA
sente na sua atividade como 
crítica de arte?

Como você se dos os percalços, o Brasil é o 
país que está melhor economi
camente dentro do contexto 
latino-americano. E artistica
mente também.ARACY AMARAL — Para 

mim não é bem uma gratifica
ção, mas uma instigação inte
lectual, é uma inquietação. É 
ver o melhor da produção do 
homem, que é a arte, e procu
rar ler, numa tentativa de in
terpretação, o que os artistas a 
partir do seu interior, da sua 
necessidade vital de expressão, 
produzem.

Visitando o Brasil, seus 
diversos estados, seu interior, 
a gente sente uma riqueza, 
uma efervescência muito gran
de, mas essa efervescência não 
é acompanhada pela promo
ção da cultura. Ê a iniciativa 
privada, que é em quem nos 
devemos apoiar, ainda ignora 
soberanamente seu papel den
tro da sociedade brasileira. 
Devemos tentar integrá-la 
mais no processo cultural, 
porque ela tem a responsabili
dade social e deveria participar 
e estimular a projeção dessa 
famosa criatividade, dessa 
efervescência cultural brasilei
ra, tanto no país como no ex
terior.

Jornalista, comentarista e 
crítica de arte desde o começo 
da década de 60, Aracy Ama
ral desde logo dedicou-se à 
pesquisa sobre a história da ar
te brasileira e da arte latino- 
americana. Em 1978, idealizou 
a I BIENAL LATINO- 
AMERICANA DE ARTES 
PLÁSTICAS em São Paulo, 
evento que, infelizmente, não 
teve continuidade. Possui vá
rias obras publicadas como 
Artes Plásticas na Semana de 
22, Tarsila, sua obra e seu 
tempo e Artes Plásticas para 
quê. Atualmente, leciona his
tória da arte na Faculdade de

TRINTA — E o que se pode 
fazer para melhorar a divulga
ção da arte?

A repórter Tais Tubino, 
do Trinta Dias de Cultura, pe
diu, ainda, que Aracy Amaral 
dissesse algo sobre o seu traba
lho e sobre as possibilidades de 
ampliar a divulgação da arte.

ARACY AMARAL — O Bra
sil, entre os países latino- 
americanos, é o país de maior 
vitalidade. Apesar da crise por 
que estamos passando e de to-
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Arte Sul 89 I rechos do discurso de Miriam 
Avruch, diretora do MARGS, no 
dia 26 de julho, durante o 
coquetel comemorativo aos 35 
anos do Museu e à abertura do I 
Encontro Latino-Americano de 
Artes Plásticas.

“O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul completa 35 anos. 
Já vai distante o tempo em que a 
dedicação e sabedoria do profes
sor Ado Malagoli, seu primeiro 
diretor, coletou silenciosamente 
as primeiras obras do nosso Acer
vo.

A mostra reuniu trabalhos 
recentes de 59 artistas 

plásticos gaúchos e impõe- 
se como documentação 

referencial básica, para o 
estudo da arte sul-rio- 

grandense contemporânea.

Hoje, felizes, estamos reuni
dos para festejar também o final 
de uma etapa importante da histó
ria desta casa. Lembro que, há 
poucos dias, um Secretário de Es
tado declarou que o atual Gover
no paga o banquete que alguns 
usufruíram no decorrer dos anos 
de recente e triste memória. Diria
mos que, na área da cultura, não 
só pagamos o banquete como, 
também, nos empenhamos com 

Heloísa Schneiders da Silva, fervor em reconstruir, uma a 
Henrique Leo Fuhro, Iberê uma, as bases necessárias a um de- 
Camargo, Irineu Garcia, Jail- sempenho adequado do setor, 
ton Moreira, João Bez Batti,
João Luiz Roth, Lenir de Mi
randa, Leopoldo Plentz, Liciê 
Hunsche, Lia Menna Barreto,
Lorena Buys Geisel, Luiz

DEC; Marilene Piietá, profes
sora e pesquisadora, represen
tando o Instituto de Artes da 
UFRGS e Milton Couto, 
galerista, representando a As-

Junto com o I ENCON- do em catálogo de 65 páginas,
TRO LATINO-AMERICA- formato 32x22cm, papel cou- 
NO DE ARTES PLÁSTICAS chê, que, embora limitado ao 
foi realizada, no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul —
MARGS, a MOSTRA ARTE
SUL — 89, reunindo 59 artis- da arte sul-rio-grandense. 
tas plásticos ligados ao Rio 
Grande do Sul. Há muito tem
po não se organizava uma foram indicados pela Comis-
amostragem da produção sul- são de Seleção, declinaram do Alice Brueggemann, 
rio-grandense de artes plásti- convite. A Comissão de Sele- Soares, Ana Alegria, André 

tão ampla abrangên- ção esteve formada por: Petry, Anico Herskovitz, Ar- 
Armindo Trevisam, poeta, mando Almeida, Berenice Go- 
professor e pesquisador, re-

preto e branco, impõe-se, des
de já, como documentação re
ferencial básica para o estudo sociação das Galerias de Arte

do Rio Grande do Sul.
Participaram da mostra

Nada mais adequado que 
com este aniversário se realize um 
evento como o I Encontro Latino- 
Americano de Artes Plásticas, or
ganizado pela Coordenadoria de 

Carlos Felizardo, Luiz Barth, Artes Plásticas do CODEC, diri- 
Luiz Gonzaga Gomes, Maria gida pelo professor José Luiz do 
Lidia Magliani, Maria Lúcia Amaral, com o auxílio do Museu. 
Cattani, Mário Róhneli, Mar- Dele estarão participando os mais 
lies Ritter, Mauro Fuke, Mil- representativos intelectuais para 
ton Kurtz, Neusa Poli Sperb, <?d»ter problemas das artes plas- 
Nri. p„r„0|iQ ticas. Acreditamos que so o pro-N Iton Ma.a, Paulo Porcella cesso de participaçã0 coletiva> nos
Plínio Bernhardt, Renato levará a aicançar as profundas 
Heuser, Regina Ohlweiler, Ro- mudanças que tanto almejam nos- 
manita Disconzi, Rosângela sas sociedades.
Leote, Sônia Mòeller, Tânia 
Rosmini, Vasco Prado, Vera 
Chaves, Wilson Cavalcanti,
Xico Stockinger, 
e Zorávia Bettiol.

A exposição contou com 
59 artistas, porque 4 dos 63 que ARTE SUL — 89: Ado Mala

goli, Alfredo Nicolaiewsky, 
Alice

cas com
cia, reunindo artistas, cujas 
datas de nascimento vão de
1905 a 1965. O foco permane- presentando o MARGS; 
ceu, entretanto, na produção Blanca Brittes, professora e çalves, 
recente: o que está sendo feito pesquisadora, representando a Eduardo Cruz, Eduardo Viei-
e visto no Rio Grande do Sul Associação Riograndense de ra da Cunha, Elton Manganel-

li, Fernando Baril, Fernando 
Limberger, Gaudêncio Fidélis, 
Gerson Petrillo, Glauco Pinto 
de Moraes, Heloisa Crocco,

rini, Carlos Tênius, Carlos 
Wladiimirsky, Danúbio Gon- 

Diana Domingues,

Queremos ver esta casa trans
formada em um fórum de deba- 

Yeddo Titze tes, veículo auxiliar de mudanças 
que devem iniciar pelo sensível, 
propiciando à coletividade a com
preensão de seu passado para fa
zer o presente e planejar o futuro.

Artes Plásticas Francisco Lis
boa; José Luiz do Amaral, 
professor, escritor e crítico de 
arte, representando o CO-

hoje.
Um panorama atual da 

arte no Rio Grande, aberto ao 
debate e à discussão, registra-

Pratik Cardon, Secretário 
Geral do Conselho Internacional 
de Museus, da Unesco, afirma 
que a verdadeira reconstrução so
cial deve compreender uma educa
ção cultural e que todos os museus 
deveríam possuir um objetivo co
mum: reforçar uma estrutura de 
laços no seio de sua comunidade. 
A importância do papel dos mu
seus junto à sociedade é a de levar 

“Estamos vendo, neste seus membros a uma nova forma 
momento, em nosso país e em de educação e a uma vida plena, 
toda a América Latina, uma 
reorganização social em curso,

artes plásticas participam 89, hoje inaugurada, — represen
ta nossa homenagem sincera aos 
artistas desta terra.

A IMPORTÂNCIA DO ENCONTRO
“Iniciar uma maior cons

cientização sobre a importân
cia da arte latino-americana

NILZA PROCOPIAK, crítica 
de arte, Curitiba — PR.

cermos e assumirmos, dentro 
da nossa realidade e a partir 
das circunstâncias cjue nos de
finem segundo nossas diferen- que tem a ver com a nossa rea

lidade muito mais do que o

“Refletir a posição da 
produção plástica como um 
dos aspectos da formação da 
cultura de todo um povo”.
CARLOS ASP, Artista plásti- ças e nossa história comum”.

professor, Florianópolis ARACY AMARAL, critica de que se faz na Europa e nos Es-
arte e pesquisadora, Sã® Paulo tados Unidos”. ALFREDO 
_SP. NICOLAIEWSKY, artista

plástico, Porto Alegre — RS.

co e 
— SC. A exposição ARTE SUL —

e as
desse movimento. Por isso, é“Não creio que se chegue 

nunca a uma determinada con
clusão, ou a fatos radicalmen- tunidades de diálogo, de inter- 
te positivos, que levem a uma câmbio que são valiosíssimas. nham conseguido realizar este 
ação, mas é uma etapa que nós Espero que possa resultar em Encontro, levando em conta a 
devemos forçosamente cum- medidas práticas”. REGINA época que estamos vivendo em 
prir para podermos nos articu- SILVEIRA, artista plástica e que a cultura costuma ser co
lar e, inclusive, nos reconhe- professora na USP, locada em segundo plano .

oportuno nos reunirmos para 
analisar o seu significado no 
contexto latino-americano”.
MIRIAM AVRUCH, Diretora 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul — MARGS, das são as coisas findas que vão fi- 
Porto Alegre — RS.

“Pode trazer boas opor-
Toi muito bom que te- Termino repetindo os versos 

de Carlos Drummond de Andra
de, citados por Carlos Jorge Ap- 
pel: ... mais do que as coisas lin

ear.”
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