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Parece estranho dizer-se que os livros falam. 
Mas a verdade é que alguns livros falam, sim. Uns 
falam à alma, outros aos olhos, e outros, ainda, falam 
aos corações. Este livro faz as três coisas.

Fala à alma río-grandense e da alma rio- 
grandense, na variada procedência de sua es
plêndida construção. Nela laboraram portugueses, 
espanhóis, índios e negros, dando origem ao 
gaúcho, tipo tão marcante que envolveu em sua 
magia as posteriores levas de alemães, italianos, 
poloneses, franceses e judeus que, entre outros, aqui 
se aquerenciaram e agregaram suas próprias 
tradições e riqueza cultural. Nada há de incomum no 
fenômeno da imigração. Incomum foi essa recíproca 
assimilação ocorrida no Rio Grande. E incomum 
foi seu produto, tão peculiar, quanto fraterno e 
generoso. Ele é fraterno e generoso porque se expres
sa em várias formas de arte, folclore e cultura, e num 
vasto conjunto de centros culturais, antigos teatros, 
obras novas, eventos, certames, feiras, festivais, cursos

It seems strange to say that books speak. But the 
truth is that some books really do speak. Some speak to 
the soul, others to the eyes, and others speak to the heart. 
This book does all three.

It speaks to the Rio Grande soul and of the Rio 
Grande soul in the varied sources of its magnificent 
construction. Portuguese, Spaniards, Indians and black 
people laboured in the origin of the Gaúcho, the striking 
character whose magic included the later arrivals of 
Germans, Italians, Poles, French, Jews and others who 
brought together and settled their own traditions and 
cultural riches here. There is nothing unusual in the phe- 
nomenon of immigration. What is unusual is this recipro
cai assimilation that occurred in Rio Grande do Sul. What 
is unusual was its product, so particular, both fraternal 
and generous. It is fraternal and generous because it 
expresses itself in various art forms, folklore and culture, in 
a vast group of cultural centres, theatres, new works, 
events, contests, fairs, festivais, courses and competitions.

This book also speaks to the eyes; to the extent that 
it displays this reality in beautiful images that comprise an 
impressive tapestry of the interconnected cultural plurality 
of Rio Grande do Sul.

This book speaks to hearts. Here we meet litera- 
ture, cinema, fine arts, architecture, historical heritage and 
folklore. Well, all art is the expression of love and passion. 
So say the artists. Which is why it so quickly touches our 
own feelings.

We therefore wished to produce this book so that 
it can say in words and images, in the expression of our 
talents, who we are. If we can only love what we know, 
here on these pages Rio Grande do Sul offers itself to be 
known.

mm

e concursos.
Este livro fala também aos olhos, na medida 

em que exibe tal realidade em belas imagens que 
compõem, num expressivo ladrilho, a articulada plu
ralidade cultural rio-grandense.

Este livro fala aos corações. Aqui nos encon
tramos com a literatura, o cinema, as artes plásticas, a 
arquitetura, o patrimônio histórico e o folclore. Ora, 
toda arte é expressão de amor e paixão. Que o digam 
os artistas. É por isso que ela atinge tão rapidamente 
nossos próprios sentimentos.

Quisemos, enfim, produzir este livro para que 
ele diga, em palavras e imagens, na expressão de 
nossos talentos, aquilo que somos. Se só podemos 
amar o que conhecemos, aqui, nestas páginas, o Rio 
Grande se dá a conhecer.

Germano Rigotto
Governador do Estado do 

Rio Grande do Sul

Germano Rigotto
Governor of 

Rio Grande do Sul
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IBP31 Na década de 60, surgem os escritores que, hoje 
em dia, experimentam o reconhecimento público e a 
consagração: ficcionistas como Moacyr Scliar (A Guerra 
no Bom Fim, 1972), poetas como Carlos Nejar (Sélesis, 
1960) ou escritores já desaparecidos, como Caio 
Fernando Abreu (Inventário do Irremediável, 1970).

Esse conjunto é extremamente variado, mas está 
marcado por uma leitura crítica da sociedade brasileira 
contemporânea, como o evidencia a poesia de Luís de 
Miranda (Memorial, 1973) ou os romances de Tabajara 
Ruas (desde A Região Submersa, 1978), para falarmos 
apenas em alguns poucos nomes, quando não envere
da pela especulação psicológica e intimista, como a 
poesia de Armindo Trevisan (A Surpresa de Ser 1967) 
ou a prosa de Lya Luft (As Parceiras). Há também a 
permanência da revisão histórica, como acontece com 
os romancistas Luiz Antonio de Assis Brasil (Um Quarto 
de Légua em Quadro, 1976) ou José Clemente 
Pozzenato (O Quatrilho, 1976).

Na segunda classificação sugerida, podemos 
partir de todos os nomes mencionados até aqui para 
incluí-los no primeiro bloco de autores. A partir de então, 
devemos analisar o segundo conjunto, o dos experi- 
mentalistas.

7 mulheres foi adaptado para a televisão, com apresen
tações nacionais e internacionais; Josué Guimarães, 
autor da trilogia inacabada sobre a imigração alemã no 
estado, A ferro e fogo (1972); João Gilberto Noll (A fúria 
do corpo, 1981); Aldyr Garcia Schlee (Contos de sem
pre, 1983); Sérgio Faraco (Idolatria, 1970); Antonio 
Carlos Resende (Magra, mas não muito, as pernas 
sólidas, morena, 1978); Tânia Faillace (Adão e Eva, 
1965); Charles Kiefer (Caminhando na chuva, 1982); 
Lourenço Cazarré (Agosto, sexta-feira, 13, 1981); 
Renato Modernell (Che bandonéon, 1984) ou Roberto 
Bittencourt Martins (Ibiamoré, o trem fantasma, 1981).

Se a literatura do Rio Grande do Sul tem, na 
poetisa Delfina Benigna da Cruz, uma pioneira, com o 
livro Poesias dedicadas às senhoras rio-grandenses, 
de 1834, encontra hoje amplo espaço para receber e 
valorizar escritoras mulheres, cuja contribuição para 
uma perspectiva diferenciada de nossa literatura, 
é enorme. Deve-se mencionar nesse caso, nomes 
como Lila Ripoll e Lara de Lemos, dentre outras, por 
sua extraordinária contribuição a uma nova dicção 
poética, convivendo, por exemplo, com outros 
escritores como Laury Maciel, Flávio Moreira Costa, 
Carlos Carvalho ou Alcy Cheuiche.

A simples menção a todo esse conjunto de 
nomes está a evidenciar a pujança e a dinamicidade da 
criação literária no estado, sempre a se renovar, mas 
sem perder suas relações com as raízes, equilibrando-se 
criativamente entre o debate dos desafios urbanos e a 
herança da tradição, entre o estilo da gauchesca e 
a mais forte experimentação estilística.

A LITERATURA SUL-RIOGRANDENSE DO SÉCULO XXI: 
TENDÊNCIAS

Tapera (191 I), cujos títulos bem traduzem seu modo de 
ver a realidade.

A partir de Simões Lopes Neto, um sem-número 
de autores explorarão esse veio, devendo-se recordar, 
dentre outros, Darcy Azambuja, especialmente com 
obras como No Galpão (1925) e Romance Antigo 
(1940). Cyro Martins, exemplo mais crítico dessa tendên
cia, pois não apenas escreve a trilogia do gaúcho a pé 
(composta por Sem Rumo, 1937; Porteira Fechada, 
1944; e Estrada 7\berta, 1954), quanto constrói toda 
uma obra centrada sobre o período histórico que vai dos 
anos 1870 a 1950, aproximadamente, e que abrange a 
presença do positivismo na política e no desenvolvimen
to da província, isto é, período do final do Império e em 
especial ao longo da República Velha.

A segunda etapa é inaugurada por escritores 
vinculados ao chamado romance de 30 brasileiro, 
que quebram simultaneamente o padrão nacional 
(o romance urbano, sem nostalgia, e não o romance 
rural marcado pela nostalgia do passado) e ao mesmo 
tempo o padrão sul-rio-grandense porque, ao intro
duzirem a temática urbana, abrem um novo veio na 
literatura local. São basicamente romancistas, tendo 
Erico Veríssimo à frente (a partir de Clarissa, de 1933, até 
o último romance, Incidente em Antares, de 1974).

Erico interrompería essa tendência com o ciclo 
épico-histórico, O tempo e o Vento (1948 a 1961), mas 
que, na verdade, guarda a vinculação com a gauchesca 
apenas para problematizá-la e, assim mesmo, apenas 
nos dois primeiros volumes da primeira parte da trilogia, 
"O Continente".

Há vários critérios para se estabelecer uma pe- 
riodização para a história da literatura sul-rio-grandense 
do século XX.

Um deles é o de temas.
Nesse caso, podemos identificar os seguintes

momentos:
a) de 1900 a 1930 - forte presença gauchesca
b) de 1930 a 2000 - emersão do tema urbano. 
Se tomarmos como referência, contudo, as

tendências estilísticas, podemos sugerir a seguinte 
periodização:

Aqui, vamos encontrar poetas vinculados, 
por exemplo, ao Grupo Quixote, dos anos 60, como 
Carlos Saldanha Legendre, Pedro Geraldo Escosteguy 
ou em gerações anteriores, como Mario Quintana - 
cujo centenário de nascimento estará a se comemorar 
em 2006, ou mais próximas, como Oscar Bertholdo, 
já desaparecido.

Por outro lado, mais recentemente, surgiram 
jovens valores, como os integrantes da coleção "Livros 
do Mal" que, com o auxílio oficial, começaram a publicar 
seus trabalhos em uma coleção de livros de bolso e hoje 
em dia divulgam suas obras principalmente através de 
sites da rede internacional de computadores, dentre os 
quais Daniel Pelizzari (Ovelhas que voam se perdem no 
céu, 2001), Daniel Galera (Dentes Guardados, 2001) ou 
Paulo Scott (Ainda Orangotangos, 2003).

No meio termo, devemos lembrar um conjunto 
de escritores que vêm criando.sua própria dicção, como 
os contistas Fernando Neubarth (Olhos de Guia, 1999), 
Amílcar Bettega Barbosa (O Vôo do Trapezista, 1994), 
Walmor Santos (O paraíso é no céu de sua boca, 1994), 
Altair Martins (Como se moesse ferro, 1999) e Cíntia 
Moscovich (O reino das cebolas, 1995).

Remanescem, com independência, aqueles 
autores que fazem uma espécie de síntese de todas essas 
tendências, como Letícia Wierzchowski, que alcançou 
enorme sucesso quando seu romance A casa das

a) de 1900 a 1930 - influência de estéticas ante 
riores: romantismo, realismo e simbolismo

b) de 1930 a 1980 - influência do modernismo
c) de 1980 em diante - experimentalismos.
Tomemos aquela primeira periodização:
a) de 1900 a 1930 - os autores referenciais são 

Luís Araújo Filho, que em 1905 publicou a coletânea de 
contos intitulada Recordações gaúchas e que abriria o 
caminho para a gauchesca contemporânea, renovada 
em relação à matriz do século XIX, influenciada por José 
de Alencar (O gaúcho, 1870), Apolinário Porto Alegre (O 
vaqueano, 1872), Caldre e Fião (A divina pastora, 1847) 
e Oliveira Belo (Os farrapos, 1877).

Na esteira de Luís Araújo Filho, por sua vez, 
encontraremos a obra-prima construída por João Simões 
Lopes Neto, e que tem como títulos referenciais Contos 
gauchescos (1912), Lendas do sul (1913) e Causos do 
Romualdo (1917, editados em livro apenas em 1952). 
A partir de 1926, Contos gauchescos e Lendas do sul 
seriam sempre publicados num só volume.

Numa visão crítica oposta à de Simões Lopes 
Neto, porque extremamente negativista e pessimista em 
relação ao futuro do gaúcho, está a obra contem
porânea de Alcides Maya, com Ruínas Vivas (1910) e

Antonio Hohlfeldt

Contemporaneamente a Veríssimo, surgem dois 
outros grandes romancistas que também terão a 
cidade como tema central: Dyonélio Machado, que 
estréia com Os Ratos, de 1935, contundente obra que 
reflete sobre a reificação do homem no capitalismo, ou 
Reynaldo Moura, que tem um conjunto de obras 
sempre situadas na grande cidade, a partir de A Ronda 
dos Anjos Sensuais, de 1935, que causou polêmica 
quando de seu lançamento.
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dedicadas ás senhoras rio-grandenses, Poems dedicated 
to the (adies of Rio Grande do Sul, of 1834, it finds 
plenty of room today to welcome and appreciate 
women writers, whose contribution to a different 
perspective for our literature is huge. Amongst others 
here we should mention names like Lila Ripoll and Lara 
de Lemos, for her extraordinary contribution to a new 
poetic style, alongside other writers like Laury Maciel, 
Flávio Moreira Costa, Carlos Carvalho or Alcy Cheuiche,

the names mentioned so far, including them in the first 
group of authors. We then need to analyse the second 
group, the experimentalists.

Here we will find poets linked to the Grupo 
Quixote, for example, in the 1960s, such as Carlos 
Saldanha Legendre, Pedro Geraldo Escosteguy, or in 
previous generations such as Mario Quintana - the 
centenary of whose birth will be celebrated in 2006, or 
Oscar Bertholdo, who is no longer with us.

Important new writers have recently emerged, 
such as those members of the "Livros do Mal" collec- 
tion, who started to publish their works in a collection 
of paperbacks with official support and mainly publicise 
their works today on International websites, among 
whom are Daniel Pelizzari (Ovelhas que voam se 
perdem no céu, Flying sheep get lost in the sky, 2001J, 
Daniel Galera (Dentes guardados, Teeth preserved, 
2001) or Paulo Scott (Ainda orangotangos, Still Orang- 
utans 2003).

In between, we should remember a group of 
writers who have been creating their own style, such 
as storytellers like Fernando Neubarth (Olhos de guia, 
Guiding eyes, 1999), Amílcar Bettega Barbosa (O vôo 
do trapezista, The flight of the trapezist, 1994), Walmor 
Santos (O paraíso é no céu de sua boca, Paradise is in 
the roof of your mouth, 1994), Altair Martins (Como 
se moesse ferro, Like grinding iron, 1999) and Cíntia 
Moscovich (O reino das cebolas, The Kingdom of 
onions, 1995).

There remain independent writers who create 
some kind of synthesis of all these trends, such as Letícia 
Wierzchowski, who achieved great success when her 
novel A casa das 7 mulheres, The house of 7 women, 
was adapted for television and shown nationally and 
internationally; Josué Guimarães, author of the 
unfinished trilogy about German immigration into the 
State, A ferro e fogo, With great effort, (1972); João 
Gilberto Noll (A fúria do corpo, The fury of the body,
1981); Aldyr Garcia Schlee (Contos de sempre, Everyday 
tales, 1983); Sérgio Faraco (Idolatria, Idolatiy, 1970); 
Antonio Carlos Resende (Magra, mas não muito, as 
pernas sólidas, morena, Thin, but not very, firm legs, 
brunette, 1978); Tânia Faillace (Adão e Eva, Adam and 
Eve, 1965); Charles Kiefer (Caminhando na chuva, 
Walking in the rain, 1982); Lourenço Cazarré (Agosto, 
sexta-feira, 13, Friday the 13th, August, 1981); Renato 
Modernell (Che bandonéon, 1984) or Roberto 
Bittencourt Martins (Ibiamoré, o trem fantasma, 
Ibiamoré, the ghost train, 1981).

If Rio Grande do Sul has a pioneer in Delfina 
Benigna da Cruz, with the book entitled Poesias

1954), but also constructing work centred on the histo- 
rical period from the 1870s to the 1950s, which 
encompasses the presence of positivism in the politics 
and development of the province, particularly in the 
periods of the end of the Empire and throughout the 
Old Republic.

The second stage is opened by writers linked to 
what is known as the Brazilian novel of the 30s, who 
simultaneously break with the national pattern (the 
urban novel, without nostalgia, and not the rural novel 
marked by a nostalgia for the past) and the Southern Rio 
Grande pattern, introducing urban subject matter and 
opening a new vein in local literature. They are basically 
novelists, led by Erico Veríssimo (from Clarissa, of 1933, 
to the final novel, Incidente em Antares, Antares incident, 
of 1974). Erico would interrupt this trend with the epic 
historical cycle of O tempo e o vento, Time and the 
wind, (1948 to 1961), which in fact retains links with 
'Gauchoism' making it a problematic only in the first two 
volumes of the first part of the trilogy "O continente", The 
continent.

TRENDS IN 20th CENTURY RIO GRANDE DO SUL 

LITERATURE

There are several criteria for establishing periods 
within the history of 20th century Rio Grande do Sul 
Literature. One is by theme. In this case we can identify 
the following periods:

a) 1900 to 1930 - a strong Gaúcho presence
b) 1930 to 2000 - immersion in urban subject

*4

for example.
The simple mention of this group of names is 

evidence of the strength and vitality of literary creation in 
the State, which is always being renewed, but without 
losing touch with its roots, balancing itself creatively 
between the debate of urban challenge and the legacy 
of tradition, between Gauchoist style and stronger 
stylistic experimentation.

'A
matter.

If we take stylistic trends as a reference, we could 
suggest the following periods:

a) 1900 to 1930 - the influence of previous 
styles: romanticism, realism and symbolism

b) 1930 to 1980 - the influence of modernism
c) 1980 to the present - experimentalism.
Taking the first period:
a) 1900 to 1930 - the authors of reference are 

Luís Araújo Filho, who published a collection of stories in 
1905 entitled Recordações gaúchas, Gaúcho memories, 
which would open the path for contemporary Gaúcho 
literature, renewed in relation to the pattern of the 19th 
century, influenced by José de Alencar (O gaúcho, The 
Gaúcho, 1870), Apolinário Porto Alegre (O vaqueano, 
The scout, 1872), Caldre e Fião (A divina pastora, The 
divine shepherdess, 1847) and Oliveira Belo (Os farra
pos, The farrapos, 1877).

In the path of Luís Araújo Filho we will find the 
masterpieces of João Simões Lopes Neto, with titles such 
as Contos gauchescos, Gaúcho tales, (1912), Lendas do 
sul, Legends of the south, (1913) and Causos do 
Romualdo, Stories of Romualdo , (1917, only published 
in book form in 1952). Contos gauchescos and Lendas 
do sul were always published together in one volume 
from 1926.

Antonio Hohlfeldt

Two other major novelists appear at the same time 
as Veríssimo and would also have the city as their major 
subject matter: Dyonélio Machado, who would 
published Os ratos, The rats in 1935, an incisive work 
reflecting on the alienation of man in capitalism, and 
Reynaldo Moura, with a group of works always set in the 
big city, starting with A ronda dos anjos sensuais, Patrol 
of the sensual angels, in 1935, whose publication 
caused controversy.

In the sixties writers appeared who are today 
achieving public recognition and respect: fiction writers 
like Moacyr Scliar (A Guerra no Bom Fim, The war of 
Bom Fim, 1972), poets like Carlos Nejar (Sélesis, 1960) 
or writers who are no longer with us like Gaio Fernando 
Abreu (Inventário do irremediável, Inventory of the 
incurable, 1970).

This group is extremely varied, but is marked by a 
criticai reading of contemporary Brazilian society as 
shown in the poetry of Luís de Miranda (Memorial, 
1973) or the novels of Tabajara Ruas (from A região 
submersa, The submerged region, 1978), to mention 
just a few names, when not going towards psychologi- 
cal and intimist speculation, such as the poetry of 
Armindo Trevisan (A surpresa de ser, The surprise 
of being, 1967) or the prose of Lya Luft (As parceiras, The 
partners). Historical revision also persists in novelists like 
Luiz Antonio de Assis Brasil (Um quarto de légua em 
quadro, Picture of a quarter league, 1976) or José 
Clemente Pozzenato (O quatrilho, 1976).

In the second classification, we can start with all

L Erico Veríssimo - Escritor 
Erico Veríssimo - Writer

From a contrasting criticai view to that of Simões 
Lopes Neto, because of its extremely negative and pes- 
simistic view of the future of the Gaúcho, is the work of 
his contemporary Alcides Maya, with Ruínas vivas, Living 
ruins, (1910) and Tapera, Derelict house, (191 I), whose 
titles well translate his way of viewing reality.

After Simões Lopes Neto, numerous authors will 
explore this vein, of whom one should mention, Darcy 
Azambuja, particularly with works like No galpão, In the 
barn, (1925) and Romance antigo, Ancient romance, 
(1940). Cyro Martins is a more criticai example of this 
trend, not only writing the trilogy of the Gaúcho no foot 
(consisting of Sem rumo, Amless, 1937; Porteira fecha
da, Closed gate, 1944; and Estrada aberta, Open road,
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AS ARTES PLÁSTICAS NO RIO GRANDE DO SUL Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que hoje leva 
seu nome.

Várias revistas de um pujante parque gráfico 
que se desenvolvia no Sul serviram também à reunião 
de artistas, bem como para divulgação da produção 
plástica desenvolvida no Rio Grande. Entre esses, 
Sotero Cosme, Nelson Boeira Faedrich e Edgar Koetz, 
além de Ernest Zeuner, o chefe da equipe da Revista 
do Globo, fundada em 1926, que reunia um dos mais 
fortes grupos de criadores gráficos da época. Havia já 
então uma agitada movimentação de exposições e 
salões de arte que deu origem à fundação da 
Associação de Artes Plásticas Francisco Lisboa,
1938. Assim é que, em meados do século 20, já se 
pode registrar a existência de um relativamente 
amadurecido sistema de produção, circulação e con
sumo de artes plásticas com peculiaridades que per
mitem que se fale em um sistema de artes do Rio 
Grande do Sul.

Característico dessas peculiaridades sulinas que 
se impõem então ao contexto das artes é o surgi
mento, em 1951, do Clube de Gravura de Porto 
Alegre, que se originou de uma reunião de artistas em 
pleno pampa gaúcho, na fronteira com o Uruguai, 
para formar o Grupo de Bagé, que logo se integrou 
ao projeto de produção de uma arte mais popular, 
que Vasco Prado e Carlos Sc liar traziam de Paris, onde 
haviam participado de uma reunião da Terceira 
Internacional. Entre os membros do Clube, junto com 
os dois já mencionados, Danúbio Gonçalves, Glênio 
Bianchetti, Glauco Rodrigues, Gastão Hofstetter e 
Plínio Bernhardt. O movimento de criação de 
figuração voltada para a observação de cenas po
pulares e do mundo dos trabalhadores mais humildes 
teve repercussão não apenas local, mas impôs-se no 
contexto da arte brasileira e sul-americana.

Junto com os artistas do Clube de Gravura 
surgia, naqueles anos, um outro vulto de primeira 
magnitude que foi Iberê Camargo, cuja inquietação 
marcou tanto o cenário da arte brasileira quanto o 
desdobramento da arte no Sul, especialmente a partir 
de seu retorno a Porto Alegre, no início dos anos 80, 
após um largo período no Rio de Janeiro. Desde 
então, as artes plásticas no Rio Grande do Sul não

É somente na passagem do século 19 para o 
século 20 que as artes plásticas passam a ser reco
nhecidas como um setor significativo na cultura do 
Rio Grande do Sul. Já antes, um filho da região, 
Manuel de Araújo Porto Alegre, notabilizara-se como 
figura importante para a adoção do estilo romântico 
pela corte de D. Pedro II. Mas trata-se de uma figura 
isolada e que participou antes de mais nada da vida 
cultural do Rio de Janeiro, então Capital do Império. 
O desenvolvimento urbano e social das primeiras 
décadas do século 20 é que marcará a movimentação 
em torno à produção e à fruição das artes plásticas, 
especialmente em Porto Alegre. Destaca-se na cidade, 
por esse tempo, a figura do pintor e gravador Pedro 
Weingártner, um dos primeiros a atingir o reconheci
mento e o aplauso da comunidade local. E logo é 
fundada, em 1908, uma instituição destinada à ultra- 
passagem do diletantismo na produção artística, o 
Instituto de Belas Artes.

Ao quadro de professores do Instituto, passam a 
se reunir artistas que então atingiam destaque na 
sociedade local, como Libindo Ferrás, Oscar Boeira, 
Maristani de Trias e Benito Castaneda. Um grupo, 
meio ao qual, cabe destacar nomes como os de João 
Fahrion, gravador e pintor com uma obra sofisticada 
em que o acento expressionista se une às formas mais 
suaves do retratismo social; Fernando Corona, escul
tor e professor que impôs sua marca ao desenvolvi
mento artístico local; e Ângelo Guido que, vindo da 
Itália, logo se impõe não só pela maturidade de 
pintura com tons de um impressionismo tardio, mas 
também por sua atuação como professor e crítico de 
arte. Figura que igualmente se imporá ao desenvolvi
mento da arte e da cultura no Rio Grande do Sul, a 
partir do Instituto de Artes, para onde vem na década 
de 1950, é a de Ado Malagoli, pintor que participou 
de significativos grupos ligados ao modernismo 
brasileiro em São Paulo e no Rio de Janeiro 
além da importância como artista e como professor, 
deixou também sua marca na região como criador do

em
Maria Tomaselli - Três Semanas, Tríptico 
Pintura, Acrilica sobre tela, 1993 - Acervo MARGS

Maria Tomaselli - Três Semanas, Triptych - Painting, 
Oil on canvas 1993 (MARGS Collection)

cessaram de desdobrar-se como uma das mais 
significativas produções de valores e de questiona
mentos ligados ao desenvolvimento da arte interna
cional. O que se deu através de leituras peculiares 
de linguagens como a da pop art, por Leo Führo e 
Avatar Moraes; a do conceitualismo, por Vera Chaves 
Barcellos; a do hiperealismo, por Glauco Pinto de 
Moraes, entre outros inúmeros nomes que cabería 
citar. Muitos foram igualmente os valores que se 
firmaram a partir dos anos de 1980 e que hoje fazem 
do Rio Grande do Sul um significativo centro de 
produção de artes plásticas.

Uma região que se impõe igualmente no que 
diz respeito tanto à circulação da arte quanto à 
promoção do ensino e do debate: o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul - Ado Malagoli surge hoje como 
um dos mais bem aparelhados e ativos museus 
brasileiros. A partir de 1997, Porto Alegre tornou-se 
sede da Bienal de Artes Visuais do Mercosul que já se 
consolidou no circuito dos eventos de grande porte 
realizados no campo das artes visuais. A Fundação 
Iberê Camargo passou igualmente a se constituir em 
um foco gerador e estimulador, estando em vias de 
conclusão sua sede delineada em projeto de Álvaro 
Siza. Uma situação altamente favorável ao desenvolvi
mento das artes plásticas e das artes visuais que não 
se restringe, entretanto, à Capital do Estado, 
Porto Alegre, mas se estende por todo o Rio Grande

do Sul, onde despontam importantes núcleos de ensi
no e criação, em cidades como Novo Hamburgo, 
Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Rio 
Grande e Bagé.

Paulo C. Amaral

Carlos Scliar - Cavalete com Arreios e Banquinho 
Vinil encerado sobre tela, 1976 - Acervo MARGS 
Carlos Scliar - Cavalete com Arreios e Banquinho 

Painting - Acrylic on canvas 1976 (MARGS Collection)
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MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Ado Malagoli

MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sultime, such as Libindo Ferrás, Oscar Boeira, Maristani de 
Irias and Benito Castaneda. It was a group in which 
one should emphasize the names of João Fahrion, a 
printmaker and painter with sophisticated work, in 
which the expressionist accent is united with the 
smoother forms of social portraiture; Fernando Corona, 
sculptor and lecturer who made his mark on local 
artistic development; and Ângelo Guido who, coming 
from Italy, was soon imposing not only the maturity of 
his painting with tones of late impressionism, but also his 
activity as an art teacher and critic. A figure who would 
equally have an effect on the development of art and 
culture in Rio Grande do Sul, starting at the Instituto de 
Artes, to which he carne in the i 950s, is Ado Malagoli, 
a painter who took part in significant groups connected 
with Brazilian modernism in São Paulo and Rio de 
Janeiro, and who, in addition to his importance as a 
painter and teacher made his mark in the region as 
creator of the Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
which carries his name today.

A variety of magazines and a strong graphic base 
that developed in the South also served to bring artists 
together and to publicise the artistic production 
developing in Rio Grande do Sul. These included Sotero 
Cosme, Nelson Boeira Faedrich and Edgar Koetz, and 
also Ernest Zeuner, the head of the team at Revista do 
Globo, founded in 1926, which assembled one of the 
strongest groups of graphic designers of the period. 
There was, then, a stimulating activity of art exhibitions 
and salons, which initiated the founding of the 
Francisco Lisboa Art Association in 1938. Thus it was that 
the existence of a relatively mature system of production, 
distribuíion and consumption of art could be seen by 
the middle of the 20th century, with characteristics that 
aliow one to speak of a Rio Grande do Sul art system.

One of the Southern characteristics that occurred 
in the art context is the emergence of the Clube de 
Gravura de Porto Alegre in 1951, which originated in a 
meeting of artists in the depths of the Gaúcho pampas, 
on the border with Uruguay, to form the Grupo de 
Bagé. This soon became part of a project of producing 
a more popular art, which Vasco Prado and Carlos Sc liar 
had brought from Paris where they had taken part in a 
meeting of the Third International. The Club also 
included Danúbio Gonçalves, Glênio Bianchetti, Glauco 
Rodrigues, Gastão Hofstetter and Plínio Bernhardt. 
The movement to create a figuration based on the 
observation of popular scenes and the world of more 
humble workers had effects that were not only local but 
were also imposed on Brazilian and South American art.

Alongside the artists of the Clube de Gravura at

, m íSl Ado Malagoli

Francisco Stockinger - Sobrevivente IV 
Escultura em ferro e madeira, 1971 - Acervo MARGS 
Francisco Stockinger - Sobrevivente IV - Sculpture in iron 
and wood 1971 - (MARGS Collection)

FINE ART IN RIO GRANDE DO SUL

Only as the 19th century turned to the 20th did 
fine art become recognised as a significant cultural 
sector in Rio Grande do Sul. Previously, a son of the 
region, Manuel de Araújo Porto Alegre, had become 
an important figure in the adoption of the romantic 
style by the court of D. Pedro II. But this was an isola- 
ted figure, who mostly took part in the cultural life of 
Rio de Janeiro, then the Imperial capital. The urban and 
social development of the first decades of the 20th 
century is what wíll mark the activity around production 
and enjoyment of Fine art, especially in Porto Alegre. 
The painter and printmaker Pedro Weingártner stands 
out in this period as one of the first to attain the 
recognition and praise of the local community. And 
soon, in 1908, an institution is founded which is 
destined to overcome dilettantism in artistic production, 
the Instituto de Belas Artes.

The team of lecturers at the Institute started to 
assemble artists who stood out within local society at the
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that time, another figure of the first order emerged - 
Iberê Camargo, whose restlessness left its mark on the 
Brazilian art scene and the development of art in the 
South aíike, especially after his return to Porto Alegre at 
the start of the 1980s, following a long period in Rio de 
Janeiro. Since then, art in Rio Grande do Sul has not 
ceased to develop as one of the most significant 
producers of values and questions connected with the 
International development of art. This has come about 
through specific readings of languages such as pop art, 
by Leo Führo and Avatar Moraes; conceptualism, by 
Vera Chaves Barcellos; hyperrealísm, by Glauco Pinto de 
Moraes, among numerous other names that should be 
mentioned. Many were also figures that have become 
established since the 1980s and make Rio Grande do 
Sul into a significant centre of artistic production today.

It is a region that establíshes itself both in terms of 
the circulation of art and the promotion of teaching and 
debate: the Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Ado 
Malagoli appears as one of the best equipped and 
active Brazilian Museums today. Since 1997, Porto 
Alegre has become the base for the Mercosul Visual Arts 
Bíennial, which has now Consolidated itself on the 
Circuit of major visual arts events. The Iberê Camargo 
Foundation has equally become a point of focus and a 
stímulator, being in the process of completing its 
headquarters designed by Álvaro Siza. This is a highly

favourable situation for the development of fine art and 
visual art, which is not confined to the State capital. 
Porto Alegre, however, but extends throughout Rio 
Grande do Sul, where there are important centres of 
teaching and practice in cíties such as Novo Plamburgo, 
Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, 
Rio Grande and Bagé.

Paulo C. Amaral

Construção do novo Museu Iberê Camargo, 2005 
(Fundação Iberê Camargo) - Obra do arquiteto português Álvaro Siza 
Building the new Iberê Camargo Museum, 2005 (Iberê Camargo Foundation), 
designed by Álvaro Siza

Monumento aos Açorianos - Obra do escultor Carlos Tenius 
Azorean monument - Sculpture by Carlos Tenius
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3? the areas of shorts and feature films; an accelera- 
ted process of restoring our material and non-mate- 
rial historical heritage can be seen; and our popu
lar music is expanding its place on the Brazilian 
market.

RIO GRANDE DO SUL: CULTURAL TRADITION AND 

PERSPECTIVES

In particular, the culture of Rio Grande do Sul 
is expanding strongly at international levei. This 
current volume is itself a step in this direction. Our 
filmmakers and fine artists have been receiving 
growing recognition at international festivais and 
exhibitions. This only points towards possible 
openings in the future. Our museums need 
to develop consistent collections policies; occu- 
py digital space and incorporate international 
museographical standards; we need to offer 
training opportunities to our artists, directors and 
writers at centres of global excellence.

A growing international presence will mark

Rio Grande do Sul has grown substantially 
in terms of cultural production and organisation. 
Our cultural development has historieally been 
supported by three vectors: a broad capacity for 
producing talents, be they in literature, visual art or 
popular music (Erico Veríssimo, Iberê Camargo and 
Elis Regina are good representatives of this vector); 
a middle class that consumes culture and ma- 
kes the city the Brazilian State capital with the 
highest reading figures and the most cinemas per 
inhabitant; and a network of very important public 
cultural institutions, represented by the Teatro São 
Pedro, the Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, the 
Casa de Cultura Mário Quintana and the Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.

It is true that the State lacks a market of 
specialist companies in the various cultural sectors; 
it lacks exporting companies; it lacks cultural 
distribution networks, in particular in the interior of 
the State, but it should be noted that there have 
been significant advances in recentyears.

The State Cultural Incentive Act appeared in 
1996. It is one of the best, if not the best, State 
system of cultural support in Brazil. In 9 years of 
operation the system has already contributed close 
to U$ 100 million to cultural projects. Important 
projects have been created in the wake of the Act, 
such as the establishment of the biggest award for 
supporting film in the country, the RGE-Governo 
do Estado do Cinema. The I 990s were marked by 
the appearance of new, highly significant, cultural 
initiatives for the State, such as the creation of the 
Mercosul Visual Arts Biennial, the Iberê Camargo 
Foundation and Santander Cultural. These are 
initiatives that follow the contemporary trend for 
cultural management being driven by the third 
sector, with strong community involvement 
supported by the private sector in partnership with 
the public sector.

Culture in Rio Grande do Sul today has a 
new outlook. A national network of events of 
international scale is being established, such as the 
Passo Fundo Literary Event and the Porto Alegre 
em Cena Theatre Festival. It is being established as 
a centre for film production, with strong output in

RIO GRANDE: TRADIÇAO CULTURAL E PERSPECTIVAS apoio do setor privado em parceria com o setor 
público.

Hoje a cultura do Rio Grande do Sul vive 
novas perspectivas. Consolida-se uma rede nacio
nal de eventos de dimensão internacional, como a 
Jornada Literária de Passo Fundo, e o Festival de 
Teatro Porto Alegre em Cena. Consolida-se um pólo 
produtor de cinema, com forte produção nas 
áreas de curta e longa metragem; verifica-se um 
acelerado processo de recuperação de nosso 
patrimônio histórico, material e imaterial; e amplia- 
se a presença de nossa música popular no mer
cado brasileiro.

O Rio Grande do Sul tem crescido substan
cialmente em termos de organização e produção 
cultural. Historicamente, nosso desenvolvimento 
cultural foi sustentado a partir de três vetores: uma 
ampla capacidade de produzir talentos, seja na 
literatura, nas artes visuais ou na música popular 
(Erico Veríssimo, Iberê Camargo e Elis Regina bem 
representam este vetor); uma classe média que 
consome cultura e faz da capital do Estado a 
cidade com melhor índice per capita de leitura; 
a melhor relação de salas de cinema por habitante 
entre as capitais brasileiras; e uma rede de institui
ções culturais públicas de grande expressão, 
bem representada pelo Theatro São Pedro, pela 
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, pela Casa 
de Cultura Mário Quintana e pelo Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul.

O Estado carece, é verdade, de um mercado 
de empresas especializadas nos diversos setores 
culturais; carece de empresas exportadoras; carece 
de redes de distribuição cultural, em particular no 
interior, mas é preciso registrar que houve avanços 
significativos nos últimos anos.

Em 1996, surge a Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura. Trata-se de um dos melhores, se não o 
melhor sistema estadual de apoio à cultura do 
Brasil. Em nove anos de funcionamento, o sistema 
já aportou perto de U$100 milhões em projetos 
culturais. Na esteira da Lei, foram criados projetos 
de forte impacto, como a instituição do maior 
prêmio de apoio ao cinema do País, o Prêmio 
RGE-Governo do Estado de Cinema. Os anos 90 
marcaram o surgimento de novas iniciativas cultu
rais de grande significação para o Estado, como a 
criação da Bienal de Artes Visuais do Mercosul; da 
Fundação Iberê Camargo e do Santander Cultural. 
São iniciativas que seguem a tendência contem
porânea da gestão cultural conduzida pelo terceiro 
setor, com forte envolvimento da comunidade,

Cinematografia gaúcha 
(O homem que copiava - Jorge Furtado)

Gaúcho film
(O homem que copiava - Jorge Furtado)Em especial, a cultura do Rio Grande vive 

hoje a perspectiva de uma forte expansão em 
nível internacional. O presente volume é, já, uma 
indicação neste sentido. Nossos cineastas e nossos 
artistas plásticos têm recebido crescente reconhe
cimento em festivais e exposições internacionais. 
Isto apenas sinaliza as possibilidades abertas 
ao futuro. É preciso que nossos museus desen
volvam políticas consistentes de formação de acer
vos; ocupem o espaço digital e incorporem 
padrões museográficos internacionais; é 
preciso oferecer oportunidades de formação para 
nossos artistas, realizadores e escritores em centros 
de excelência global.

Uma crescente presença internacional será a 
marca dos próximos anos, na vida cultural do 
Rio Grande. Centro do Mercosul, Estado marcado 
pela diversidade étnica e cultural, de raízes 
ibéricas e pela cultura afro-descendente; palco da 
imigração alemã, italiana, açoriana, judaica, espa
nhola; espaço no qual se cultiva um bem estrutu
rado movimento tradicionalista, o Rio Grande se 
prepara, neste início de século XXI, para ocupar um 
lugar significativo na cena cultural contemporânea.

Fernando Schüler
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Danúbio Gonçalves - Xarqueadas: zorreiros, 1953 
Xilogravura - Acervo MARGS 
Danúbio Gonçalves - Xarqueadas: Zorreiros 
Wood engraving, 1953 (MARGS Collection)
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Mostra de Iberê Camargo na França, 
2005 (Museu Nacional de Bordeauxj 

Work by Iberê Camargo in France, 2005 
(National Museum of Bordeaux)

the coming years in the cultural life of Rio Grande 
do Sul. At the centre of Mercosul, the State stands 
out for its ethnic and cultural diversity, with Iberian 
roots and marked by afro-descendant culture; 
the setting for Ger-man, Italian, Azorean, Jewish, 
Spanish immigration; a space where a well-struc- 
tured traditionalist movement is cultivated. At the 
start of th is 21 st century, Rio Grande do Sul is 
preparing to take a significant place on the 
contemporary cultural scene.
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IIberê Camargo - Sem Título, Desenho, 1992 - 
Acervo Fundação Iberê Camargo 
Iberê Camargo - Untitled - Drawing, 1992 
Iberê Camargo Foundation Collection

I
Átrio do Santander Cultural, Porto Alegre 

Santander Cultural Atrium, Porto Alegre:
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índio, um pouco branco. Cada etnia, portanto, deu 
sua parcela para a construção da identidade 
rio-grandense. Os gaúchos são confundidos com o 
símbolo do habitante do Rio Grande do Sul: o peão 
das estâncias, o "gaudério", cujas lides do campo são 
rudes e forjaram um porte físico que resiste aos 
embates com a realidade cotidiana.

Ser gaúcho não é apenas comer churrasco ou 
sorver um chimarrão ao redor de um fogo-de-chão 
ou em qualquer outro lugar. Significa também parti
cipar das festas de outubro, jogar bocha, comer gale
to, acompanhado de polenta, ou freqüentar restau
rantes árabes. É a diversidade cultural que lhe 
permite criar uma cultura múltipla plural, espalhada 
pelo seu território.

Hábito ainda cultivado nas festas de Páscoa, 
pintar ovos na Páscoa é uma herança polonesa, ao 
lado das danças e festas folclóricas, especialmente 
em Guarani das Missões. A contribuição dos alemães, 
a partir de 1824, quando chegaram a São Leopoldo, 
é vasta. Ainda hoje existem festas e bailes denomina
dos kerbs, que testemunham o gosto dos povos 
germânicos pela diversão regada a cerveja, salsichão, 
chucrute e chope.

A cultura do Rio Grande do Sul foi e está sendo 
construída por muitos povos e diferentes etnias. 
Daí sua riqueza, um substantivo que se afirma 

Muitos contribuíram e continuamno plural.
contribuindo para que ela se exerça sólida e criativa, 

e o talento de homens e mulherescom o vigor 
de várias religiões e cores de pele. Ela é cultural
mente a soma do esforço, do trabalho e da criativi
dade de indígenas, negros, açorianos, alemães, 
italianos, poloneses, judeus, sírios, libaneses, entre
outros povos e etnias.

Graças à mistura de raças, o gaúcho mantém 
hoje hábitos e costumes que assinalam com muita 
clareza sua identidade diante do mapa do Brasil. 
Ser gaúcho significa render homenagem e gratidão 
a quem lhe legou suas culturas, e fez História, com 

molhando a testa, os calos marcando aso suor
palmas das mãos e o cansaço desenhando sulcos 
nos calcanhares.

Os rio-grandenses são herdeiros dos índios, 
cujos diferentes povos formaram, nos últimos 300 
anos, a população do Rio Grande do Sul, mas tam
bém suas heranças culturais tiveram origem na imi
gração. O gaúcho é um pouco negro, um pouco

Chimarrão
Chimarrão (Typical regional hot 
beverage)

Manifestação de característica sincrética: 
culto cristão com devoção afro-brasileira 

Demonstration of syncretistic culture:
christian worship with 

afro-brazilian ritualistic devotion



The culture of Rio Grande do Sul was and is still 
being constructed by many peoples of different ethnic 
origins. Therein lies its wealth, a noun that is confirmed 
in the plural. Many have contributed and continue 
contributing so that it grows firm and Creative, with the 
vigour and talent of the men and women of a variety of 
religions and colours of skin. Culturally it is the sum of the 
effort, work and creativity of indigenous peoples, black 
people, Azoreans, Germans, Italians, Poles, Jews, Syrians, 
Lebanese, among other peoples and ethnic groups.

It is thanks to this mixture of races that the Gaúcho 
retains habits and customs that clearly indicate his 
identity on the map of Brazil today. Being Gaúcho means 
to pay tribute and thanks to those who have left their 
cultures, and made history with sweat on their faces, 
calloused hands and tiredness wearing at their heels.

The people of Rio Grande do Sul are heirs to 
Indians, whose different peoples have formed the 
population of the State over the last 300 years, but also 
to their cultural heritage brought with immigration. The 
Gaúcho is part black, part Indian, part white. Each 
ethnic group has therefore left part of itself in the 
construction of the Rio Grande identity: the ranch hand, 
the wanderer whose rough struggles in the field forge a

A reunião de famílias e amigos em torno da defender, preservar e fortalecer seus valores 
culturais. Por tudo isso, o Rio Grande do Sul tem 

gaúcho uma mescla de muitos falares, 
comeres, vestires, dançares, dos indígenas aos 
olhos azuis e cabelos claros dos alemães. Enfim, 
ela é múltipla, plural e diferente, e aí reside, 

dúvida, sua maior riqueza. A consciência

alemão, sírio, libanês, judeu e de outras etnias e em
reza do terço, das novenas, dos tríduos e das festas diferentes povos.
do padroeiro é um dos tantos dados culturais E é esse homem do Sul do Brasil que encontra 

na Semana Farroupilha sua festividade maior, quan
do são lembrados os heróis da Guerra dos Farrapos, 
movimento de origem política e econômica, defla
grado entre 1835 e 1845. Também nas festas reli
giosas, como a de Nossa Senhora dos Navegantes, 
em 2 de fevereiro, é que se expressa a cultura da 
fé do povo. Esse mesmo povo que encontra no 
Carnaval sua maior manifestação de cultura, também 
vigorosa no Rio Grande do Sul. Os festivais de 
música nativista também ajudam a preservar a 
cultura gerada pelo homem do campo, e têm no 
Movimento Tradicionalista Gaúcho uma entidade

no
italianos, arraigado às nossas vivências cotidianas
ainda em muitas regiões do Rio Grande do Sul.

Enquanto os açorianos construíram sua
identidade cultural no Rio Grande do Sul também sem

da riqueza das diferenças é que o aproxima, cada vez 
mais, da condição humana.

com danças executadas ainda hoje nos centros
de tradições gaúchas (CTGs), que se espalham por
todo o mundo, como a chimarrita, a cana verde, o
pezinho e o balaio, os negros têm influência na Roque Jacoby
cultura rio-grandense estabelecida pelos rituais
religiosos bem populares, como o Batuque, a
Quimbanda e a Umbanda, na música, na dança
e na culinária. Em Osório, no verão, acontece ainda
uma tradição cultural de origem negra: os moçam- que os apóia, como uma forma de manter acesa a 

chama de uma cultura que se torna única no mundobiques e as cavalhadas, revivendo as batalhas de
mouros contra cristãos. pelas suas características mais peculiares.

A cultura gaúcha, forjada por quinhões O perfil cultural do gaúcho não se deve unica
mente às estruturas públicas que são instrumentos 
de que se valem as culturas locais e regionais 
para poderem se expressar, mas, acima de tudo, à 
luta, ao esforço e à criatividade de homens e

culturais de vários povos, nações e etnias, foi e con
tinua moldando a face atual do homem rio-
grandense. Em cada gaúcho, que vive ou não no
Rio Grande do Sul, transita sangue minuano, char
rua, gê, guarani, negro, açoriano, polonês, italiano, mulheres, formando comunidades, que se engajam

Preparação de alimentos (descendência italiana) 
Food preparation (Italian origin)

Carreata religiosa: banda musical no caminhão
Religious procession; musical band on a lorry

.





physical barrier that resists clashes with everyday reality.
To be Gaúcho is not only to eat barbecued meat 

or sip mate tea around a pit fire or anywhere else. It also 
means taking part in the October festivais, playing bowls, 
eating chicken and polenta or going to Arab restaurants. 
It is cultural diversity that allows the creation of a multiple, 
plural culture, spread throughout their territory.

A custom still practiced at the Easter festivais, 
painting Easter Eggs, along with folk dances and festi
vais, has come down from Polish immigration, especially 
in Guarani das Missões. The contribution of Germans has 
been vast since their arrival in São Leopoldo in 1824. 
Festivais and dances known as kerbs still exist today and 
are evidence of Germanic taste for entertainment 
washed down with beer sausage and sauerkraut.

Get-togethers of family and friends around the 
rosary, the novena, three-day and saints' days festivais are 
some of many Italian cultural traditions that are still 
established parts of our daily life in many regions of 
Rio Grande do Sul.

While the Azoreans also constructed their cultural 
identity in Rio Grande do Sul with dances like the 'chi- 
marrita', the 'cana verde', the 'pezinho' and the 'balaio' 
that are still practiced today in the Gaúcho Tradition

Centres (CTGsJ, and which have spread throughout the 
world, the influence ofblack people on the culture of the 
State has been established by popular religious rituais 
such as the 'Batuque', the 'Quimbanda', and 'Umbanda', 
and by music, dance and cuisine. A black cultural tradi
tion still takes pace in Osório in the summer: 
the 'moçambiques' and 'cavalhadas', which relive battles 
between Moors and Christians.

Gaúcho culture, formed from portions of various 
peoples, nations and ethnic groups, has moulded and 
continues to mould the current faces of the people from 
Rio Grande do Sul. Through each Gaúcho, whether 
living in the State or not, runs the blood of 'minuano', 
'charrua', 'gê', 'guarani', black, Azorean, Polish, Italian, 
German, Syrian, Lebanese, Jewish, and other ethnic 
groups and different peoples.

This is the person from the south of Brazil who is 
found at the greatest festivity, the Semana Farroupilha, 
when the heroes of the politically and economically 
motivated 1835 -1845 Farrapos war are remembered. 
Religious festivais like Nossa Senhora dos Navegantes on 
February 2, also express the people's culture offaith. This 
same people finds its greatest manifestation of culture in 
the Carnaval, which is also vigorous in Rio Grande Sul. 
Nativist musical festivais also help to preserve the culture 
generated by the man in the field, and the Gaúcho 
Traditionalist Movement is a body that supports them in 
keeping alight this flame of a culture whose most 
singular characteristics have made it unique in the world.

The cultural profíle of the Gaúcho is not solely due 
to public structures, which are Instruments that vaiue 
local and regional cultures so that they can be expressed, 
but it is, more than anything, the struggle, effort and 
creativity of men and women, forming communities, 
which are engaged in defending, preserving and 
strengthening cultural values. This is why the Gaúcho in 
Rio Grande do Sul is a mixture of many ways of speak- 
ing, eating, dressing and dancing, from the indigenous 
peoples to the blue eyed and fair haired Germans. It is, 
after all, multiple, plural and different, and therein lies its 
greatest wealth. Awareness of the wealth of differences 
is what brings it ever closer to the human condition.
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Colheita da "flor de macela"
Collecting "flor de macela" in the fields at night

Roque Jacoby

Baile típico em CTG 
(Centro de Tradições Gaúchas)
Typical dance in a CTG (Gaúcho Tradition Centre)
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Amethyst from a mine 
in the countryside





I
Ruínas de São Miguel das Missões, na então cidade de 
Santo Ângelo, e da Igreja das Dores em Porto Alegre.

Atualmente, no Estado, contamos com 109 
bens tombados federais, sendo 14 em Porto Alegre e 
95 nos outros municípios com quatro coleções museo- 
lógicas, quatro sítios missioneiros e uma obra de arte.

A legislação pioneira no Estado que faz referên
cia ao tema do Patrimônio Cultural edificado é o Plano 
Diretor de Piratini, concebido por Francisco 
Riopardense de Macedo na década de 50.

No decorrer dos anos, diversas legislações esta
duais foram criadas para defender o patrimônio 
cultural do Estado, procurando valorizar esta arquite
tura cujas características fogem aos padrões da 
arquitetura consagrada do resto do País.

A política empreendida pelo Estado nas décadas 
de 60 e 70 foi a de desinteresse. Contudo, o primeiro 
tombamento em nível estadual foi a Ponte 25 de julho 
na cidade de São Leopoldo.

Na Capital, a primeira iniciativa de tombamen
to estadual acontece em 1982, com a preservação 
do prédio do jornal "A Federação" que atualmente 
abriga o Museu de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa.

A partir de 1979, com a Lei n° 7831/78, cria-se 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do

caram-se para os Estados sendo pioneiro Minas Gerais, 
Bahia em 1927, e Pernambuco em 1928.

Em 1937 foi promulgado o Decreto-Lei 25, 
sendo Mário de Andrade o mentor da proposta inicial 
da lei que organizava o patrimônio histórico e artísti
co do País, constituindo o órgão federal responsável 
por esta preservação e a mais antiga entidade oficial 
de preservação de bens culturais da América Latina. 
Esta instituição federal tinhano Rio Grande do Sul, 
desde a sua criação, como interlocutor, o escritor
Augusto Meyer.

Poucos anos mais tarde, foi credenciado pelo 
IPHAN, o também escritor Dante de Laytano. Desde 
1956 o arquiteto Júlio Nicolau Barros de Curtis pas- 

ser o interlocutor do IPHAN, respondendo pela
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO ESTADO 

E CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DAS PRINCIPAIS ETNIAS 

PARA A FORMAÇÃO DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL

Foi somente no Renascimento que houve um 
maior interesse pelas construções da Antigüidade. As 
primeiras ordenanças papais, com o papa Pio II em 
1462, tratavam da proteção das edificações do passa
do e das riquezas artísticas sob jurisdição eclesiástica.

No Brasil a primeira notícia que se tem de algu
ma iniciativa de proteção de edificações históricas data 
de meados do século XVIII, quando o Vice-Rei do 
Estado do Brasil, se preocupa com o destino e a con
servação das edificações deixadas pelos holandeses 
em Pernambuco.

Mais tarde, diversas iniciativas ocorreram mas 
não alcançaram êxito. Em 1924 estas iniciativas deslo-

sou a
área técnica da Instituição, atendido pelo distrito de
São Paulo.

Embora o Rio Grande do Sul tenha se iniciado 
tardiamente na preservação do patrimônio, já em 
1922, o Regulamento de Terras refere-se aos lugares 
históricos e determina que "serão mantidos no 
domínio público, ou trazidos para este e devidamente 
conservados, os logares notabilizados por factos assig- 
nalados da evolução do Estado".

O nosso Estado começa a receber atenção 
através do tombamento federal, em 1938, através das
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Rua em Rio Pardo 
Street in Rio Pardo

Casario em Jaguarão 
Houses in Jaguarão



Estado (IPHAE), ligado à Secretaria de Estado da 
Cultura que, até o ano de 2005, conta com 93 bens 
tombados, sendo cinco por seus valores paisagísticos, 
como é o caso da Mata Atlântica e seus ecossistemas 
associados, dois por seus valores artísticos e 85 por 
seus valores históricos, distribuídos em 42 municípios.

O Rio Grande do Sul oferece hoje um verdadeiro 
mosaico de manifestações culturais, mais complexo do 
que os demais estados do País, sendo uma destas 
manifestações a arquitetura do passado que contribui 
de forma espetacular à cultura do presente.

A presença luso-brasileira no Estado se deu de 
forma mais singela do que no resto do país, mas nem 
por isto menos importante como é o caso da Igreja 
Matriz de Viamão e a de Rio Grande.

A ocupação lusa se iniciou com a expulsão dos 
jesuítas e guaranis do território missioneiro, aparecen
do os núcleos açorianos em Mostardas, Estreito, São 
José do Norte, Taquari, Santo Amaro, Porto Alegre, 
Santo Antônio da Patrulha, Cachoeira e Conceição do 
Arroio, sendo alguns destes detentores de exemplares 
arquitetônicos típicos, como casarios em fitas e os 
grandes casarões com suas telhas capa e canal em 
acabamento beira-seveira e revestimento em azulejos 
portugueses.

Tempos depois a arquitetura lusa de nosso 
Estado seria prestigiada por outras influências que o 
século XIX trouxe ao País, o neoclássico e o ecletismo.

Por volta de 1824 o Estado recebe os primeiros 
imigrantes alemães, para a colonização das áreas 
ainda inexploradas. Estes imigrantes trouxeram sua dis
tinta arquitetura, o enxaimel, com marcas muito carac
terísticas de seu madeiramento estrutural e seus vãos 
preenchidos com terra e barro ou tijolos com superfície 
caiada. Principalmente em Porto Alegre algumas edifi
cações mostram uma maior plasticidade como fron- 
tões e torreões com procedência germânica.

Os italianos ingressaram no Estado a partir de 
1875, marcando de forma perene nossas paisagens, 
utilizando o pinho, os telhados de tabuinha, o basalto, 
janelas pequenas no sótão, postigos frisados e, sepa
rada do corpo principal da residência, a cozinha.

Cabe ressaltar ainda como representativos da 
arquitetura do Estado as charqueadas, exemplares 
marcados pelo grande desenvolvimento da economia 
pecuária sulina baseada no charque, e as antigas 
estâncias representativas da arquitetura rural, que 
muitas delas souberam e conseguiram resistir à desca- 
racterização imposta por diversas circunstâncias.

Resta finalmente abordar a ocupação do nosso

Azulejos, em Pelotas 
Portuguese tiles in Pelotas

Casarão em Pelotas 
Observatory on an historie 

house in Pelotas



território pelo civilização material que os missioneiros 
construíram. Foram sete povos no Rio Grande do Sul, 
dos trinta, entre fins do século XVII e início do XVIII. São 
Borja, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, São Nicolau, 
São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir e São João 
Batista, os últimos quatro remanescentes arquitetôni
cos em forma de ruínas, testemunhando o alto grau 
de civilização atingido. Foi a primeira obra na área do 
patrimônio histórico, com a conservação dos remanes
centes, realizada pelo governo do Estado em 1925. 
Desde 1938 esses trabalhos foram continuados pelo 
governo federal até os dias atuais. Mereceram o reco
nhecimento Nacional com o tombamento federal e
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throughout 42 municipalities.
Today Rio Grande do Sul offers a real mosaic of 

cultural value, which is more complex than that of the 
countrys other States, and of which one such manifesta- 
tion is the architecture of the past which makes a 
spectacular contribution to the culture of the present.

The Portuguese-Brazilian presence in the State 
is simpler than in the rest of the country, but no less 
important, as seen in the main churches of Viamão and 
Rio Grande.

The pioneering legislation in the State referring to 
buildings of Cultural Heritage is the Plano Diretor de 
Piratini, devised by Francisco Riopardense de Macedo in

the federal body responsible for this conservation, whichTHE PRESERVATION OF THE HERITAGE OF THE STATE
was the oldest body for the conservation of cultural

AND THE CULTURAL CONTRIBUTION OF THE PRINCIPAL property in Latin America.
the 1950s.In Rio Grande do Sul the writer Augusto MeyerETHNIC GROUPS IN ITS F0RMATI0N Several items of State legislation have been created 
over the years to protect the cultural heritage of the State, 
seeking to value this architecture whose characteristics 
are distinct from the recognised patterns of architecture

was spokesperson for this federal institution from its
creation. A few years later another writer, Dante Laytano,
was accredited by IPHAN. From 1956 the architect Júlio

Greater interest in the buildings of Antiquity only Nicolau Barros de Curtis became IPHANs spokesperson.
of the rest of the country.

The policy followed by the State in the 1960s and 
70s was one of disinterest. However the first listing 
at State levei was the Ponte 25 de julho bridge in the city 
of São Leopoldo. The first steps towards State listing in the 
State capital were taken in 1982 with the preservation 
of the "A Federação" newspaper building, which now 
houses the Museu de Comunicação Social, Flipólito 
José da Costa.

With Act no. 7831/78 in 1979, the State 
Historical and Artistic Heritage Institute (IPHAE) was cre
ated, which was linked to the State Secretariat for 
Culture and by 2005 had listed 93 heritage sites, of 
which 5 were for their landscape value, such as the 
Atlantic Forest and its associated ecosystems, 2 for their 
artistic value and 85 for their historical value, spread

began in the Renaissance. The first papal ordinances, being responsible for the technical field of the Institution,
with Pius II in 1462, concerned the protection of the attended by the district of São Paulo.

Portuguese occupation started with the expul- 
sion of the Jesuits and Guarani from the missionary ter- 
ritory, when Azorean centres grew up at Mostardas, 
Estreito, São José do Norte, Taquari, Santo Amaro, 
Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Cachoeira 
and Conceição do Arroio, some of which retain typical 
architectural examples such as terraced houses and 
great mansions with their cap and channel tiles, "beira- 
seveira"- finished eaves and Portuguese tile finishes. The 
Portuguese architecture of our State would later 
be affected by other influences arriving in the 19th 
century; neoclassicism and eclecticism.

In about 1824 the State received its first German 
immigrants, who carne to colonise as yet unexplored

buildings of the past and the artistic wealth under eccle- Although Rio Grande do Sul carne late to the
siastic control. preservation of heritage, the Regulamento de Terras in

The first evidence ofany initiative for the protection 1922 already referred to some historical places and
of historical buildings in Brazil dates from the mid 18th declared that "places notable ’ for significant facts in
century when the viceroy of the State of Brazil became the development of the State will be maintained in the
concerned with the fate and preservation of buildings public domain, or brought into the same and duly
left by the Dutch in Pernambuco. conserved."

Several initiatives followed but they did not Our State began to receive attention through
meet the requirements. These initiatives were taken federal listing in 1938 with the São Miguel das

Missões Ruins in the then city of Santo Ângelo, andover by the individual States, of which the first was
Minas Gerais in 1924, followed by Bahia in 1927 and the Igreja das Dores church in Porto Alegre. There are
Pernambuco in 1928. currently 109 federally listed sites of cultural heritage

The DecreeLaw 25, initially proposed by Mário de in the State, of which 14 are in Porto Alegre and 95 in
Andrade, was proclaimed in 1937, and organised the other cities, with 4 museum collections, 4 missionary
country^ historical and artistic heritage, constituting sites and I work of art.

Igreja em Jaguarão 
Church at Jaguarão
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Missões de São Miguel 
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Ruínas das Missões Jesuíticas de São Miguel,
no pampa gaúcho

São Miguel Jesuit Missions Ruins,
in the Gaúcho pampas
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areas. These immigrants brought their distinct architec- 
ture known as "enxaimel", which strongly featured 
its structural timbers with earth and mud or white- 
washed brickwork infills. In Porto Alegre in particular 
some buildings show greater plasticity with Germanic 
pediments and towers.

Italians entered the State from 1875, marking our 
landscapes forever using pine, shingle roofs, basalt, small 
attic Windows, curved hatches and separating the 
kitchen from the rest of the house.

The "charqueadas" meat drying sheds, which are 
examples marked by the great development of the 
Southern livestock economy based on dried salted meat, 
should also be stressed as representatives of the state's 
architecture, along with the architecture of the old rural 
ranches, many of which managed to resist the de 
characterisation imposed by varying circumstances.

It remains finally to mention the occupation of our 
territory by the material civilization built by the missiona- 
ries. Seven of the thirty groups at the end of the 17th and 
start of the 18th century were in Rio Grande do Sul. 
São Boga, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, São Nicolau, 
São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir and São João 
Batista, of which the architectural remains of the final 
four are evidence of the high levei of civilization 
achieved. The preservation of the remains was an his
tórica! heritage project of the State government in 1925.

Since 1938 this work has been continued by the

federal government. They have been federally listed as 
being of National importance, and declared World 
Heritage Sites by UNESCO in 1983.

Débora Regina Magalhães da Costa
l
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Missions (detail of ruins)
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Em definitivo, o gênero jovem-urbano-realista 
estava consolidado. E toda uma nova geração foi pin
tando-Jorge Furtado, Ana Luiza Azevedo, José Pedro 
Goulart, Henrique de Freitas Lima, Sérgio Silva, Liliana 
Sulzbach e Mônica Schmiedt; isto para citarmos ape
nas alguns hoje muito conhecidos em todo o Brasil. 
Quase todos começaram como curta metragistas e 
depois, em produtoras independentes - a mais 
famosa é a Casa de Cinema - passaram a fazer filmes 
de exportação nacional e internacional.

O nosso cinema regional é bem diverso do que 
é feito no resto do País. Podemos abordar tanto temas 
urbanos atuais como dramas históricos, sempre com 
diferenciativos bem marcantes de idéias e memória. 
Somos gaúchos, sem nunca deixar de sermos 
brasileiros. É uma qualidade que trilhamos por esses 
nossos muitos caminhos do sul.

0 CINEMA DOS CAMINHOS DO SUL E também alguns nomes famosos lá presentes, como 
o ator Walmor Chagas. Apresentado em Porto Alegre 
e em algumas cidades do interior, esse filme jovem 
na sua essência e no seu conteúdo, chegou também 
às telas (alternativas) de São Paulo e Rio de Janeiro. 
Abriu caminho para outras tentivas de curtas na 
mesma bitola. E outros longas em Super 8 como 
Coisa na Roda ( 1982 ), de Werner Schunemann e 
Inverno (1983) de Carlos Gerbase, rodado em Porto 
Alegre e Montevidéu, onde buscávamos os filmes que 
a Censura não deixava passar por aqui. Dos curtas 

Super 8, os jovens diretores gaúchos foram 
aumentando o seu espaço depois em lómm e 
35mm, e anunciando que vôo maior viría.

Por que não filmar um longa pra valer, que 
pudesse ser exibido nos cinemas comerciais?

Reunindo principalmente a turma do Bairro 
Bonfim (Nelson Nadotti , a essa altura, já estava tra
balhando no Rio) surgiram os filmes da Z Produtora, 
de Sérgio Lerrer. Só pra recordar: Verdes Anos (1984), 
de Carlos Gerbase e Giba Assis Brasil, Me Beija (1985), 
de Werner Schunemann e Aqueles Dois (1985), de 
Sérgio Amon, baseado num conto de Caio Fernando 
Abreu.

de perseguição, rodada sob os arcos do Edifício 
Sulacap, então o prédio mais alto da cidade. O 
urbano puro porto-alegrense aparecia, mas o filme 
lembrava mais as chanchadas cariocas.

Antes disto, Salomão Sc liar havia rodado, no 
litoral norte ( Torres ), Vento Norte (1952), que mea- 
culpa, mea-culpa, nunca assistí. Foi assim que, por 
algum tempo, o cinema gaúcho ficou preso ao 
esquema Teixeirinha-Zé Mendes. Mas é bom que se 
diferencie, desde logo, cinema do Rio Grande do Sul 
e cinema feito em nosso Estado.

Desde 1948 cineastas vindo de longe rodaram 
filmes aqui, como, por exemplo, Fernando de Barros, 
que trouxe até os Pampas Tônia Carrero, para uma 
versão de Caminhos do Sul, baseado no romance 
homônimo de Ivan Pedro de Martins. E o Erico 
Veríssimo de O Tempo e o Vento, inspirou Um Certo 
Capitão Rodrigo ( 1971), de Anselmo Duarte e Ana 
Terra (1972), de Durval Garcia. Ainda teríamos que 
esperar mais uma década para que o cinema gaúcho 
mais voltado a nossa realidade urbana e cotidiana 
começasse a trilhar caminho mais seguro.

Tudo, curiosamente, iniciou na modesta bitola 
Super 8. E em torno de um nome, Nelson Nadotti, 
jovem de inteligência cinematográfica e fácil comuni
cação, tanto com os moços como com os mais veter
anos. Nadotti, desde adolescente, buscava formas de 
expressão visual. Chegou a tentar as histórias em 
quadrinhos. Tinha um Clube de Cinema ( o Humberto 
Mauro ), que funcionava nos fins de semana no anti
go e muito lembrado Bristol. Por lá apareciam todos 
os loucos por cinema, não importava a bitola - Giba 
Assis Brasil, Pedro Santos, Rudi Lagemann, Marta 
Biavaschi, Nei Lisboa, Sérgio Lerrer e -Marcos Breda. 
Nelson já tinha rodado alguns curtas em Super 8, pre
miados na mostra da categoria em Gramado.

O público jovem e boa parte da crítica de Porto 
Alegre prestigiavam esses trabalhos e eram vistos fora 
das salas tradicionais. Nelson e sua turma estavam 
prontos para a grande aventura: um longa metragem 
em Super 8. Deu Pra Ti, Anos 70 levou quase dois 
anos para ser concluído, mas valeu a pena.

Exibido no Festival de Gramado de 1981, 
aquele patinho feio arrebatou público e prêmios.

Foi em 1971. Teixeirinha cantava nas telas seus 
sucessos musicais, seguido de perto por José Mendes, 
o de Pára, Pedro e Não Aperta, Aparício. Época de 
filmes regionalistas-gauchescos, ingênuos e caricatos, 
mas que estavam levando multidões aos cinemas. O 
caminho da roça parecia ser esse, até que alguém 
resolvesse tentar um tipo de cinema urbano. Odilon 
Lopes, ator, diretor e roteirista, lançou Um é Pouco, 
Dois é Bom. Claro que ele não estava se referindo a 
Teixeirinha e a Zé Mendes, mas às duas histórias de 
seu filme, rodado inteiramente em Porto Alegre. Não 
teve sucesso igual ao dos cantores-atores, mas apon
tou um novo caminho.

É bom que se frise, Um é Pouco, Dois é Bom, 
não chegava a ser pioneiro. Lembro de ter assistido, 
em 1955, Agosto, Sexta-feira, 13, que nada tinha de 
horror. Tratava-se de uma comédia que utilizava atores 
de Rádio famosos na época ( entre eles, Walter Broda 
e Pinguinho ). Tinha, em suas cenas exteriores, fil
madas em Porto Alegre, uma muito famosa seqüência
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Cinema gaúcho / N. Sra. do Caravaggio 
Gaúcho film / N.Sra. Caravaggio

Cinema gaúcho 
Gaúcho film





of the rest of the country. We can deal with currentTHE CINEMA OF THE SOUTHERN TRAILS film shorts in the same gauge. And other Super 8 fea-grip of Teixerinha-Zé Mendes for a while. But it should be 
emphasized that Rio Grande do Sul film is different from 
films made in the State.

Filmmakers have come from afar to shoot films 
here since 1948, such as Fernado Barros, who brought 
Tônia Carrero to the Pampas for a version of Caminhos 
do Sul, based on the eponymous novel by Ivan Pedro 
de Martins. And Erico Verissimo's O Tempo e o Vento 
inspired Um Certo Capitão Rodrigo (1971), by Anselmo 
Duarte and Ana Terra (1972) by Durval Garcia. We 
would have to wait another decade for Gaúcho film to 
be more concerned with our everyday urban reality and 
start to tread a more secure path.

Curiously, it all started with the modest Super 8 
gauge. And around one name, Nelson Nadotti, a 
cinematographically intelligent young man, easily 
communicative with youngsters and the more experi- 
enced alike. Since his teenage years Nadotti had sought 
visual forms of expression. He even tried comic stríp 
stories. He had a Film Club (called Humberto Mauro) 
that operated at weekends in the old, and oft-remem- 
bered Bristol Cinema. Film fans of whatever gauge 
would turn up there - Giba Assis Brasil, Pedro Santos, 
Rudi Lagemann, Marta Biavaschi, Nei Lisboa, Sérgio 
Lerrer and Marcos Breda. Nelson had already shot some 
Super 8 shorts, which had won prizes at the Gramado 
Festival.

urban themes and historical dramas alike, always distin-tures like Coisa na Roda (1982), by Werner Schunemann
guished by striking ideas and memory. We are Gaúchos,and Inverno (1983) by Carlos Gerbase, shot in Porto
without ever forgetting to be Brazilian. It is a quality weAlegre and Montevideo, where we looked for films that 

the Censor would not allow to be shown here. YoungIt was 1971. TeixerinhaS musical successes sang 
on the screen, closely followed by José Mendes of Pára, 
Pedro and Não Aperta, Aparício. It was the time of the 
“regionalist-gauchesco" films, naive caricatures but which 
brought crowds into the cinemas. This seemed to be the 
country trail until someone decided to try some kind of 
urban film. Odilon Lopes, actor director and screen- 
writer; released Um é Pouco, Dois é Bom. He was not of 
course referring to Teixerinha and Zé Mendes, but to the 
two stories of his film, which was set entirely in Porto 
Alegre. It did not receive the same success as the musi
cais, but indicated a new path. It should be stressed that 
Um é Pouco, Dois é Bom, was not the first.

I remember seeing Agosto, Sexta-feira, 13, which 
had no horror, in 1955. It was a comedy with famous 
radio actors of the period (including Walter Broda and 
Pinguinho). Its outdoor scenes, filmed in Porto Alegre, 
included a very famous Chase sequence through the 
arches of the Sulacap Building, which was the tallest in 
the City at the time. Porto Alegre urbanity appeared, but 
the film recalled more the slapstick of Rio. Prior to this 
Salomão Scliar had filmed Vento Norte (1952) on the 
north coast (Torres), which, mea culpa, mea culpa, I did 
not see. This was how Gaúcho film was caught in the

have carried along our many Southern trails.
Gaúcho directors expanded their scale from Super 8 to
16mm and 35mm, announcing greater things to come.

Hiron C. GoidanichBut why not film a worthwhile feature film that
could be shown in commercial cinemas? Reassembling
most of the Bom Fim neighbourhood group (Nelson
Nadotti, was now already working in Rio), films by Sérgio
Lerrers Z production company started to appear. Just to
recall, there were Verdes Anos( 1984), by Carlos Gerbase
and Giba Assis Brasil, Me Beija(l 985), by Werner
Schunemann and Aqueles Dois( 1985), by Sérgio Amon,
based on a story by Caio Fernando Abreu.

The young-urban-realist genre was Consolidated
defínitively. 7\nd a whole new generation emerged -
Jorge Furtado, 7\na Luiz a Azevedo, José Pedro Goulart,
Henrique de Freitas Lima, Sérgio Silva, Liliana Sulzbach
and Mônica Schmiedt; to name just a few who are
well-known in Brazil. Nearly all of them started as short
film makers and then, in independent production
companies - the most famous being the Casa de Cinema
- moved on to make films to be nationally and
internationally exported.

Our regional filmmaking is more varied than that
The young public and a large number of critics in 

Porto Alegre went to these films, which were shown out- 
side of traditional cinemas. Nelson and his group were 
ready for the great adventure: a feature-length Super 8 
film. Deu Pra Ti, Anos 70 took almost two years to com
plete, but it was worth it.

Shown at the 1981 Gramado Festival, the ugly 
duckling grabbed the public and awarcte. 7\nd also some 
of the famous names that were present, like the actor 
Walmor Chagas. Shown in Porto Alegre and some 
towns in the interior, this film, young in essence and con- 
tent, also reached (alternative) screens in São Paulo and 
Rio de Janeiro. It opened the trail for other attempts to

Cinema gaúcho / Extremo Sul 
Cinema / Extremo Sul

O gaúcho e o pampa, temas 
da cinematografia regional 

The Gaúcho and the Pampas, 
subjects for regional cinema



Filmagens na Terra do Fogo / Extremo Sul
Filming Terra do Fogo / Extremo Sul /Gaúcho film
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Grupo Ex-Machina e ao diálogo do acadêmico 
com idiomas vernaculares de Luciano Zanatta. A músi
ca acadêmica rio-grandense é gênero marcante no 
contexto brasileiro, garantindo-lhe presença sempre 
impactante em festivais de música contemporânea 
Brasil a fora.

de alguns outros estados brasileiros. Tal qual a 
canção, também aqui os nomes são infindáveis, as 
diversidades espalham-se por inúmeros subgêneros, 
do experimentalismo de Os Relógios de Frederico à 
vizinhança "pop" de Frank Jorge e á iconoclastia de 
Júpiter Apple, do cantável do Bidê ou Balde ao 
dançável do Reação em Cadeia, e do "rock" visceral 
ao sarcasmo musical do Tangos & Tragédias.

Um dos espaços mais vitais da música rio- 
grandense está reservado para a música acadêmica. 
Se na música vernacular há aceitação e garantia de 
vários locais de "performance", na música acadêmi
ca há gerações inesgotáveis de instrumentistas. São 
muitos os pianistas, Cristina Capparelli e Olinda 
Alessandrini entre eles. São muitos os grupos, as 
orquestras entre todos, muitas abrindo espaço para 
repertórios inovadores. Entre as várias orquestras que 
vêm fazendo do Rio Grande do Sul um espaço 
orquestral privilegiado estão a Orquestra de Câmara 
do Theatro São Pedro em Porto Alegre, a Orquestra 
Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, a 
Orquestra da UNISINOS em São Leopoldo, exem
plos vistosos dessa manifestação. Entre todas as 
orquestras e por sua projeção nacional, a posição 
de tradição e antiguidade pertence à Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre.

Se há grupos de música acadêmica, há tam
bém compositores. São várias as gerações de 
compositores acadêmicos que se sucedem desde os 
pioneiros Radamés Gnatalli, Luiz Cosme e Armando 
Albuquerque na primeira metade do século passado. 
Hoje, a música erudita rio-grandense é identificada 
pela música acústica de Antonio Carlos Borges Cunha, 
Celso Loureiro Chaves, Fernando Mattos, Ricardo 
Mittidieri e Dimitri Cervo, passa pelo eletroacústico de 
James Corrêa, circula pelo eclético de Arthur de Faria 
e Seu Conjunto, chega ao experimentalismo do

(Jayme Caetano Braum acima de todos), hoje o Rio 
Grande do Sul nativista encontra-se melhor identifica
do na música instrumental.

As manifestações da indissolúvel união entre 
letra e música, tão característica da música brasileira 
como um todo, pode ser observada à perfeição nas 
canções de Vitor Ramil, formulador de novas estéticas 
e compositor de vasto repertório de letras e músicas 
que acompanham a diversidade de temas da canção 
rio-grandense, trazendo-a para o século atual. Vitor 
Ramil é um dos grandes cancionistas brasileiros e sua 
obra, facilmente identificável a partir de traços estilísti
cos distintivos, representa uma das melhores partes da 
cultura sonora rio-grandense. Cancionistas mais 
urbanos e também competentes na combinação 
entre canção personalista e pura canção "pop" 
podem ser encontrados num Nei Lisboa, num 
Totonho Villeroy, num Cláudio Levitan, três dos 
inúmeros criadores da canção urbana rio-grandense.

A música "pop" e o "rock" do Rio Grande do 
Sul também conquistaram o cenário nacional, colo
cando-se como interessantes manifestações desse 
gênero no Brasil, ao lado de manifestações igual
mente localizadas geograficamente, como a música

A música rio-grandense vem distribuindo suas 
manifestações por toda sorte de gêneros, há muitas 
décadas. Ao ser observada hoje, essa variedade indi
ca que não se aplica à música rio-grandense a simples 
subdivisão entre "música acadêmica e "música 
vernácula Tal compartimentação falsearia a diversi
dade dos fatos. Na realidade, a música rio-grandense 
é hoje uma das mais ricas de toda a paisagem sono
ra brasileira, muito por conta da maturidade de seus 
diversos gêneros, cada um com suas próprias carac
terísticas, cada um com seus próprios sotaques, todos 
ultrapassando as barreiras das subdivisões estilísticas.

É muito provável que a música rio-grandense 
seja conhecida nacional e internacionalmente mais 
por suas manifestações nativistas, de corte folclórico e 
para-folclórico, do que por quaisquer outros de seus 
gêneros. Vital em poesia e em música, as manifes
tações gauchescas são notáveis pelos instrumentistas 
que revelaram e que hoje se colocam como autênti
cos virtuoses do Brasil em música. Entre eles estão, em 
primeiro plano, Renato Borghetti com sua gaita trata
da nos limites das possibilidades técnicas e Yamandú 
Costa com seu violão muito peculiar e personalista. 
Se já foi terreno de grandes poetas e "payadores

No correr do último século, a música do 
Rio Grande do Sul chegou à maturidade, conquistan
do os diversos gêneros à disposição do compositor 
contemporâneo. A sua subsistência tem sido garan
tida por sucessivas gerações de músicos atuantes 
nesses diversos gêneros e pela manutenção de 
espaços de "performance' sempre em mutação. 
Uma movimentação dessa ordem é justificada pela 
crescente aceitação de público, mídia e crítica que 
tem caracterizado o amplo reconhecimento local para 
as produções sonoras rio-grandenses. Embora apa
rentemente isolada da música de outros centros 
brasileiros, a música do Rio Grande do Sul vem se 
revelando como uma das manifestações mais criati
vas, consistentes e continuadas da música do Brasil 
nesses últimos anos.
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Celso Loureiro Chaves
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Elis Regina, cantora 
Elis Regina, singer

Vitor Ramil, compositor 
Vitor Ramil, composer
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themes of Rio Grande do Sul song, bringing it into 
the present century. Vitor Ramil is one of the great 
Brazilian songsmiths and his work, whose distinctive 
stylistic features make it easily identifiable, represents 
one
Grande do Sul. More urban songsmiths, who are ais o 
skilled exponents of the combination of personalized 
song and pure pop song can be seen in the likes of 
Nei Lisboa, Totonho Villeroy, Gáudio Levitan, three of 
the innumerable creators of the urban song in Rio 
Grande do Sul.

Pop and rock music in Rio Grande do Sul have 
also captured the national scene as interesting 
examples of this style in Brazil, alongside examples that 
are equally geographically specific, such as the music 
of some of the other Brazilian States. Both the songs 
and names are endless, spreading across numerous 
sub-genres, from the experimentalism of Os Relógios 
de Frederico to the pop area of Frank Jorge and 
the iconoclasm of Júpiter Apple, from the singable 
Bidê ou Balde to the danceable Reação em Cadeia, 
and from visceral rock to the musical sarcasm of 
Tangos & Tragédias.

One of the most vital spaces of Rio Grande do 
Sul music is reserved for classical music. If there is an 
acceptance and guarantee of several performance 
locations for vernacular music, there have also been 
endless supplies of classical instrumentalists for gener- 
ations. Many are pianists, including Cristina Capparelli 
and Olinda Alessandrini. There are many groups, 
including orchestras, of which many open spaces for

new repertoires. Among the various orchestras that 
make Rio Grande do Sul a privileged place for orches- 
tral music the Theatro São Pedro Chamber Orchestra in 
Porto Alegre, the Universidade de Caxias do Sul 
Symphony Orchestra, and the UNISINOS Orchestra in 
São Leopoldo are shining examples. The oldest and 
most traditional, and the most nationally recognised 
orchestra, is the Porto Alegre Symphony Orchestra.

If there are classical music groups, there are also 
composers. Several generations of classical composers 
have succeeded the pioneers Radamés Gnatalli, Luiz 
Cosme and Armando Albuquerque of the first half of 
last century. Rio Grande do Sul classical music today is 
identified with the acoustic music of Antonio Carlos 
Borges Cunha, Celso Loureiro Chaves, Fernando 
Mattos, Ricardo Mittidieri and Dimitri Cervo. It runs 
through the electro-acoustic music of James Corrêa, 
the eclectic music of Arthur de Faria e Seu Conjunto, 
to the experimentalism of Grupo Ex-Machina and the 
dialogue of classical and vernacular idioms of Luciano 
Zanatta. Rio Grande do Sul classical music is a striking 
genre in the Brazilian context of this music, ensuring 
that it always makes an impact at contemporary music 
festivais throughout Brazil.

Music in Rio Grande do Sul reached its maturity 
during the last century, mastering the vario us 
genres available to the contemporary composer. Its 
subsistence has been guaranteed by successive gene
rations of musicians working in these diverse genres 
and the maintenance of ever-changing performance 
spaces. A movement of this order is justified by the

growing acceptance of the public, media and critics, 
which has characterised the wide local recognition for 
musical production in Rio Grande do Sul. Despite 
being apparently isolated from the music of other 
centres in Brazil, the music of Rio Grande do Sul has 
been showing itself to be one of the most Creative, 
consistent and continuous examples of music in Brazil 
in recent years.

Manifestations of the music of Rio Grande do Sul 
have spread through all genres for many decades. 
Looked at today this variety indicates that simple sub- 
divisions such as classical music and vernacular music 
cannot be applied to the music of Rio Grande do Sul. 
Such compartmentalisation would be a false represen- 
tation of the diversity of the facts. In reality Rio Grande 
do Sul music is today one of the richest in the whole 
of the Brazilian soundscape, very much because of the 
maturity of its various genres, each with its own 
characteristics, each with its own accents, all of them 
breaking down the barriers of stylistic subdivisions.

It is highly likely that Rio Grande do Sul music is 
nationally and internationally recognised more for its 
indigenous, folk and para-folk manifestations than for 
any of its other genres. Gaúcho manifestations contain 
lively poetry and music and are notable for their instru
mentalists, who today can be considered as authentic 
Brazilian musical virtuosos. At the forefront is Renato 
Borghetti with his accordion played to the limit of 
technical possibilities, and Yamandú Costa with his 
very particular and personalized guitar playing. If it 
was
(above all Jayme Caetano Braum), today the Rio 
Grande do Sul nativist can be better identified with 
instrumental music.

Examples of the indissoluble union of lyrics and 
music, so characteristic of Brazilian music as a whole, 

be seen perfectly in the songs of Vitor Ramil, who 
has formed new aesthetics and composed a vast 
repertoire of lyrics and music that deal with the diverse

of the best aspects of the musical culture of Rio

Celso Loureiro Chaves

once the land of great poets and payadores

can

Apresentação pública de música 
popular e de dança na rua 
Street display of popular music 
and dance
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cas mesquitas, se juntadas ao nosso vocabulário ali
mentar al-ros, al-face; al-ranja..., não nos deixam 
esquecer raízes árabes e islâmicas. Os poucos templos 
budistas e as novas expressões religiosas orientais lem
bram-nos que muito devemos à Ásia.

Desde o século XIX, em um Rio Grande do Sul 
marcado pelas estâncias, pelo charque e pelo couro, 
passam a se fazer mais presentes tradições étnicas e 
culturais da Europa central e do leste europeu. São os

Estado uma identidade hifenizada: teuto-gaúcho, imigrantes que aqui aportaram para colonizar. 
Legaram-nos eles as picadas abertas na floresta sub
tropical, a pequena propriedade rural, a agricultura 
familiar, o associativismo surgido a partir da "vizi
nhança", o abastecimento do mercado interno, o 
artesanato urbano e rural, o pequeno comércio e a 
pequena indústria familiar, o pequeno município. 
Imigrantes que eram, vinham em busca de trabalho. 
Tinham no trabalho a razão de sua existência e eram 
aceitos porque "operosos". Sob o ponto de vista cul
tural, legaram-nos nova ética de trabalho, inseridos 
que estavam em projeto que buscava a supressão do 
trabalho servil.

Seus muitos falares fizeram de nós Estado 
poliglota. Suas tradições escolares deram-nos o lega
do de Estado mais alfabetizado. O esforço de con
vivência religiosa múltipla ensinou-nos a tolerância e 
proporcionou-nos valioso exercício de cidadania. Das

INTEGRAÇÃO CULTURAL DAS ETNIAS EUROPÉIAS ítalo-gaúcho...
Cada cultura deu o melhor de si. Poucos são osNO RIO GRANDE DO SUL

acidentes geográficos que não nos lembrem as popu
lações Guarani. O batuque e os moçambiques, as
melancias e os orixás, as igrejas do rosário tornam aO Rio Grande do Sul é, talvez, um dos estados
África presente. Os peitos de pomba nos beirais das 

de cristãos-novos e as festas do Divino Pai
brasileiros que apresentam a maior diversidade étnica

casase cultural. Descendemos de populações pré-colom-
Eterno lembram nossas origens abraâmicas. As pou-bianas e africanas, de asiáticos e europeus.

Castelhanos por aqui vagavam, paulistas vieram prear
indígenas, sorocabanos buscaram o gado, cristãos-
novos aqui encontraram refúgio, todos sempre acom
panhados de escravos. Depois, vieram açorianos, 
alemães, italianos, holandeses, belgas, franceses, aus
tríacos, suíços, boêmios, poloneses, escoceses, ingle-

Descendentes de alemães, de italianos, de russos.russos, ucramanos,ses, dinamarqueses, suecos, Descendants from Germans, Italians, Russians, Poles, 
Asian ande Balkan peoples live in perfect harmony

de poloneses, de povos balcânicos e asiáticos 
convivem em harmonia perfeita na serra gaúcha

judeus, sírio-libaneses, japoneses. Todos se encon
traram no mundo grande do Sul e deram ao nosso
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THE CONTRIBUTION OF EUROPEAN ETHN1C GROUPS 

TO THE INTEGRATION OF RIO GRANDE DO SUL
horas de lazer - que eram poucas - resultaram as 
bandinhas, o Kerb, a bocha, o bolão, o canto. Todos, 
hoje, apreciamos a Schmier (chimia), a cuca (do 
Kuchen), o galeto, o brodo, o capelleti, a polenta e 
o chucrute, sem esquecer o café colonial, a cerveja e 
o vinho. Tudo era entremeado pelo feijão (que outro- 
ra se comia com farinha) com o arroz (que original
mente só se comia doce), pelo churrasco acompa
nhado do chimarrão.

Aprendemos a dançar o pezinho, acompa
nhado do xote, da polonaise, da tarantela, da valsa e 
da marchinha, reunindo-nos todos no CTG. Nossa 
arquitetura traz as marcas de imigrantes; é riquíssima e 
dá características peculiares aos mais distintos rincões.

Nos últimos cinqüenta anos, o Rio Grande do 
Sul das estâncias e o Rio Grande do Sul das colônias 
se aproximaram, passando a acontecer rica interpe- 
netração cultural e étnica.

Rio Grande do Sul is perhaps one of the 
Brazilian States with the greatest ethnic and cultural 
diversity. We have descended from preColumbian, 
African, Asian and European populations. Castilians 
wandered down here, people from São Paulo carne to 
prey on the indigenous peoples, people from 
Sorocabano carne seeking cattle, New-Christians found 
refuge here, all always accompanied by slaves. Later 
there carne Germans, Italians, Dutch, Belgians, French, 
Austrians, Swiss, Bohemians, Poles, Scots, English, 
Danes, Swedes, Russians, Ukrainians, Jews, Syrian- 
Lebanese, Japanese. They all met in the great world of 
the south, and left our State with a hyphenated identity:

s

/

í
<

/

Teuto-Gaucho, Italo-Gaucho...
Each culture gave its best. There are few 

geographical sites that do not remind us of the Guarani 
populations. The batuque and moçambique music, 
watermelons and the orixás, and rosário churches make 
África present. The breasts of doves on the fronts of 
the houses of the New-Christians, and the Divine Eternal 
Father festivais, recall our origins from Abraham. The 
few mosques, linked to our vocabulary and giving us 
al-ros, al-face; al-ranja..., prevent us from forgetting 
Arab and Islamic roots. The few Buddhist temples 
and new eastern religious expressions remind us of our 
debt to Asia.

Pe Aloysio Bohnen, SJ)

i
Tradições, hábitos e festas são cultuadas e 
preservadas por seus descendentes 
Traditions, customs and festivais are enjoyed and 
preserved by their descendents

From the 19th century, in a Rio Grande do Sul 
marked by ranches, dried meat and leather, the ethnic 
and cultural traditions of central and eastern Europe 
became more present. Immigrants made their contribu- 
tion to colonisation. They left us open trails in the 
sub-tropical forest, small rural properties, family farms, 
associationism arising out of neighbourliness, provision- 
ing for the domestic market, urban and rural handicraft, 
small businesses and small family industries, the small 
town. Immigrants who carne in search of work. 
Work was their raison d etre, and they were greatly 
accepted because they were hard working. From the 
cultural point of view, they left us the new work ethic, 
placed as they were in the project that sought the 
suppression of slave labour.

Their many languages make us into a polyglot 
State. Their school traditions have left us a legacy of the 
most literate State. The effort for multiple religious 
accommodation has taught us tolerance and provided 
us with the valuable practice of citizenship. The leisure

-
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I moments, of which there were few, resulted in the little 
bands, the Kerb, bowling, skittles, song. Today we all 
enjoy Schmier (chimia), cuca (from Kuchen), spring 
chicken, broth, capelleti soup, polenta and sauerkraut, 
not to forget 'café colonial', beer and wine.

We have learnt to dance the pezinho, and the 
xote, the polonaise, the tarantella the waltz and the two 
step, all coming together in the CFG (Gaúcho Tradition 
Centre). Our architecture carries the marks of the immi- 
grants; it is extremely rich, giving particular characteris- 
tics to the most distinctive corners.

Over the last fifty years, the Rio Grande do Sul of 
the ranches and the Rio Grande do Sul of the colonial 
settlements have come together, causing rich cultural 
and ethnic interpenetration.
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Aloysio Bohnen SJ
Tolerância, hospitalidade e harmonia 

de convívio entre os povos são 
características da região Sul do Brasil 

Tolerance, hospitality and living 
in harmony are characteristics 

of the Southern region of Brazil
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senvolvimento da compreensão das linguagens 
peculiares às diversas manifestações culturais, da 
valorização dessas linguagens e da natureza dos 
textos apresentados em distintos suportes, ampliando 
a noção de texto e de leitura.

Como se constata, livros e diferentes materiais 
de leitura constituem a concretude do produto 
utilizado na essência das Jornadas Literárias, que são 
os debates literários sob diferentes olhares, empreen
didos por crianças, adolescentes, adultos, idosos, no 
período de preparação, olhares esses ampliados pelos 
convidados durante os cinco dias e pelos leitores de 
todas as idades após o término do encontro face a 
face com escritores, poetas, pesquisadores, profes
sores, artistas, em diferentes reuniões, sejam elas no 
âmbito da escola, da universidade, em bibliotecas, 
centros culturais, seminários, encontros.

O Circo da Cultura, designação plural para o 
complexo de lonas utilizado durante a realização das 
Jornadas Literárias, abriga o grande debate que, na 

1 Ia edição, contou, mais uma vez, com a presença 
de convidados ilustres que aceitaram o convite e 
vieram enriquecer as discussões realizadas em distin-

inteligentes, acríticos.
No caso específico do Rio Grande do Sul, con

siderando a importância da imigração alemã e italiana 
desenvolvimento do Estado, e mais secundaria

mente a contribuição dos açorianos, comemoram-se 
datas referentes à chegada dos dois primeiros grupos 
referidos, esquecendo-se de que os "donos da terra" 
achada por Cabral, os índios, constituíam-se em 
nações e existiam aos milhares, culturalmente ricos, 
localizados num território cuja natureza era diversifica
da e extremamente abundante em seu potencial.

Há que se conscientizar professores, alunos, 
população em geral de que a base cultural das 
populações que ocuparam estas terras não come
çou com a chegada dos imigrantes: os falares, os 
saberes, os fazeres, as crenças, os valores < primeiros 
foram os cultivados pelos povos indígenas, enriqueci
dos, posteriormente, pelos referenciais africanos, 
cujos representantes foram escravizados, embora 
tenham conseguido proteger esses referenciais que 
estão mesclados à nossa riqueza cultural, não tendo 
permitido que os colonizadores-escravizadores dizi
massem por completo sua cultura, sua arte.

Dessa forma, colocamos em ação o objetivo 
de todas as Jornadas Literárias - formar leitores 
que priorizem o texto literário paralelamente ao de-

no

Valorizar a maior riqueza brasileira - a diversi
dade cultural - através da conscientização da 
necessária manutenção da identidade nacional, pelo 
viés do diálogo das diferenças, constituiu-se no 
grande objetivo da 11a Jornada Nacional de 
Literatura, reaizada no período de 22 a 26 de 
agosto de 2005 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 
numa promoção conjunta entre a Universidade de 
Passo Fundo e a Prefeitura Municipal.

O tema foi discutido amplamente numa 
perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, além de 
ser vi vendado no período da pré-jornada e durante a 
realização da Jornada. Constatamos que, num país 
continental em que os do norte se comunicam com 
os do sul através da mesma língua portuguesa, não 
conseguem viabilizar o diálogo entre a cultura letrada 
e a cultura popular, entre tantos outros exemplos

As influências culturais recebidas pela coloniza
ção européia desconheceram a cultura autóctone: 
contribuições da cultura indígena e da cultura 
africana foram desconsideradas, omitidas. Atual
mente, constata-se que o contingênte de brasileiros 
que valoriza a cultura popular, compreendendo a sua 
importância e a sua riqueza, é ainda muito reduzido.

O distanciamento das classes sociais mais abas
tadas - que reconhecem como cultura apenas a letra
da - é muito grande em relação às pessoas que 
valorizam a cultura popular. O maior número se 
encontra no intervalo entre a cultura letrada e a cul
tura popular, sendo essas pessoas atraídas, portanto, 
pela indústria cultural, a conhecida cultura de massa.

Desafortunadamente, a maioria esmagadora 
dos professores e dos alunos do ensino básico é con- 
sumista dessa indústria do entretenimento barato, 
superficial, que reforça nos sujeitos uma visão distor
cida da realidade. Apreciam, entre tantas outras 
propostas alienantes, programas televisivos de quali
dade inaceitável, material de leitura linear, cuja estru
tura é repetitiva, completa, destinado a leitores pouco

IDADE

r tos espaços.
No âmbito da programação que previa a vivên

cia efetiva e ampla da diversidade cultural, foi realizado
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o Encontro Nacional da Academia Brasileira de Letras: 
revisitando os clássicos. A presença de Ivan Junqueira, 
Moacyr Sc liar, Sérgio Paulo Rouanet, Ana Maria 
Machado, João Ubaldo Ribeiro, Antônio Carlos 
Secchin, Cícero Sandroni, Carlos Heitor Cony, Alberto 
da Costa e Silva se configurou como a desmitifi- 
cação dos acadêmicos da Casa de Machado de 
Assis, aproximando-os dos leitores experientes e dos 
leitores em formação.

Esse encontro desencadeou um processo de 
conscientização, especialmente entre os leitores, 
sobre a necessidade e a importância da leitura dos 
textos atuais seguidos da leitura dos textos clássicos 
como aperfeiçoamento cultural e desenvolvimento 
da sensibilidade estética, pelo viés da diversidade de 
textos literários.

A realização do 4o Seminário Internacional 
de Pesquisa em Leitura e Patrimônio permitiu que 
mestrandos, doutorandos, professores universitários e 
alunos de cursos de licenciatura tivessem o privilégio 
de participar de conferências cujo grande objetivo era 
promover a leitura em cada país através do resgate de 
contos, lendas, mitos, a fim de frear a globalização

cultural. Foram ouvidos pesquisadores espanhóis 
liderados pelo Prof. Dr. Eloy Martos Nunez, da Uni
versidade de Extremadura, Badajoz, e pesquisadores 
canadenses e brasileiros.

Além disso, puderam conhecer experiências 
brasileiras de leitura como o Projeto Vaga-lume - 
implantação de pequenas bibliotecas no interior da 
Amazônia, o Congresso de Leitura (COLE) da Asso
ciação de Leitura do Brasil, com sede na Universidade 
de Campinas, São Paulo, a elaboração da revista ícaro 
da Varig, para leitura de bordo - e a proposta de leitu
ra desenvolvida pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura na cidade gaúcha de Morro 
Reuter. Espaço para comunicações demonstrou uma 
diversidade de ações com o objetivo de formar 
leitores em sentido amplo.

O 1 ° Seminário Nacional de Jornalismo Cultural 
enfocou a diferença de tratamento dado por grandes 
jornais e jornais de médio porte ã publicação de 
artigos sobre cultura, uma vez que esses espaços nos 
chamados "cadernos de cultura" estão diminuindo 
substancialmente: cedem lugar nobre a noticiários 
sobre shows musicais e similares. Críticos de artes em

Silvestrin, Walcir Carrasco, Daniel Munduruku, Luiz 
Puntel, Carlos Urbim, Elias José, Ludmila Zeman 
(Canadá), Maria Tereza Maldonado, Nelson Bacic, 
Regina Machado, Roger Melo, Reginaldo Prandi 
entre tantos outros importantes, contribuíram para 
que crianças e jovens pudessem aprofundar suas 
leituras sobre o tema em questão.

Assim, em vinte e quatro anos de atividades 
ininterruptas, as Jornadas Literárias cumprem o 
seu papel. Em 2005, ao nortear suas atividades 
e seu debate pela diversidade cultural, através de 
cursos, seminários, conferências, palco de debates, 
exposições de arte, de fotografia, de coleções de 
objetos, de apresentações musicais e teatrais de
monstrou ao Brasil e ao mundo que é possível 
dar passos largos em busca da conscientização de 
pessoas sobre seu papel na transformação do seu 
entorno pela crítica que cada um constrói com expe
riências de leitura e de cidadania, através do diálogo 
das diferenças.

geral estão tendo dificuldade para publicar ensaios 
densos e amplos, objetivando enriquecer os leitores 
dos jornais sobre o que estão vendo, lendo, apre
ciando em termos de arte e de linguagens das diver
sas manifestações culturais.

No palco de debates, temas como o nacional e 
as manifestações populares na ficção narrativa; 
a indústria cultural: homogeneização, diversidade, 
resistências; a sublimação do homem através da estéti
ca e da espiritualidade; literatura, música e teatro: 
transposições; a aula espetáculo de Ariano Suassuna e 
de seu discípulo Antônio Nóbrega, poesia e música 
popular foram discutidos por nomes importantes da 
literatura universal como Josteins Gaarder, Jules 
Lipovetski, Ronald Jobe, Ignácio de Loyola Brandão, 
Leonardo Boff, Alcione Araújo, Frei Betto, entre os 
mais de 100 escritores convidados, enriquecidos pelos 
olhares e pela reflexão de, aproximadamente, cinco
mil pessoas.

Finalmente, a Jornadinha, que abrangeu, 
aproximadamente, quinze mil crianças, também 
discutiu o tema da diversidade cultural. Autores como

Tania Mariza Kuchenbecker RõsingAna Maria Machado, Mariana Veríssimo, Ricardo

Ritos religiosos sincréticos junto às lagoas e ao mar 
Syncretistic religious rites by the lakes and the sea

Grupos de dança regionalistas seguem a tradição com rigor 
Regionalist dance groups strictly follow tradition
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Martos Nunez, of the Universidade de 
Extremadura, Badajoz, and Canadian and 
Brazilian researchers.

They were also able to learn about 
Brazilian reading experiments such as the 
Projeto Vaga-lume - establishing small libraries 
in the interior of Amazônia, the Brazilian 
Reading Association Reading Congress (COLE), 
based at the Universidade de Campinas, São 
Paulo, the development of the Varig's ícaro 
magazine, for on board reading - and the 
reading project developed by the Municipal 
Education Secretariai in the Rio Grande do Sul 
town of Morro Reuter. It was a space for 
communication that provided a variety of 
activities with the aim of forming readers in the 
broadest sense.

The I st

The Culture Circus, the broad name for the ten- 
ted area used during the Literary Events, houses the 
great debate, which once again included the pre- 
sence of important guests who accepted the 
invitation and carne to enrich the discussions taking 
place in different spaces during the 1 1 th edition.

The programme, which envisages the existence 
of effective and wide cultural diversity, included the 
National Meeting of the Brazilian Academy of Letters: 
revisiting the classics, in which the presence of Ivan 
Junqueira, Moacyr Sc liar, Sérgio Paulo Rouanet, Ana 
Maria Machado, João Ubaldo Ribeiro, Antônio Carlos 
Secchin, Cícero Sandroni, Carlos Heitor Cony and 
Alberto da Costa e Silva led to demystification of the 
Academics of the Casa de Machado de Assis, bringing 
them closer to experienced and learning readers alike.

This meeting opened up a process of raising 
awareness, especially among the latter group, about 
the need and importance of reading current texts, 
followed by reading classical texts, as a process of 
cultural refinement and development of aesthetic 
sensibility through the diversity of literary texts.

The organisation of the 4th International 
Seminar of Research in Reading and Heritage enabled 
masters and doctoral students, university lecturers 
and teaching students to have the opportunity of 
taking part in conferences whose main objective was 
to promote reading in each country through the 
recovery of stories, legends and myths, with the aim 
of putting the brakes on cultural globalisation. They 
listened to Spanish researchers led by Prof. Dr. Eloy

relation to those who vaiue popular culture. Most can 
be found in the space between learned culture and 
popular culture, and these are therefore the people 
attracted by industrial culture, known as mass culture.

Unfortunately the great majority of primary 
teachers and pupils are consumers of this cheap, 
superficial entertainment industry that reinforces their 
distorted view of reality. Among many other alienating 
offerings, they enjoy television programmes of 
unacceptable quality, reading material that is linear, 
whose structure is repetitive and complete, intended 
for uncritical readers of low intelligence.

In the specific case of Rio Grande do Sul, con- 
sidering the importance of German and Italian 
immigration in the development of the State, and 
secondly the contribution of Azoreans, dates are 
celebrated that refer to the arrival of these aforemen- 
tioned groups, forgetting that the "landowners" found 
by Cabral, the Indians, consisted of nations and 
existed in their thousands with a rich culture, located 
in a territory with varied and extremely abundant 
natural potential.

It is necessary to raise the awareness of 
teachers, students and the population in general that 
the cultural base of the populations who occupied 
these lands did not start with the arrival of the immi- 
grants: the first sayings, knowledge, actions, beliefs, 
and values were those cultivated by indigenous peo- 
ples, later enriched by African sources whose repre- 
sentatives were enslaved and who yet managed to 
protect their sources, which are mixed into our cultu
ral richness, without allowing the colonisers-enslavers 
to completely decimate their culture, their art.

We therefore put into practícê the aim of all the 
Literary Events - to form readers who prioritize the 
literary text in parallel with developing comprehension 
of the particular languages of varied cultural manifes- 
tations, valuing these languages and the nature of the 
texts presented on different supports, expanding the 
notion of text and literature.

As it can be seen, books and different reading 
materiais constitute the raw material used as the 
essence of the Literary Events, which are literary 
debates about the different views of children, 
teenagers, adults, the elderly, during the preparatory 
period. These views are expanded by guests during 
the five days and by readers of all ages after meeting 
writers, poets, researchers, teachers, and artists face 
to face in different meetings, be they in the field 
of school or university, libraries, cultural centres, 
or seminars.

To value the greatest Brazilian treasure - cultu
ral diversity - by raising awareness of the need for 
maintenance of national identity, by means of the 
dialogue of differences, was the major objective of 
the I 1 th National Literature Event from August 22 to 
26 2005, in Passo Fundo, Rio Grande do Sul, in a 
joint promotion between the Universidade de Passo 
Fundo and the city council.

The theme was widely discussed from an 
interdisciplinary and transdisciplinary perspective and 
was also experienced in the pre-event period and dur
ing the event itself. We can State that a continental 
country in which those in the north communicate 
with those in the south using the same Portuguese 
language has not managed to enable a dialogue 
between learned culture and popular culture, among 
many other examples.

The cultural influences received from European 
colonization did not’ recognise local culture: the 
contributions of indigenous and African cultures were 
ignored, omitted. It can be stated today that the num- 
ber of Brazilians who value popular culture, 
understanding its importance and its richness, is also 
greatly reduced.

The distancing of the better-off social classes - 
who only recognise learned culture - is very large in

National Cultural Journalism 
Seminar focused on the different treatments 
given by large and smaller newspapers to 
publishing articles about culture, since these 
spaces known as "cultural supplements" are 
decreasing substantially: their place is taken by 
news about musical shows and such like. Arts 
critics in general are finding it difficult to publish 
broad and extensive essays which aim to enrich 
newspaper readers about what they are seeing, 
reading, appreciating in ter ms of the art and 
languages of diverse cultural manifestations.

On the debate stage, subjects such as 
national and popular manifestations in narrative
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O 'caminhão do mar', refeito em madeira 
The 'sea vehicle', remade in wood O apeiro do cavalo, tradição em artesanato gaúcho 

Horse reins, traditional Gaúcho craftwork
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Regina Machado, Roger Melo, Reginaldo Prandi, 
brought contributions so that children and young 
people could deepen their reading about the subject.

The Literary Events have thus fulfílled their role 
over 24 uninterrupted years. In centring its activities 
and debate around cultural diversity in 2005 through 
courses, seminars, conferences, debates, exhibitions 
of art, photography, collections of objects, musical 
and theatrical demonstrations, it demonstrated to 
Brazil and the world that it is possible to take great 
steps in pursuit of raising people's awareness of their 
role in transforming their situation through the criticai 
view that each forms with experiences of reading and 
citizenship, through the dialogue of differences.

fiction; the culture industry: homogenisation, diversi
ty, resistances; the sublimation of man through aes- 
thetics and spirituality; literature, music and theatre: 
transpositions; the wonderful class by Ariano 
Suassuna and his follower Antônio Nóbrega. Popular 
music and poetry were discussed by ímportant literary 
figures such as Jostein Gaarder, Jules Lipovetski, 
Ronald Jobe, Ignácio de Loyola Brandão, Leonardo 
Boff, Alcione Araújo, Frei Betto among the more 
than 100 guest writers, enriched by the views and 
reflection of approximately 5,000 people.

Finally, Little Event, which included approxi
mately 15,000 children, also discussed the matter of 
cultural diversity. Among the many other important 
writers Ana Maria Machado, Mariana Veríssimo, 
Ricardo Silvestrin, Walcir Carrasco, Daniel Munduruku, 
Luiz Puntel, Carlos Urbim, Elias José, Ludmila Zeman 
(Canada), Maria Tereza Maldonado, Nelson Bacic,
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CULTURA GAÚCHA: MULTIPLICIDADE E HISTÓRIA De um museu com importância nacional. De 
Fundações e Casas que levam o nome de grandes 
pintores e poetas. E de múltiplas histórias de lutas 
coletivas que constroem - muitas delas gratuitamente 
- pluralidade, cidadania e criatividade, sem descuidar 
do importante papel da memória.

Todas estas iniciativas desenrolam-se num 
cenário que mescla tradição e contemporanei- 
dade, história e renovação. As marcas de uma 
revolução contrária às forças imperiais - a Guerra dos 
Farrapos, ocorrida entre 1835 e 1845 - perpassam, de 
uma forma ou de outra, as cidades, as instituições 
e as manifestações culturais gaúchas. Mas de qual 
definição de cultura falamos? Da elástica concei- 
tuação de Ward Goodenough: cultura é tudo o que 
é preciso saber para ser membro. Talvez este seja o 
objetivo deste texto: não o de formar membros, mas 
apresentar apenas uma ponta do rico patrimônio cul
tural gaúcho.

i
Ao falar de instituições e empreendimentos 

culturais desenvolvidos no Rio Grande do Sul, é 
necessário entender que tratamos de uma sociedade 
dianteira em várias manifestações artísticas, que pro
move do teatro alternativo às grandes montagens, de 
eventos internacionais a pocket-shows. Possui uma 
das capitais mais arborizadas do Brasil - cheia de 
ipês, plátanos e flamboyants - e a cidade com o 
maior número de bibliotecas por habitante do País. 
É dona de uma grande jornada de literatura. De um 
projeto de ensemble e de um palco múltiplo. De 
um ousado festival de teatro. De uma orquestra sin
fônica. Da maior feira de livro a céu aberto da 
América Latina. De uma bienal de arte. De pelo 
menos três teatros centenários em pleno funciona
mento. De um festival de cinema ibero-americano.
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Usina do Gasômetro, um dos principais
centros culturais de Porto Alegre
Usina do Gasômetro, one of the main
cultural centres in Porto Alegre
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PALCOS MÚLTIPLOS como o Gestação Cultural Usina das Artes e a Usina 

do Papel. O primeiro é formado por uma coope
rativa de 15 companhias de teatro e dança que 
até dezembro de 2005 vai apresentar mais de 500 
espetáculos e criar diversas oficinas. O segundo capa
cita jovens carentes como artesãos em papel reciclado 
e há 13 anos desenvolve um trabalho que mescla 
educação ambiental e inclusão social - tendo o papel 
como bem cultural.

Na Usina também funciona a Coordenação 
de cinema, vídeo e fotografia de Porto Alegre que 
atualmente tenta reunir o acervo fílmico do Estado 
para formar a Cinemateca Capitólio. O audiovisual 
é tratado como tema reverente e dinâmico, e por 
meio de um concurso anual de projetos de longa- 
metragem - em parceria com o Santander Cultural - a 
produção audiovisual da região foi alavancada.

Inaugurado em 2001, o Santander Cultural 
ocupa um prédio de vitrais suntuosos que, desde 
1931, serviu de sede a três bancos. É desses tempos 
que o centro conserva seu acervo de moedas, selos, 
documentos e objetos, colocados em vitrines que 
percorrem o antigo cofre - onde hoje estão um café, 
um restaurante e uma sala de cinema com progra
mação diária.

Salas de cinema, música, teatro, galerias e pro
jetos sócioeducacionais: conhecimento realizado em 
espaços que se prestam à multiplicidade. Muitos 
destes locais fazem parte do entorno do Centro 
Histórico de Porto Alegre, entre a orla do Rio Guaíba 
e a Rua dos Andradas, como a Usina do Gasômetro, 
o Santander Cultural, a Casa de Cultura Mario 
Quintana e o futuro Multipalco.

Comecemos por um dos cartões postais da 
capital: a chaminé de 107m da Usina do 
Gasômetro Inaugurada em novembro de 1928, a 
edificação foi projetada para gerar energia elétrica à 
base de carvão mineral. O local foi palco da industri
alização no Brasil até ser desativado, em 1974. Há 14 
anos os 18 mil rrv da Usina foram abertos à popu
lação que impediu sua derrubada e hoje pode apre
ciar, lá do alto, a amplidão da cidade.

Os seis espaçosos andares da Usina contam 
com teatro e locais para exposições, feiras e semi
nários - além de uma pioneira sala de cinema que tem 
como prioridade o cinema-arte, o resgate do cineclu- 
bismo, as produções nacionais e projetos infantis. 
Nas salas multiuso também funcionam iniciativas

I
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Combinando o novo e o antigo, o Santander 
Cultural possui um espaço expositivo em estilo

Museu Iberê Camargo, em finalização de 
construção - Inauguração 2006 
Iberê Camargo Museum, in the final stages 
of construction - Opening 2006
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neoclássico - que já abrigou grandes mostras de 
Amílcar de Castro, Carlos Vergara, Miró e Picasso - e 
também um moderno átrio de estrutura metálica e 
piso de vidro, posicionado 4Om acima dos vitrais, que 
serve de palco para a música em seus diversos estilos, 
gêneros e tendências. No Santander, jazz, choro, 
mpb e pop-rock já dividiram espaço com gravuras, 
pinturas e as novas abordagens da arte digital. 
O centro ainda oferece oficinas musicais gratuitas e é 
palco do Fórum Permanente de Música do RS.

Saindo do Santander, vamos nos deparar 
com a Praça da Alfândega e seus jacarandás históri
cos. Andando cerca de seis quadras pela rua dos 
And radas, percorremos a trajetória diária, realizada 
entre 1968 e 1982, de um dos grandes poetas 
brasileiros até sua morada, o antigo Hotel Majestic. 
Hoje o local abriga um dos mais completos cen
tros culturais da América Latina: a Casa de Cultura 
Mário Quintana.

Com seus dois prédios cor-de-rosa construídos 
entre 1910 e 1933, há 15 anos a Casa é respon
sável pelos acervos do poeta gaúcho. No local foi 
remontado seu antigo quarto e a Instituição também 
oferece programação em seus três cinemas, dois 
teatros, galerias, salas de leitura, discoteca e bibliote

cas. Livros ocupam estantes e vitrines e ali também 
podemos encontrar um acervo de 30 mil discos 
de vinil, além da maior coleção de partituras do país. 
Especialmente durante a semana, a música erudita, 
o blues e o jazz ecoam no local.

A Casa é atravessada pela Rua dos Cataventos, 
título de uma das primeiras obras de Quintana, e 
proporciona programas educacionais. Entre elas o 
uso gratuito de mais de 39 mil livros infanto-juvenis, 
oficinas de arte, o Museu do Brinquedo e o Telecentro 
Solidário, que capacita adolescentes e terceira idade 
na área de informática. Em 2006, a Casa festeja o 
centenário de Mario Quintana.

Mas além da formação de leitores multimídia, 
as iniciativas na região sul do Brasil também se 
ocupam com a construção de complexos culturais 
como o Multipalco, que pretende consolidar o ce
nário artístico na América Latina. O espaço de 1 7 mil 
m2 que será inaugurado em 2006 contará com 
teatros de palco italiano e oficina, concha acústica 
com espaço ao ar livre para 500 pessoas, salas 
para corpo de baile, ensaios e seminários - além de 
bares, lojas, cafeterias e restaurante. Atualmente, o 
Multipalco está sendo construído com o apoio da 
comunidade, da iniciativa privada e do poder público,

Com seus teatros, galerias, bibliotecas, cinemas, 
núcleos de literatura, música, artes cênicas, artes visuais, 
memória, arte infanto-juvenil, projetos especiais, turismo; 
livraria, restaurante, café concerto; e um estruturado con
junto de salas para seminários, palestras e cursos, a Casa 
de Cultura Mário Quintana constitui-se num dos mais 
completos e importantes equipamentos culturais do Rio 
Grande do Sul e uma referência nacional, fazendo jus a 
qualquer imagem que dela se possa criar.

A Casa de Cultura Mário Quintana, criada em 1983 
através de lei estadual, está sediada no prédio do antigo 
Hotel Majestic, cuja restauração e reciclagem foram con
cluídas em 1990. No Hotel Majestic, o poeta Mário 
Quintana morou entre os anos de 1968 e 1980. Por sua 
estrutura e agenda de eventos e atividades é também um 
ponto turístico reconhecido de Porto Alegre e, em seus 
12.000m2, circulam mais de 40.000 pessoas mensalmente.

A Casa de Cultura Mário Quintana foi pensada e 
planejada para abrigar as manifestações culturais do Rio 
Grande do Sul. Portanto, tem a clara consciência de estar 
situada em um país de terceiro mundo com suas limitações 
e carências, sabendo tirar proveito deste fato.

Inquiridora, ainda uma vez inova: desde 2004 
desenvolve um projeto pioneiro e reconhecido fora de nos
sas fronteiras: o Abrindo Horizontes. Através dele, mais de 
100 crianças e adolescentes em situação de rua, abrigados

ou não, desenvolvem trabalhos em oficinas de música, 
dança, literatura, informática, teatro, fotografia e artes em 
geral. Exemplo de cidadania e resgate da auto-estima, 
prova que é possível cultura e inclusão social interagirem.

A missão da Casa de Cultura é esta: ser um centro de 
conhecimentos e informações; de descobrimentos e so
nhos; onde a chama da coragem transformadora gera o 
fogo da ousadia; onde a aspereza se transfigura em afetos; 
um centro democrático e de inclusão social.

A face humana que gera o desenvolvimento.

Sérgio Napp
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cargo há 30 anos e também idealizou o projeto 
anexo Multipalco - o Theatro é restaurado, vira Funda
ção e é reaberto em 1984.

Centro artístico, social e político do país, o TSP 
também possui uma Orquestra de Câmara em plena 
atividade. Apresentou do teatro clássico ao contem
porâneo, da harpa à música eletrônica. Já circularam 
pelos camarotes do São Pedro personalidades como 
Arthur Rubinstein, Villa-Lobos, Eugène lonesco, 
Cacilda Becker, Marcei Marceau e Olavo Bilac, numa 
intensa programação de espetáculos que permanece 
até hoje. Nos finais de tarde das quintas e sextas-feiras 
pode-se ouvir música clássica, popular, jazz e mpb - 
com entrada franca.

Dando um grande salto - de 250km ao sul - 
para depois voltar a Porto Alegre e seguir por outras 
cidades, vamos a Pelotas descobrir a mais antiga casa 
de espetáculos do Estado ainda em funcionamento: o
Theatro Sete de Abril

O nome do teatro, que surgiu a partir de uma 
sociedade dramática particular, homenageia a data da 
chamada segunda Independência do Brasil - quando 
o Imperador Dom Pedro I abdica do trono em favor 
de seu filho, Pedro II. Inaugurado em 1833, o Sete de 
Abril ostentava quatro colunas na fachada que foi se

resultando numa mobilização que marca quase todas 
as iniciativas culturais gaúchas. O futuro espaço está 
localizado em uma das mais importantes áreas de 
Porto Alegre, ao lado do Theatro São Pedro.

TEATROS CENTENÁRIOS

Além de Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria são 
consideradas cidades-pólo de cultura no Estado: pos
suem centros culturais, universidades e teatros cen
tenários em estilo neoclássico.

O Theatro São Pedro, inaugurado em 1858, 
é considerada uma das mais belas casas de espetácu
lo do país, com sua rica decoração em veludo, ouro 
e lustre de cristal. Sua história inicia em 1833, na 
então Província de Porto Alegre, que executou o pro
jeto para o Império. As obras iniciaram, mas foram 
interrompidas durante a Revolução Farroupilha. 
Dez anos depois, Porto Alegre inaugurava seu 
Theatro, que seria fechado, em 1973, por falta de 
condições de trabalho. Com a nomeação, em 1975, 
de Eva Sopher para direção - que permanece no

phy and arts in general. It is an example of citizenship and 
recovery of self-esteem, proving that it is possible for 
culture and social inclusion to interact.

The mission of the Casa de Cultura is to be a centre for 
knowledge and Information; for discoveries and dreams; 
where the flame of transforming courage generates the 
fire of daring; where harshness is transformed into friend- 
ship; a democratic centre of social inclusion. The human 
face that generates development.

With its theatres, libraries, cinemas, centres of literature, 
music, drama, art, memory, children's art, special projects 
and tourism; bookshop, restaurant, concert café; and a 
structured group of rooms for seminars, lectures and cour- 
ses, the Casa de Cultura Mário Quintana comprises one of 
the most complete and important cultural Instruments in 
Rio Grande do Sul and is a national reference, doing justice 
to whatever role it is called on to perform.

Created by State law in 1983, the Casa de Cultura 
Mário Quintana is based in the old Flotel Majestic buil- 
ding, whose restoration and recycling were completed in 
1990. The poet Mário Quintana lived there from 1968 to 
1980. Its structure and calendar of events also make it a 
recognised tourist point in Porto Alegre with 40,000 peo- 
ple passing through its 12,000m2 each month.

The Casa de Cultura Mário Quintana was conceived 
and planned to house cultural manifestations from Rio 
Grande do Sul. It is clearly aware of being situated in a third 
world country however, with its limitations and needs, and 
knows how best to use this fact.

It is inquiring and once again innovating: since 2004 it 
has developed a pioneering project, Opening Horizons, 
which is recognised beyond our borders. This has enabled 
more than 100 children and young people from the streets, 
whether in shelters or not, to develop work in workshops 
for music, dance, literature, informatics, theatre, photogra-

Sérgío Napp
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transformando, em função do furor modernista, 
chegando à inserção de elementos iconográficos 
característicos da Art Nouveau. Ao longo de 171 
anos, o lustre de velas deu lugar à eletricidade e o 
palco do Sete de Abril serviu de abrigo para apresen
tações teatrais, operetas, zarzuelas, concertos, recitais 
de música e poesia, espetáculos beneficentes, 
palestras políticas e cinematógrafo. Desde o início do 
século XX, o Theatro caiu no gosto dos pelotenses, 
que também são conhecidos por sua fantástica 
habilidade de produzir doces incríveis, reveladores da 
marca portuguesa na região.

Em Santa Maria - a 300 km de Porto Alegre, 
no centro do Estado - é preciso conhecer também 
o Theatro Treze de Maio, cujo nome homenageia 
a abolição da escravatura. Fruto de outra socieda
de dramática, o Theatro foi inaugurado em 1890 e 
recebeu, durante 23 anos, famosas companhias 
européias com espetáculos de canto lírico, operetas, 
comédias, ilusionismo e declamação. De 1913 a 
1997, quando foi reaberto em função de uma forte 
mobilização da sociedade que somou recursos para a 
restauração, o Treze de Maio foi sede de jornal, Fórum 
e biblioteca pública.

Com o argumento de que "pior do que uma

Teatro 7 de Abril, localizado em Pelotas, 
preciosidade arquitetônica e um dos primeiros 
teatros do Brasil, muito bem conservado 
Teatro 7 de Abril, in Pelotas, an architectural treasure 
and one of the first theatres in Brazil, very well preserved

i
I

Quando me perguntam sobre a importância do Theatro 
São Pedro para o nosso Estado, a minha resposta invariavel
mente é a seguinte: o TSP foi concebido a partir de 1833 e con
cluído em 1858, quando Porto Alegre contava com 18.000 
habitantes. Mesmo duplicando seu espaço útil, por ocasião da 
reconstrução (1975-1984), é obvio que não atende mais a uma 
cidade com 1 milhão de pessoas. Sabíamos que precisaríamos 
de mais espaço. A Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro, 
que completou 20 anos em 2005, nunca teve uma sala para 
seus ensaios.

Para conseguir algum pedaço de chão ao lado da cen
tenária casa fiz o primeiro pedido em 1986, jamais imaginando

que conseguiriamos 10 terrenos, podendo assim construir o 
maior complexo cultural da América Latina. Com previsão para 
inaugurar em 2006, o Multipalco vai oferecer à cidade mais 
dois teatros, salas para ensaios, salas para naipes, corpo de 
baile, lojas, café e restaurante. Teremos uma concha acústica 
em homenagem à memória da antiga concha acústica Araújo 
Vianna que teve de ceder seu lugar à Assembléia Legislativa.

Se hoje Porto Alegre é inimaginável sem o Theatro São 
Pedro, futuramente nossa cidade será referência nacional e 
internacional. Acredito que através dos monumentos culturais 
diferenciados é que as cidades tornam-se exemplos.

Eva Sopher

rooms, ballet group, shops, café and restaurant. We will 
have an acoustic bowl in honour of the memory of the old 
Araújo Vianna acoustic bowl whose place was taken by the 
Legislative Assembly.

If it is impossible to imagine Porto Alegre today without 
the Theatro São Pedro, in the future our city will be a 
national and International reference point. I believe that 
distinctive cultural monuments turn cities into examples.

When I am asked about the importance of the Theatro 
São Pedro for our State, my reply is always this: The TSP 
was conceived in 1833 and completed in 1858, when 
Porto Alegre had 18,000 inhabitants. Even doubling the 
size of the working space during reconstruction (1974- 
1984) it is obvious that it no longer serves a city of one mil- 
lion people. We know that we need more space. The 
Theatro São Pedro Chamber Orchestra, which celebrated 
20 years in 2005, has never had a rehearsal room.

The theatre first applied for a plot of land alongside the 
centennial building in 1986, never imagining that we 
would manage to get 10 plots, and thus construct the 
biggest cultural complex in Latin America. Planned to open 
in 2006, the Multipalco will provide the city with two 
more theatres, rehearsal rooms, instrumental section

Eva Sopher
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cidade sem cultura é uma Cidade Cultura com seu 
Theatro inacabado", os cidadãos reconstruíram o pré
dio histórico que em apenas oito anos de funciona
mento já realizou mais de 700 eventos e mantém 
uma extensiva agenda de espetáculos. Boa música 
do piano Steinway de cauda costuma ecoar pelo 
ambiente rosado.

é hoje, das mais importantes do País, e teve suas 
primeiras edições marcadas pelo sensacionalismo e 
nudez. O Festival firmou-se em tempos de ditadura 
militar, premiando filmes que logo em seguida seriam 
proibidos pela censura. Toda Nudez Será Castigada, 
de Arnaldo Jabor - ganhador do Urso de Prata em 
Berlim - e Pra Frente, Brasil, de Roberto Farias, são 
exemplos dessa luta. A mostra apresenta documen
tários, curtas, produções em 16 e 35mm e premia 
filmes nacionais, latinos e espanhóis em 17 catego
rias. O Festival também promove debates, seminários, 
mostras de filmes clássicos restaurados e em super 8, 
produções universitárias e sessões infantis. 
A programação espalha-se pela cidade, dos centros 
de evento aos bairros.

Mais recente, mas não menos ousado e popu
lar, o Porto Alegre em Cena, criado em 1994, traz 
anualmente para a cidade alguns dos mais impor
tantes grupos de teatro, música e dança do mundo - 
o que faz de Porto Alegre, no mês de setembro, a 
capital latino-americana das artes cênicas. Já partici
param do festival nomes como Ute Lemper, Peter 
Brook, Hanna SchyguHa, Maria Bethânia, Madredeus, 
La Fura dei Baus, Philip Glass, Goran Bregovic, 
Fernanda Montenegro, Culbert Ballet, Th alia Theater, 
Sasha Waltz, Nacha Guevara e Norma Aleandro.

GRANDES FESTIVAIS

O sul do Brasil também é famoso internacional
mente por seus grandes festivais de cinema 
e teatro - espaços de divulgação, diálogo e circu
lação de idéias, linguagens e estéticas provocadoras. 
Os festivais formam público e incentivam as criações 
cênica e cinematográfica nacionais.

O Festival de Gramado Cinema Ibero- 
Americano ocorre há mais de 30 anos em pleno inver
no gaúcho, na região da Serra, em uma cidade 
coberta de hortências. Nessa época os Kikitos, deuses 
do bom-humor - símbolo da região e estatueta dos 
prêmios - tomam conta de Gramado.

A mostra anual, que se tornou oficial em 1973,

do Sul, tonalidades peculiares, caracterizando-se pela valoriza
ção do negro e de sua cultura e pela busca simultânea de uma 
identidade negra e gaúcha. A poesia irá inscrever o manancial 
do falar gau-chesco e o quadro referencial do pampa, aos 
quais irão associar-se elementos da presença-negra no sul do 
país, ocultada pela historiografia oficial. Desta forma, os poe
tas afro-gaúchos, entre os quais destacam-se Oliveira Silveira e 
Paulo Ricardo de Moraes, apresentam aspectos pouco conhe
cidos da história do negro no Rio Grande do Sul, como difere
ntes formas de resistência negra que vão do banzo à ação 
quilombola, além de sua participação efetiva em diversas revo
luções e da luta constante contra os preconceitos.

O resgate de lendas do sul do país como a do Negrinho 
do Pastoreio e a do Negro Bonifácio, e sua re-elaboração 
poética a partir de uma ótica negra, colocam os poetas negros 
sul-riogranden-ses entre as figuras de primeira grandeza no 
panorama da poesia negra brasileira. Os versos, que procu
ram iluminar os desvãos da história e urdir a epicidade do 
negro no extremo sul do Brasil, emergem com redobrado 
vigor porque a voz dos poetas soma-se à da comunidade que 
pretendem enaltecer. A contribuição da vertente sul-rio- 
grandense da chamada poesia negra brasileira, ou afro- 
brasileira, é vigorosa e original por vincular a comunidade 
negra à "gauchidade", abrindo as manifestações identitárias 
gaúchas à diversidade e à relação.

Integração Cultural Afro-Brasileira

É sobejamente conhecida por todos a incomensurável 
contribuição afro-brasileira para a música popular brasileira, o 
que se reflete nos ritmos, nos temas e na interpretação. No 
âmbito do Rio Grande do Sul, é imperioso, quando o assunto 
é a integração cultural afro-brasileira, citar Lupicínio Rodrigues 
cujas composições ultrapassa-ram as barreiras do Estado e cu
ja história se confunde com a própria história da MPB,

Essa contribuição, contudo, não se limita à música nem 
ao imaginário artístico oriundo do mundo negro que pode ser 
vislumbrado nas obras de nossos melhores artistas. Queremos 
insistir na efetiva participação negra no campo da literatura. 
A chamada literatura afro-brasileira apresenta, no Rio Grande

slaves to Quilombo action, and also their effective partici-Afro-Brazilian Cultural Integration
pation in several revolutions and constant struggle against
prejudice. The recovery of Southern legends such asThe immeasurable afro-Brazilian contribution to Brazilian
Negrinho do Pastoreio and Negro Bonifácio, and theirpopular music is abundantly recognised by everyone.
redevelopment from a black perspective, place black poetsbeing reflected in rhythms, in themes and in interpretation.
from Rio Grande do Sul among the highest echelon ofWhen discussing Afro-Brazilian cultural integration within
black Brazilian poetry. The poems, which seek to illuminatethe context of Rio Grande do Sul it is imperative to mention
the hidden corners of history and weave the epic story ofLupicínio Rodrigues, whose compositions go beyond State

boundaries and whose history is fused within the history of black people in Southern Brazil, appear with doubled
vigour because the voice of the poets is added to that ofBrazilian Popular Music itself.t
the community they intend to glorify. The contribution ofThis contribution is not restricted to music, however, nor
the Rio Grande do Sul sector of what is called black orto the artistic imagery whose sources are in the black world

and which can be glimpsed in the works of our best artists. 
We wish to stress the effective black participation within the 
field of literature.

Afro-Brazilian poetry is vigorous and original because it links 
the black community with "gauchoness", opening manifes- 
tations of gaúcho identity to diversity and relationship.

What is known as Afro-Brazilian literature in Rio Grande 
do Sul displays particular tones, and is characterised by 
valuing black culture and simultaneously searching for a 
black and gaúcho identity. The poetry will register the 
source of gaúcho speech and the referential framework of 
the pampas, to which will be associated elements of the 
black presence in the south of the country, hidden by 
official historiography. In this way Afro-gaucho poets, of 
which one can single out Oliveira Silveira and Paulo Ricardo 
de Moraes, reveal little known aspects of black history in Rio 
Grande do Sul, such as different forms of black resistance 
that extend from the 'banzo' sense of nostalgia of African

Zilá Bernd

Zilá Bernd
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Teatro 7 de Abril, em Pelotas 
Theatre 7 de Abril, in Pelotas

ca das escolas por meio de concertos, palestras, 
seminários, cursos de formação e elaboração de 
recursos didáticos.

Consolidada e dirigida até 1978 pelo 
maestro húngaro Pablo Komlós, já nos seus primeiros 
anos de atividade a OSPA apresentou peças 
de Beethoven, Bach e Haendel. Também foram 
montadas O Trovador, A Traviata e A ida, de Verdi; 
Tannhauser, de Wagner; Fidélio, de Beethoven e 
Carmem, de Bizet. Artistas de renome internacional 
como Friedrich Gulda, Antonio Janigro, Janos Starker, 
Pierre Fournier, Mischa Maisky, Bruno Gelber, 
Kurt Redel, Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti e 
José Carreras também passaram pela história 
da orquestra que atualmente é dirigida por 
Isaac Karabtchevsky - Diretor Musical da Orchestre 
Nationale des Pays de Ia Loire e das Óperas de 
Nantes e Angers.

LITERATURA EM CENA

Em Porto Alegre, no mês de outubro, e Passo 
Fundo, a cada dois anos no mês de agosto, a leitura 
é ação principal.

Na Feira do Livro de Porto Alegre mais de 
1 milhão e 800 mil pessoas circulam pela Praça da 
Alfândega no maior encontro literário da América 
Latina realizado a céu aberto, que ocupa 1 1 mil m2 e 
comercializa cerca de 400 mil volumes por edição. 
Durante o período do evento, a cidade se transforma 
numa grande e completa livraria.

No ano passado a Feira completou 50 anos 
mantendo seu objetivo inicial de popularizar o livro e 
movimentar o mercado editorial. Quando a Feira 
nasceu, sob o lema "se o povo não vem à livraria, 
vamos levar a livraria ao povo", o comércio livreiro da 
cidade era considerado elitista. Em plena primaveraO Em Cena coloca à disposição de um público 

de 100 mil pessoas, a preços populares ou entrada 
franca, cerca de 50 espetáculos em duas semanas, 
espalhados em praças públicas, teatros e shoppings. 
Durante um mês desembarcam em Porto Alegre rus
sos, chineses, franceses, lituanos, canadenses, suíços, 
iugoslavos, romenos e cubanos - entre tantos outros 
habitantes da Europa e América Latina - para conferir 
também a programação paralela de debates, 
palestras, lançamentos de livros, oficinas e espetácu
los musicais.

A ORQUESTRA SINFÔNICA

book to its origins.
Who writes? Time writes. Happiness, suffering, age leave 

their marks.
We read the movement of the wind and the clouds. We 

read signs that come to us from the sun, the moon and the 
stars. We read marks on rocks and in the cracked earth. 
We read the runes of the universe. We read physiognomíc 
marks, gestures.

We speak with words, with the lips, with the eyes, with the

Feira é lugar de lazer: de compra, de venda, de palestra. 
Livro compra-se, vende-se, troca-se, doa-se, lê-se, comenta-se. 
A Feira do Livro de Porto Aegre é um espaço aberto a todos, 
um lugar em que, por quinze dias, circulam diariamente 
dezenas de milhares de pessoas, um lugar em que os fre
quentadores compram, vendem, doam, comentam, criticam, 
pensam, discutem, convivem, riem.

Livro vem de liber (casca). Escreve-se no tronco das á/vores, 
no barro, em paredes, em peles, na pele, em papiro, em 
papel. Realizando a Feira á sombra dos jacarandás floridos, os 
porto-alegrenses devolvem o livro às origens.

Quem escreve? O tempo escreve. A alegria, o sofrimento, 
a idade deixam marcas.

Lemos o movimento dos ventos e das nuvens. Lemos sinais 
que nos vêm do sol, da lua e das estrelas. Lemos riscos nas 
rochas e na terra fendida. Lemos as runas do universo. Lemos 
traços fisionômicos, gestos. Falamos com palavras, com os 
lábios, com os olhos, com as mãos. Se observamos, lemos. 
A Feira do Livro de Porto Alegre, aberta a todos, chaman
do a atenção à página escrita, desperta e intensifica o interesse 
por um mundo misterioso, desafio e encantamento em todas 
as idades.

Erico Veríssimo dizia que vinha de uma cidade 
que possuía uma orquestra. Porém, a Fundação 
OSPA - Orquestra Sinfônica de Porto Alegre é,
na atualidade, um complexo musical-educativo for
mado pela segunda filarmônica mais antiga do país - 
fundada em 1950 -, por um conservatório que há 30 
anos capacita profissionais gratuitamente e pelo 
Coro Sinfônico de 100 cantores. A OSPA ainda desen
volve um importante projeto educacional aplicado - 
o POEMA - que tem como meta aproximar a sinfôni-

hands.
If we observe, we read. The Porto Alegre Book Fait open 

to all, calling attention to the written page, awakens and 
intensifies interest in a mysterious world, a challenge and 
enchantment for all ages.

i

Donaldo Schüler
Porto Alegre em Cena, evento que reúne 
todos os anos importantes grupos teatrais do 
mundo inteiro, na capital gaúcha 
Porto Alegre em Cena, assembles important 
theatre groups from around the world each 
year in the Gaúcho capital

Donaldo Schüler

The fair is a place of leisure: of buying, selling, talks. Books 
are bought, sold, exchanged, donated, read, commented on. 
The Porto Alegre Book Fair is a space open to all; a place 
where, for a fortnight, tens of thousands of people mingle 
each day; a place where visitors buy, sell, donate, comment, 
criticise, think, discuss, share, laugh.

Livro (book) comes from liber (bark). People write on 
tree trunks, in clay, on walls, on skins, on the skin, on papyrus, 
on paper. By organising the book fair in the shade of 
blossoming jacarandas the people of Porto Alegre return the
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A pleno vapor Full steam ahead

Fruto da relativa coesão social existente e persistente no 
Estado, a literatura feita por gaúchos experimenta um 
ótimo momento, hoje. Creio não haver sequer uma voz 
social que não se faça ouvir no plano do livro de ficção, da 
poesia e do ensaio. As várias experiências históricas, das 
guerras e revoluções à vida dos escravos e dos imigrantes, 
passando pela vida urbana em seus variados matizes, tudo 
tem sido objeto de indagação e relato.

Acresce a isso a maturidade do que se pode chamar de 
vida literária, que se verifica por exemplo na coexistência, 
em ritmo forte de produção, de pelo menos três gerações 
de escritores - dos mais experientes, como um Paulo 
Hecker Filho, um Moacyr Scliar, um Lu is Fernando 
Veríssimo, aos mais jovens, como Fabrício Carpinejar, 
Cáudia Tajes e Daniel Pelizzari, passando por uma colorida 
variedade de poetas, contistas, romancistas, ensaístas, 
como Charles Kiefer, Martha Medeiros, Marcelo Carneiro da 
Cunha e vários outros. Também é mostra de tal maturidade 
a fluência orgânica que se verifica entre os escritores e os 
leitores, em Feiras de Livro que se espalham por toda a 
geografia do Estado e encontram um ponto alto na Feira 
de Porto Alegre, em eventos de leitura pública de textos, 
que igualmente se multiplicam, em rotinas de sala de aula, 
no ensino médio e na universidade, por toda parte.

Parece também estar ocorrendo um fenômeno de reva
lorização crítica da proximidade entre o Estado e o mundo 
platino, que há séculos tem sido um antagonista da vida 
brasileira aqui nesta parte do país mas que está agora ren
dendo pontos de contato e conversação promissores, que 
podem ser matéria para um salto de qualidade nas letras 
sulinas.

Isso não quer dizer, naturalmente, que sejam todos per
feitos, muito menos gênios, até porque o gênio não se 
rege pela lógica da vida regular que estamos aqui 
descrevendo — o gênio, como o espírito mencionado pelo 
Velho Livro, sopra onde quer. De todo modo, é entusias- 
mante observar como a literatura se vai praticando entre 
nós, tanto na escrita quanto na circulação e na leitura. Dá 
para dizer que o que nos cabe está sendo feito, em favor 
da leitura e da reflexão mediada pelo livro. O caldo de cul
tura está pronto, para mais e melhor literatura.

Gaúcho writing is the fruit of the state's relative social 
cohesion, and is today going through an excellent period. 
I do not believe that any social voice goes unheard in the 
pages of a book of fiction, poetry or essay. The various his- 
torical experiences, from wars and revolutions to the lives of 
slaves and immigrants, through the varied moulds of urban 
life, have all been material for investigation and narration.

Add to this what one can caII the maturity of literary life, 
which for example is proven in the coexistence of the 
strongly rhythmical production of at least three generations 
of writers - from the more experienced, such as Paulo 
Hecker Filho, Moacyr Scliar, Luis Fernando Verissimo, to the 
younger, such as Fabrício Carpinejar, Cáudia Tajes and 
Daniel Pelizzari, through a broad spectrum of poets, story 
tellers, novelists and essayists, like Charles Kiefer, Martha 
Medeiros, Marcelo Carneiro da Cunha and several others. 
An example of this maturity is the organic fluency between 
writers and readers demonstrated in Book Fairs, which are 
spread throughout all regions of the State and find a 
high point in the Porto Alegre Fair, in similarly increasing 
public readings, in classroom practices, in secondary and 
university teaching everywhere.

There also seems to be an occurrence of a phenome- 
non of criticai revaluation of the closeness between the 
State and the river Plate region, which for centuries has 
been an antagonist of Brazilian life in this part of the coun- 
try, but which is now yielding promising points of contact 
and discussion that could produce a leap in quality for 
Southern literature.

This does not mean of course that they are all perfect, 
let alone geniuses, because genius is not dríven by the 
logic of ordinary life we are describing here - genius, as the 
spirit mentioned in the OI d Book, blows yvhere it will.
It is, nevertheless, stimulating to see how literature is func- 
tioning among us, in terms of writing, circulation and 
reading alike. It can be said that we are doing what is 
necessary to support literature and reflection brought 
about through books. The cultural mix is ready for more 
and better literature.

Luis Augusto Fischer Luis Augusto Fischer
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de 1955 foram instaladas 14 barracas de madeira em 
torno de um monumento da Praça. Hoje o evento 
reúne mais de 150 expositores que ocupam a principal 
praça do centro da cidade.

Além de sessões de autógrafos, cinema, 
exposições, teatro de rua e musicais, a Feira apresenta 
diversas mesas de debates sobre temas ligados 
à Literatura, Educação e Jornalismo. Para formar 
novos leitores e promover a escrita, eventos paralelos 
como oficinas, contação de histórias e bate-papo 
com autores são realizados para grupos de terceira 
idade, portadores de necessidades especiais e 
crianças em situação de risco.

A dinâmica da Jornada Literária de Passo 
Fundo, por sua vez, é um pouco diferente. 
A cidade universitária a nordeste do Estado realiza o 
maior encontro bienal literário do país, que 
consiste no ápice de um trabalho diferenciado feito 
nas escolas da região: a criação efetiva de leitores por 
meio do estudo antecipado das obras eleitas 
para discussão, na chamada Pré-jornada. Criada em 
1981, a Jornada e sua Jornadinha (hoje na 3a edição, 
dedicada às crianças) foi incentivada por uma 
legião de escritores como Josué Guimarães, Ignácio de

ARTES PLÁSTICAS EM FOCOLoyola Brandão, Moacyr Sc liar, Carlos Nejar, Cyro 
Martins, Mario Quintana, Antônio Callado, Millôr 
Fernandes, Luis Fernando Veríssimo, Lya Luft, 
Maurício de Souza, Ariano Suassuna, Ferreira Guliar, 
Arnaldo Antunes e Zuenir Ventura. Entre os 
autores internacionais que participaram do projeto 
destacam-se Jostein Gaarder, Gilles Lipovetsky, 
Eduardo Galeno, Mia Couto, Edgar Morin, John 
Hemingway, Tassadit Yacine e Antonio Yebra.

Realizada sob a enorme lona do Circo da 
Cultura, a Jornada também engloba os seminários 
Internacional de Pesquisa em Leitura, Nacional de 
Jornalismo Cultural e da Academia Brasileira de Letras, 
além de cursos, prêmios, exposições de fotografia, 
gravura e ilustração, espetáculos musicais, teatrais e 
navegação na Web.

e reflexões sobre arte contemporânea. A Fundação 
também oferece bolsas de estudo para artistas, conta 
com Programa Escola - que fornece material didático 
e visitas mediadas -, Seminário de Formação para pro
fessores, Atelier de Gravura - que já teve a partici
pação de Amilcar de Castro, Carlos Pasquetti, Daniel 
Senise, Leon Ferrari e Siron Franco -, além de um 
Projeto de Catalogação sobre a vida e obra de Iberê. 
Registros da vivência de um mágico andarilho da 
gaveta de guardados, que se lançava na pintura 
como um mergulhador na água.

Obras e documentos de Iberê Camargo tam
bém fazem parte do acervo do MARGS - Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, refe
rência obrigatória para o estudo da arte no Estado, 
com seu acervo de mais de três mil obras que cobrem 
quase todos os movimentos artísticos do século XIX 
até os dias atuais. Localizado na Praça da Alfândega, 
o Museu ocupa um majestoso prédio em estilo ecléti
co, rico em esculturas e vitrais, construído em 1913 
para abrigar a Delegacia Fiscal. Fundado em 1954 
pelo artista e professor paulista Ado Malagoli, a insti
tuição possui uma das mais antigas Associações de 
Amigos do país e oferece cursos de arte, de extensão,

Duas importantes instituições e uma bienal 
transformam o Rio Grande do Sul em pólo de pro
dução e discussão sobre as artes plásticas. Berço de 
um dos grandes nomes da arte do século XX, do ter
ceiro Museu do país e do maior evento de artes plás
ticas da América Latina, o Estado abriga a Fundação 
Iberê Camargo, o MARGS e a Bienal do Mercosul.

Criada há apenas cinco anos com o objetivo 
de preservar e divulgar a obra do prestigiado pintor, a 
Fundação Iberê Camargo ocupa hoje a casa onde 
o artista morou em Porto Alegre e trabalha na criação 
de um Museu cujo projeto recebeu Leão de Ouro na 
Bienal de Arquitetura de Veneza. A Fundação possui 
um acervo de quatro mil pinturas, desenhos, guaches 
e gravuras dos famosos carretéis, ciclistas e idiotas - 
além de séries de anotações, documentos e cartas do 
artista que teve sua obra reverenciada nas Bienais de 
São Paulo, Veneza, Tóquio e Madri.

A cada ano são organizados mostras, oficinas, 
cursos, seminários e encontros sobre a obra de Iberê

A excelência da pesquisa acadêmica nas 
universidades do Rio Grande do Sul

desenvolvimento social.
O resultado desse processo, enquanto capacidade de 

resposta às demandas sociais e aos problemas regionais, 
evidencia o grau de maturidade do sistema universitário do 
Estado e a compreensão da dimensão de sua pertinência 
social. É talvez aí, que resida a vertente maior da excelên
cia da pesquisa gaúcha: sua credibilidade e sua interna
cionalização com profundo compromisso regional.

Rio Grande do Sul has been its relationship with the produc- 
tive and social processes of the different regions.

Responsible for the training of high quality human 
resources and for the production of scientific and technolo- 
gical knowledge - at the forefront of knowledge - these insti- 
tutions contain internationally recognised professionals, 
advanced laboratories and excellent research in the most 
wide-ranging fields of scientific production, which are, in the 
main, concerned with subjects related to the productive 
activities within the State: petrochemicals, informatics, agri- 
cultural machinery and implements, materiais, vegetable 
biotechnology, and are responsible for generating employ- 
ment, income and social development.

The result of this process, in terms of capacity for 
response to social demands and regional problems, demon- 
strates the degree of maturity of the stateS university system 
and the understanding of the scale of its social relevance. 
It is perhaps here that the greatest thrust of the excellence of 
research in Rio Grande do Sul lies: in its credibility and its 
internationalisation, with a deep regional commitment.

I O Rio Grande do Sul tem clara a importância estratégica 
da pesquisa e da produção do conhecimento, tanto para o 
seu crescimento econômico e social e a superação de suas 
desigualdades, como para a afirmação de sua identidade 
gaúcha e brasileira. A preocupação regional e a capacidade 
de resposta às questões dela decorrentes têm historica
mente marcado as iniciativas realizadas desde o final do 
século XIX , canalizando investimentos à expansão qualifi
cada da educação em todos os níveis de ensino, à consoli
dação de uma rede de instituições universitárias - públicas, 
privadas e comunitárias - presentes em todos os espaços do 
seu território. Estar vinculada aos processos produtivos e 
sociais das diferentes regiões, tem sido a especificidade e a 
característica da pesquisa gaúcha.

Responsáveis pela formação de recursos humanos de 
alto nível e pela produção de um conhecimento científico e 
tecnológico - na fronteira do conhecimento - essas institu
ições abrigam profissionais de reconhecimento interna
cional, laboratórios avançados e pesquisas de excelência, 
nas mais diferentes áreas de produção científica as quais 
tratam, na sua maior parte, de temas relacionados às ativi
dades produtivas do Estado: petroquímica, informática, 
máquinas e implementos agrícolas, materiais, biotecnologia 
vegetal, responsáveis pela geração de emprego, renda e

1
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Wrana Maria Panizzi
l

The excellence of academic research in the 
universities of Rio Grande do Sul

The State of Rio Grande do Sul is clear about the strategic 
importance of research and the production of knowledge, 
both for its economic and social growth and for overcoming 
inequalities, and also for affirming its Gaúcho and Brazilian 
identity. Regional concern and the capacity to answer 
questions arising from it have historically been features of ini- 
tiatives developed since the end of the !9th century, 
channelling investments into qualified expansion of educa- 
tion at all leveis of teaching, and consolidating a network of 
university institutions - public, private and community - 
throughout the State. The specific characteristic of research in

Wrana Maria Panizzi
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Exposição na Casa de Cultura
Mário Quintana
Painting work in the
Casa de Cultura Mário Quintana

Bienal do Mercosul

f
A Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul foi 

criada a partir de ação coordenada entre artistas, 
agentes culturais, governo e lideranças empresarias do 
estado do Rio Grande do Sul, consolidando-se como 
uma construção coletiva de caráter cultural de grande 
alcance.

Entre tantos objetivos, devemos citar que a Bienal 
do Mercosul, mediante intensa troca de obras, idéias e 
diálogos, se coloca como uma contribuição para que se 
reescreva a história da arte latino-americana.

Pela característica de não possuir um espaço muse- 
ológico único capaz de abrigar o conjunto das mostras, 
a Bienal do Mercosul tem, nas sucessivas edições, 
"redescoberto" diversos espaços urbanos e edifícios, 
adaptando-os para seu uso. Isto, aliado às intervenções 
no espaço urbano público, tem determinado uma 
grande interação entre a Bienal, a cidade e o cidadão.

Considerada como a maior mostra dedicada à arte 
latino-americana, a Bienal do Mercosul , em sua quinta 
edição, expõe trabalhos de 173 artistas em cerca de 
20.000m2 distribuídos em sete espaços museológicos, e 
busca alcançar o número de 1.060.000 visitas registra
do na edição anterior. Em seu projeto educativo, que 
inclui encontros com professores, formação de medi- 
dadores, simpósio internacional, ciclo de palestras, deverá 
atender cerca de 200.000 agendamentos escolares para 
visitas guiadas.

Sua relevância no cenário nacional e internacional 
tem-se confirmado pela grande e crescente afluência de 
artistas, críticos, professores e historiadores de arte, dire
tores de museus, galeristas, colecionadores e público, 
do exterior e de outras regiões do Brasil, que visitam as 
mostras, assim como pelo interesse da mídia e volume 
de estudos e publicações.

editions, "rediscovered" a variety of urban spaces and build- 
ings, and adapted them to its use. This, together with inter- 
ventions in the urban public space, has brought great 
interaction between the Biennial, the city and its citizens.

The Mercosul Biennial is considered to be the biggest 
exhibition of Latin- American art, and in its fifth edition is 
exhibiting works by 173 artists in about 20,000m2 spread 
throughout seven museum spaces. It is aiming to attract 
the 1,060,000 visits recorded at the previous edition. 
Its educational project includes teachers' meetings, media- 
tor training, an International symposium, a lecture cycle, 
and should attend about 200,000 school bookings for 
guided visits.

Its relevance on the national and International scene has 
been confirmed by the growing involvement of artists, 
critics, teachers, art historians, museum directors, dealers, 
collectors and public from abroad and from other regions 
of Brazil visiting the exhibitions, and also by media interest 
and the volume of studies and publications.

visitas mediadas, um jornal mensal especializado em 
cultura e Biblioteca de Artes Visuais - além de espaços 
de lazer no Bistrô, Café e Loja.

Em 1997 o prédio foi restaurado e, desde 
então, o Museu tem recebido grandes mostras 
como Franz Krajcberg, Florença: Tesouros do 
Renascimento, Biblioteca Nacional, Paris 1900, 
Modernismo na Pintura Brasileira, Auguste Rodin 
e Tapeçarias do Petit Palais. O MARGS também é um 
espaço para a divulgação de artistas locais, que vêm 
ocupando, ao longo dos anos, suas sete galerias e 
três pinacotecas - além de compor o acervo da Casa 
que conta com nomes como Weingártner, Fahrion, 
Vasco Prado, Sc liar, Francisco Stockinger e Regina 
Silveira.Obras de Gotuzzo, Lasar Segall, Di Cavalcanti, 
Cândido Portinari, Maria Inês Rodrigues, Tarsila do 
Amaral, Alfredo Volpi, Burle Marx, Carlos Vergara e 
Lygia Pape também se encontram no acervo. Em 
época de Feira do Livro, o terraço do Museu é aber
to para o happy hour.

O MARGS também costuma ceder seus espaços 
para realização da Bienal do Mercosul. A mostra 
prima pela diversidade de espaços expositivos: já 
chegou a ocupar 65 mil m2 e espalha-se em Porto 
Alegre por praças, parques e museus, pelo Santander 
Cultural, Memorial do RS, Cais do Porto e Usina do 
Gasômetro. Ao longo das edições, as bienais têm 
dado destaque à história e diversidade da arte, espe

cialmente a latino-americana.
Na primeira metade da década de 90 um 

grupo de artistas plásticos, empresários e políticos 
gaúchos uniram-se para lançar as bases da Fundação 
Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Em 1997 ocorreu 
a Ia edição do evento que chega este ano ao 
número cinco, batendo recordes de público e 
ampliando a ação educativa. A Bienal do Mercosul já 
homenageou artistas como Xul Solar, Iberê Camargo, 
Rafael França e Saint Clair Cemin. A arte entre a tec
nologia, a integração, a história, a diversidade e a 
genética foi traduzida em mostras, intervenções 
urbanas e performances de artistas argentinos, 
bolivianos, brasileiros, chilenos, paraguaios, 
guaios, venezuelanos, colombianos, peruanos e me
xicanos - além de ser debatida em mais de dez semi
nários internacionais.

Foram memoráveis, ao longo das quatro 
edições da Bienal, as exposições que incluíram 
obras de Picasso, Ju lio Le Pare, Lothe, Diego Ri vera, 
Munch, e Antônio Berni - além das polêmicas perfo- 
mances no Hospital Psiquiátrico São Pedro e das 
mostras de arte contemporânea na Cidade de 
Contêineres, às margens do rio Guaíba. Em 2005 a 
Bienal do Mercosul homenageia Amílcar de Castro e 
tem como tema a multiplicidade das experiências 
contemporâneas do espaço - subjetivo, dominante e 
virtual - materializadas na arte.

Justo Werlang

uru-

Mercosul Biennial
Justo Werlang

The Mercosul Visual Arts Biennial Foundation was 
created from the coordinated actions of artists, cultural 
workers, government and business leadership in the State 
of Rio Grande do Sul, and has become Consolidated as a 
wide reaching, collective cultural body.

Among its many objectives we should mention that, 
through intense exchange of works, ideas and dialogues, 
the Mercosul Biennial is positioned to make a contribu- 
tion to rewriting the history of Latin-American art.

Because it does not have one museum to house all the 
exhibitions, the Mercosul Biennial has, over its successive
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MEMÓRIA PRESERVADA Guaíba and Rua dos Andradas.
We begin our journey at one of the capital's pic- 

ture postcard scenes: the 107-metre chimney of the 
Usina do Gasômetro. The building was opened in 
1928 and was designed to generate electricity from 
burning coal. The place was the setting for industria- 
lization in Brazil until being deactivated in 1974. 14 
years ago the 18,000m2 of the Usina were opened 
to the population who had prevented its demolition 
and today can enjoy a view of the immensity of the 
City from the top.

The Usina's six spacious floors include a theatre 
and places for exhibitions, fairs and seminars - and 
also a pioneering cinema focused on art films, restor- 
ing the culture of film clubs, national production and 
children's projects. The multi-use halls are also used for 
initiatives such as Usina das Artes Cultural 
Administration and Usina do Papel. The first is com- 
posed of a cooperative of 15 theatre and dance 
companies, which by December this year will have 
put on more than 500 shows and created several 
workshops. The second trains young people in need 
as craftspeople working with recycled paper, and for 
the past 13 years has developed work that mixes 
environmental education with social inclusion, using 
paper as culturally valuable material.

The Usina is also the home of Porto Alegre's 
cinema, video and photography Coordinating body, 
which is currently attempting to reassemble the state's 
film collection to form the Cinemateca Capitólio. 
Audiovisual material is treated as important and 
dynamic, and an annual full-length feature competi- 
tion - in partnership with Santander Cultural - has 
elevated the region's audiovisual production.

Santander Cultural opened in 2005, occupy- 
ing a building with finely decorated stained glass 
Windows, which had served as the headquarters of 
three banks since 1931. The centre has preserved its 
collection of money, stamps, documents and objects 
since those days and placed them in display cases 
alongside the old strong rooms - which today house 
a café, a restaurant and a cinema with a daily 
programme.

Combining the new with the old, Santander 
Cultural has a neo-classical style exhibition space - 
which has already housed major exhibitions by 
Amílcar de Castro, Carlos Vergara, Miró and Picasso -

GAÚCHO CULTURE: MULTIPLICITY AND HISTORY

When discussing the cultural institutions and 
establishments developed in Rio Grande do Sul it should 
be understood that we are talking about a society that is 
at the forefront of a variety of artistic manifestations, pro- 
moting events from alternative theatre to major 
stagings, from International events to "pocket-shows". It 
has one of the State capitais with the highest density of 
trees in the country, filled with ipês, plane trees and flam- 
boyants, and the City with most libraries per inhabitant in 
the country. It is the home of a large literature event. It 
has an ensemble project and a multiple stage. It has a 
daring theatre festival. It has a symphony orchestra. It has 
the largest outdoor book fair in Latin America. It has an 
art biennial. It has at least three fully functioning centen- 
nial theatres. It has an Iberian-American film festival. It has 
a nationally important museum. It has Foundations and 
Centres named after great painters and poets. And it has 
multiple histories of collective struggles that have built - 
often freely - plurality, citizenship and creativity, without 
forgetting the important role of memory.

AlI these initiatives unfold on a stage that mixes 
tradition and contemporaneity history and renewal. The 
marks of a revolution against imperial forces - 
the Farrapos War from 1835 to 1845 - run through the 
Gaúcho cities, institutions and cultural manifestations in 
some form or other. But how does one define the culture 
we are speaking of? As the elastic concept of Ward 
Goodenough: culture is everything you need to know to 
be a member. Perhaps that is the purpose of this text: not 
to create members, but to introduce just one point in the 
rich Gaúcho cultural heritage.

Terminamos nosso roteiro de onde partimos: do 
Centro Histórico de Porto Alegre, no Memorial do 
Rio Grande do Sul que proporciona, desde 1996, 
um olhar detalhado da vida política do Estado por 
meio de consultas on-line e exposições permanentes. 
O Memorial realiza também ações culturais como 
mostras de artes plásticas, fotografia e seminários de 
História, Educação, Sociologia e Antropologia. 
Localizado ao lado do MARGS, no prédio gêmeo 
que antes abrigava a Agência de Correios e Telégrafos, 
o acervo de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros, 
vídeos, registros sonoros, imagens iconográficas e 
depoimentos contam a trajetória política, social e cul
tural de toda uma sociedade. Personagens, revoluções, 
tradições, transgressões, fronteiras e viagens.

Cybeli Moraes

MULTIPLES STAGES

Spaces for cinema, music, theatre, galleries and 
socio-educational projects: culture takes place in 
spaces that lend themselves to multiplicity. Many of 
these places, such as the Usina do Gasômetro, 
Santander Cultural, the Casa de Cultura Mário 
Quintana and the future Multipalco, are close to Porto 
Alegre's Historical Centre, between the shore of the
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and also has a modern Steel structured, glass floored 
atrium 40cm above the stained glass Windows, which 
serves as the setting for music in its various styles, gen- 
res and tendencies. In Santander Cultural, jazz, choro, 
popular Brazilian music and pop-rock share the space 
with prints, paintings and new artistic practices in dig
ital media. The Centre also offers free music work- 
shops and is the setting for the RS Permanent Music 
Forum.

rooms, library and a disc library. There are shelves and 
showcases of books and we can also find a 30,000 
vinyl record collection and the largest collection of 
musical scores in the country. Especially during the 
week, classical music, blues and jazz echo throughout 
the building.

The Casa de Cultura is divided by Rua dos 
Cataventos, the title of one Quintana's first works, and 
also provides educational programmes. These include 
the free use of more than 39,000 books for children 
and young people, art workshops, the Toy Museum, 
and the Solidarity Telecentre, which trains teenagers 
and pensioners in informatics. The building celebrates 
Mário Quintana's centenary in 2006.

But in addition to training multimedia users, ini- 
tiatives in Southern Brazil are also concerned with 
building cultural complexes like the Multípalco, 
which is intended to consolidate the artistic scene in 
Latin America. The 1 7,000m2 space will open in 2006 
and will include proscenium and workshop theatres, 
a 500 seat open-air acoustic bowl, rooms for meet- 
ings, rehearsals and seminars - and also bars, shops, 
cafés and a restaurant. The Multípalco is currently 
being built with the support of the community, prí- 
vate companies and public funds, resulting in activity 
characteristic of almost all Rio Grande do Sul cultural 
initiatives. The new space will be located in one of the 
most important areas of Porto Alegre, beside the 
Theatro São Pedro.

í

Leaving Santander, we will come across the 
Praça da Alfândega and its historie jacarandas. 
Walking about six blocks along Rua dos Andradas, we 
are taking the daily route walked between 1968 and 
1982 by one of the great Brazilian poets to his home 
in the old Hotel Majestic. Today the building houses 
one of the most comprehensive cultural centres 
in Latin America: the Casa de Cultura Mário 
Quintana.

With its two pink buildings, which were built 
between 1910 and 1933, the Casa de Cultura has 
been responsible for the Rio Grande do Sul poets col- 
lections for 15 years. His old room has been recon- 
strueted and the institution also provides programmes 
in three cinemas, two theatres, galleries, lecture

was interrupted during the Farroupilha Revolution. 
Ten years Ia ter Porto Alegre opened its Theatre, 
which would close in 1 973 because of its poor con- 
dition. With the nomination of Eva Sopher as direc- 
tor in 1975 - a post she has held for 30 years, along 
with devising the Multípalco annex project - the 
Theatre was restored, became a Foundation and 
reopened in 1984.

One of the country's artistic, social and political 
centres, the TSP also has a fully active Chamber 
Orchestra. It has presented theatre from the classics to 
contemporary works, and music ranging from harp 
recitais to electronic music. The boxes of São Pedro 
have seen personalities like Arthur Rubinstein, Villa- 
Lobos, Eugène lonesco, Cacilda Becker, Marcei 
Marceau and Olavo Bilac in an intense programme of 
shows that continues today. On Thursday and Friday 
afternoons one can hear classical music, pop, jazz 
and MBP - with free admission.

Taking a leap 250 km south, returning Ia ter to 
Porto Alegre and proceeding to other cities, we go to 
Pelotas to discover the oldest playhouse in the State, 
which is still in operation: Theatro Sete de Abril.

The theatre, which was started by a private 
dramatic society, is named in honour of what is 
known as the second independence of Brazil - when 
the Emperor Don Pedro I abdicated the throne in 
favour of his son Pedro II. The theatre opened in 1833 
with four columns gracing the facade, which would 
be transformed during the fervour for modernism, 
with the addition of the characteristic iconographic 
elements of Art Nouveau. Over a period of 171 years 
the glow of candlelight gave way to electricity and

the stage of the Sete de Abril theatre served as 
a home for theatrical presentations, operettas, zarzue- 
las, concerts, musical recitais and poetry readings, 
charity shows, political speeches and cinemas. From 
the beginning of the 20th century the Theatre 
became part of the taste of the people of Pelotas, 
who are also known for their fantastic ability to 
produce incredible sweets that reveal the stamp of the 
Portuguese on the region.

It is also important to know the Theatro Treze 
de Maio in Santa Maria - in the centre of the State, 
300 km from Porto Alegre - named in honour of the 
abolition of slavery. This grew from another dramatic 
society, opening in 1890, and for 23 years received 
famous European companies with shows of singing, 
operettas, comedies, illusion and recitation. Between 
1913 an 1997, when it was reopened after the force- 
ful motivation of society raising funds for its 
restoration, the Treze de Maio was the home of the 
"Fórum", a newspaper and public library.

Arguing that a Cultural city with an unfinished 
Theatre is worse than a city with no culture, the 
citizens rebuilt the historie building, which in only 
eight years has already organised more than 700 
events, and maintains an extensive programme of 
shows. Piano music from the - grand Steinway often 
echoes around the pink surroundings.

i

1

CENTENNIAL THEATRESí
I

In addition to Porto Alegre, Pelotas and Santa 
Maria are considered to be cities that are centres of 
culture in the State: they have cultural centres, 
universities and neo-classical styíe theatres.

The Theatro São Pedro, which opened in 
1858, is considered to be one of the most beautiful 
playhouses in the country, richly decorated with 
velvet, gold and crystal lighting. Its history began in 
1833 in the then Província de Porto Alegre, which 
carried out the project in stages. Work began, but

!;
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Bienal do Mercosul (Porto Alegre)
Mercosul Biennial (Porto Alegre)

Monumental-work by Mauro FukeThe festival shows documentaries, shorts, 16 and 35 
mm production and awards prizes to national, Latin 
American and Spanish films in 17 categories. It also 
organises debates, seminars, showings of restored 
classic films and super 8, university productions and 
children's sessions.

More recently, but no less daring and popular, 
Porto Alegre em Cena, which was created in 
1994, brings some of the most important theatre, 
music and dance groups in the world to the City 
each year, making Porto Alegre the Latin American 
capital of theatre in September. Names like Ute 
Lemper, Peter Brook, Hanna Schygulla, Maria 
Bethânia, Madredeus, La Fura dei Baus, Philip Glass, 
Goran Bregovic, Fernanda Montenegro, Culbert 
Ballet, Th alia Theater, Sasha Waltz, Nacha Guevara 
and Norma Aleandro, have already taken part in the 
festival.

GREAT FESTIVALS
i

The south of Brazil is also internationally famous 
for its major cinema and theatre festivais - spaces for 
publicising, circulating and discussing stimulating 
ideas, languages and aesthetics. The festivais also 
create a public and encourage national theatre and 
cinema production.

The Festival de Gramado 
Ibero-Americano has taken place for more than 30 
years in the middle of the Southern winter, in a city fuII 
of hydrangeas in the highland region. This is the time 
when Gramado is taken over by the Kikitos, gods of 
good humour - the symbol of the region and the 
awards' statuette .

The early editions of the annual festival, which 
became official in 1973 and is one of the most 
important in the country today, were marked by 
sensationalism and nudity. The festival became 
established during the military dictatorship, giving 
awards to films that would soon be banned by 
censorship. Toda Nudez Será Castigada (AII Nudity 
will be Punished) by Arnaldo Jabor - winner of the 
Berlin Silver Bear - and Pra Frente, Brasil (Forward 
Brazil) by Roberto Faria, are examples of this struggle.

Cinema

Em Cena offers a public of 100,000 around 50 
shows in two weeks, at Iow cost or free, spread across 
public squares, theatres and shopping centres. For a 
month Russians, Chinese, French, Lithuanians, 
Canadians, Swiss, Yugoslavians, Romanians and 
Cubans - and other inhabitants of Europe and Latin 
America - visit Porto Alegre to also take part in the 
parallel programme of debates, lectures, book 
launches, workshops and musical shows.



tardo-moderno que atingiu o limiar da pós-modernidade. Mas, 
acima de tudo, foi seu convicto discernimento artístico que 
prevaleceu sobre todas as influências e caracterizou sua inde
pendência como pintor.

A partir dos anos 60, o carretei, brinquedo de infância do 
pintor, surgiu como uma figura psicodinâmica que exala toda 
a densidade do ambiente atormentado do ateliê do qual Iberê 
se tornou um grande especialista moderno.Cada vez mais 
acentuou os componentes que caracterizavam o espírito pic
tórico da época: a ação física intensa, violenta até, distribuída 
através de toda a superfície; a enfática presença cromática, o 
gosto pela materialidade própria da tinta; os aspectos cor- 
póreos, físicos, sensoriais da execução.

A inquietude existencial do homem Iberê transformou a 
própria ação diante da tela no drama cotidiano inútil e solitário 
de sua convicção de pintor de sua inabalada crença na pintu
ra. Sua abstração pictórica é uma das manifestações mais 
expressivas de uma condição espiritual determinante do 
homem do século XX: a angústia da revolta.

Na década de 80, uma inesperada e surpreendente atual
idade marcou a pintura de Iberê. Era, até então, o grande pin
tor moderno, quando uma nova circunstância cultural, que 
retoma e requalifica o ato de pintar e a pintura, colocou-o em 
outro contexto de referências - o contexto pós-moderno.

A "figuração" retornou problemática e curto-circuitou o 
plano pictórico.A intromissão intempestiva do artista como 
figura identifica todo um conjunto de quadro desses anos, 
traçando uma espécie de biografia trágica. O confronto se 
renova mais uma vez: o do pintor com a pintura.E nova
mente se coloca a auto-exigência que a condição de 
expressionista sempre impôs.

Ao fim da vida de Iberê Camargo, nos quadros dos anos 
90, revela-se uma visão atual-plenamente século XXI -, 
majestosa e melancólica, que ainda procura refletir sobre o 
sentido último da condição humana e deixa, assim, uma inter
rogação não respondida: o destino se cumpriu?

THE SYMPHONY ORCHESTRA renowned artists like Friedrich Gulda, Antonio 
Janigro, Janos Starker, Pierre Fournier; Mischa Maisky, 
Bruno Gelber, Kurt Redel, Montserrat Caballé, Luciano 
Pavarotti and José Carreras have ais o been part o f the 
history of the orchestra, which is currently conducted 
by Isaac Karabtchevsky - Musical Director of the 
Orchestre Nationale des Pays de Ia Loire and the 
Nantes and Angers Operas

Erico Veríssimo said that he came from a city 
with a symphony orchestra. However, the OSPA 
Foundation - Porto Alegre Symphony Orchestra
is in fact a musical-educational complex formed by the 
second oldest philharmonic orchestra in the country - 
founded in 1950 -, a conservatoire which has trained 
professionals for free for 30 years, and the 100-strong 
Symphony Choir. OSPA also develops an important 
associated educational project - POEMA - which 
seeks to bring the symphony orchestra closer to 
schools, with concerts, talks, seminars, training 
courses and the development of educational material.

Until 1978 OSPA was directed and Consolidated 
by the Hungarian conductor Pablo Komlós, and in its 
early years presented works by Beethoven, Bach and 
Handel. It also put on II Trovatore, La Traviata and Aida 
by Verdi; Tannhauser, by Wagner, Fidelio by 
Beethoven and Carmen by Bizet. Internationally

LITERATURE ON SHOW

Reading is the main activity in Porto Alegre in 
October, and in Passo Fundo every other August.

More th an 1,800,000 visit the Praça da 
Alfândega at the Porto Alegre Book Fair, which is 
the largest open-air literary event in Latin America, 
occupying 1 1 m2 and marketing around 400,000 
books each year. During event the city is 
transformed into a huge and comprehensive 
bookshop.

Como poucas na arte brasileira e na arte mundial, a obra 
de Iberê Camargo associou a grandiosidade histórica da pin
tura à problemática circunstância moderna. E também à cir
cunstância pessoal, de homem do Sul brasileiro, que nasce 
inculto e provinciano e se faz pintor e homem do mundo.

Cedo a urgência da pintura se revelou, com uma intensi
dade passional que perdurou até os últimos quadros. A esse 
autêntico expressionista, a arte impunha uma exigência 
dramática que dominava a existência. Rara é a integridade do 
artista, nunca consentindo em qualquer solução fácil nem 
improvisada.Cedo também a necessidade do domínio da pin
tura se impôs como um desafio para a vida e que devia ser 
cumprida sem recuo nem vacilações.

Formou-se pintor na adversidade. A pintura envolveu-o 
por inteiro do início ao fim e o domínio do saber pictórico foi 
perseguido sem tréguas, através de um aprendizado sério, 
metódico. Para Iberê, não há descontinuidade entre o pintor 
moderno e os grandes mestres da tradição, daí o indispen
sável conhecimento profundo dos materiais e das técnicas que 
perseguiu através da vida.

Uma avidez inicial pela pintura foi então absorvida por um 
longo e auto-imposto processo formativo disciplinado. A sensi
bilidade bárbara do início entrou em latência, frente ao com
promisso da aquisição superior do ofício. Quando ingressou 
na vida cosmopolita, urbana, paradoxalmente, foi a experiên
cia inicial que impôs a marca moderna de sua pintura. E a indi
vidualidade solitária e heróica dessa vocação se realizou no 
recolhimento integral do ateliê. Tal envolvimento resultou 
numa obra de raríssimos desníveis, toda ela realizada com o 
mesmo grau de intensidade.

A obra de Iberê atravessa sem vacilações em seus propósi
tos, mas não sem enormes dificuldades, o complexo percurso 
histórico da pintura da segunda metade do século XX.A ampla 
variedade de influências que experimentou, de Guignard à 
Escola de Paris e Giorgio de Chirico, delineia esse singular

drama of his conviction as a painter; of his unshaken belief in 
painting. His pictorial abstraction is one of the most expressive 
manifestations of the spiritual condition of 20th century man: 
the anxiety of revulsion.

In the 1980s IberêS painting became unexpectedly and sur- 
prisingly up to date. Until then he had been the great 
modern painter, when a new cultural circumstance that 
renewed and re-qualified painting and the act of painting 
placed it in another referential context - the post-modern 
context.

Figuration returned as a problematic, and short-circuited 
the picture plane. The untimely insertion of the artist as a 
figure identifies a whole body of work from these years, 
depicting a kind of tragic biography. The confrontation is 
renewed once again: the painter with painting. Once again 
the self-demand always imposed by the condition of expres- 
sionism is brought into play

In the paintings of the 1990s, at the end of Iberê Camargo's 
life, a fully 21 st Vision is revealed - majestic and melancholy, still 
seeking to reflect upon the ultimate meaning of the human 
condition and thus leaving an unanswered question: has 
destiny been fulfilled?

An early zeal for painting was then absorbed into a long, 
self-imposed and disciplined process of learning. The wild 
sensibility of the start became hidden by commitment to 
acquiring further knowledge of the craft. It was, paradoxically, 
his initial experience that imposed the marks of modernity on 
his painting when he entered cosmopolitan, urban life. And 
the solitary and heroic individuality of this vocation took place 
in the complete withdrawal of the studio. This involvement 
resulted in a body of work which was rarely uneven, all of it 
being carried out with the same intensity.

Iberê's work traveis the complex history of painting in the 
second half of the 20th century without wavering from its 
purpose, but not without great difficulty too. The wide range 
of influences he experimented with, from Guignard to the 
School of Paris and Giorgio de Chirico, outline this distinctive 
latemodern who reached the threshold of post-modernity. But 
above all it was his convinced artistic discernment that 
prevailed over all the influences and characterised his inde- 
pendence as a painter.

From the 1960s, the cotton reel, one of the painter's 
childhood toys, appeared as a psychodynamic form which 
exhaled the full density of the tormented atmosphere of the 
studio, and from which Iberê became a great modern master. 
He increasingly accentuated the components that characte 
rized the pictorial spirit of the period: intense physical, even 
violent, action spread across the entire surface; a strong colour 
presence, delight in the materiality of the paint itself; the 
corporeal, physical, sensory aspects of the execution.

The existential disquiet of Iberê the man transformed the 
action itself, in front of the canvas, into the solitary everyday

Paulo Venâncio

The work of Iberê Camargo, like little else in Brazilian or 
world art, linked the historical majesty of painting with 
the problematic of the modern condition. And also the per- 
sonal condition, of the Southern Brazilian man who was born 
uneducated and provincial and ma de himself into a painter 
and man of the world.

The urgency of painting was revealed early with a 
passionate intensity lasting until the final pictures. Onto this 
authentic expressionist art imposed a dramatic force that 
dominated existence. The artists integrity is a rare quality in 
which he never accepted easy or improvised Solutions. The 
need to master painting was soon imposed as a challenge for 
life and had to be attained without falter or hesitation.

He became a painter through adversity. Painting evolved 
fully from start to finish, and mastery of pictorial knowledge 
was pursued ceaselessly through serious methodical learning. 
For Iberê there is no discontinuity between the modern painter 
and the great masters of the past, and from this comes the 
essential profound knowledge of materiais and techniques he 
pursued throughout his life.

..

Paulo Venâncio
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FOCUSING ON THE VISUAL ARTSLast year the Fair celebrated 50 years, main- 
taining its initial objective of popularising books and 
stimulating the publishing market. When the Fair 
started, with the motto "if the public doesnt come 
to the bookshop, we'll take the bookshop to the 
public," the citys bookshop trade was considered 
elitist. In the middle of spring 1955, 14 wooden 
stands were set up around a monument in the 
square. The event today brings more than 150 
exhibitors who occupy the whole city centre.

In addition to the signing sessions, films, 
exhibitions, Street theatre and musical events, the 
fair presents various debating tables about subjects 
connected with literature, education and journa- 
lism. Parallel events such as workshops, story 
telling, and talks with writers are organized 
with groups of people with special needs, the 
elderly and children at risk, to create new readers 
and promote writing.

The dynamics of the Passo Fundo Literary 
Event, are a little different. The university city in the 
northeast of the State organises the biggest 
biennial literary event in the country, which crowns 
the distinctive work carried out in schools in the 
region: the effective creation of readers by prior 
study of the works chosen for discussion, in what is 
known as the Pre-Event. The Event, which started in 
1981, and the Little Event (intended for children, 
and now in its third edition), has been encouraged 
by a legion of writers such as Josué Guimarães, 
Ignácio de Loyola Brandão, Moacyr Scliar, Carlos 
Nejar, Cyro Martins, Mário Quintana, Antônio 
Callado, Millôr Fernandes, Luis Fernando Veríssimo, 
Lya Luft, Maurício de Souza, Ariano Suassuna, 
Ferreira Gullar, Arnaldo Antunes and Zuenir 
Ventura. International writers who have taken part 
include Jostein Gaarder, Gilles Lipovetsky, Eduardo 
Galeno, Mia Couto, Edgar Morin, John 
Hemingway, Tassadit Yacine and Antonio Yebra.

Organized beneath the great canvas of the 
Culture Circus, the Event also encompasses semi- 
nars in International Research into Reading, 
National Cultural Journalism, and the Brazilian 
Academy of Letters, and also courses, prizes, 
exhibitions of photography, printmaking and illus- 
tration, musical and theatre shows and Internet 
navigation.

Two important institutions and a Biennial trans- 
form Rio Grande do Sul into a centre for production and 
discussion about fine art. The birthplace of one of the 
greatest names in 20th century art, the country's third 
largest museum and the largest Latin American fine arts 
event, the State is the home of the Iberê Camargo 
Foundation, MARGS, and the Mercosul Biennial.

Created only five years ago with the aim of 
conserving and publicising the work of the distinguished 
painter the Iberê Camargo Foundation currently 
occupies the artistS house in Porto Alegre and is working 
to create a Museum whose design won the Golden Lion 
at the Venice Architecture Biennial. The Foundation has 
a collection of 4000, paintings, drawings, gouaches, 
and prints of the famous reels, cyclists and idiots - and 
also collections of notes, documents and letters by the 
artist, whose work was lauded at the São Paulo, Venice, 
Tokyo and Madrid Biennials.

Exhibitions, workshops, courses, seminars and 
meetings about the work of Iberê and reflections about 
contemporary art are organized each year. The 
Foundation also offers study bursaries for artists, has a 
Schools Programme - which provides educational mate 
rial and guided visits -, a Teacher Training Seminar print 
studio - where artists such as Amílcar de Castro, Carlos 
Pasguetti, Daniel Senise, Leon Ferrari and Siron Franco 
have worked -, and also a Cataloguing Project about 
lberê's life and work. Traces of the everyday life of a 
magical wanderer in the drawer of memories who 
threw himself into painting like a diver into the water.

Iberê Camargo^ works and documents are also 
part of the collection of MARGS - Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli, an essential 
reference point for the study of art in the State, with its 
collection of more than three thousand works covering 
almost all the art movements from the 19th century to 
the present. Situated in the Praça da Alfândega, the 
Museum occupies a majestic building in eclectic style, 
rich in sculpture and stained glass Windows, which was 
built in 1913 to house the Tax Office. The Museum was 
founded by the artist and teacher from São Paulo, Ado 
Malagoli, has one of the oldest Friends' Associations in 
the country, and provides art courses, extra-mural
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Portinari, Maria Inês Rodirgues, Tarsila do Amaral, Volpi, 
Burle-Marx, Senise, Carlos Vergara and Lygia Pape. 
During the Book Fair the Museum terrace is open for a 
happy hour

courses, guided visits, a specialist monthly cultural 
newspaper and a Visual Arts Library - and also leisure 
spaces in the Bistro, Café and Shop.

The building was restored in in 1997 and since 
then the Museum has received major exhibitions such as 
Franz Krajcberg, Florence, Treasures of the Renaissance, 
National Library, Paris 1900, Modernism in Brazilian 
Painting, Auguste Rodin and Tapestries from the Petit 
Palais. MARGS is also a space for showing work by local 
artists who have occupied its seven galleries and three 
picture rooms over the years and also comprlse part of 
the collection, which includes names like Weingàrtner, 
Fahrion, Vasco Prado, Francisco Stockinger e Regina 
Silveira. Obras de Gotuzzo, Segall, Di Cavalcanti,

MARGS also offers its spaces for the Mercosul 
Biennial. The show stands out for the diversity of its 
exhibition spaces; it has already managed to occupy 
65,000m2 and spreads across Porto Alegre in squares, 
parks and museums, Santander Cultural, the Memorial 
do RS, Quayside, and Usina do Gasômetro. The editions 
of the Biennial have emphasized the history and 
diversity ofart, and especially that of Latin America.

In the first half of the 1990s a group of artists, 
businesspeople and politicians in the State carne

t

Funcionando num prédio em estilo neoclássico com 
intervenções contemporâneas, localizado na Praça da 
Alfândega, no coração da formação cultural da cidade de 
Porto Alegre, o Santander Cultural exerce papel articu- 
lador, integrador e principalmente educativo nas áreas de 
artes visuais, cinema, música e reflexão, proporcionando 
ao público a interação com a diversidade de linguagens e 
de conteúdos artísticos culturais.

Com uma política de gestão associativa que faz do 
Santander Cultural um espaço de representação da 
sociedade e de referência na comunidade, a instituição é 
palco do protagonismo de entidades de classe, universi
dades, empresas, ONGs, governos, e de acontecimentos 
sócio culturais que lançam tendências e reflexões nas áreas 
da política, economia, educação, tecnologia, arquitetura, 
design, comunicação, turismo e cultura entre outras. Já a 
estratégia de programação é definida com equipes de 
colaboradores locais e nacionais, originários dos meios 
acadêmico, empresarial e comunitário, atuantes em áreas 
diversas do conhecimento. A partir de projetos de merca
do, o Santander Cultural concebe e formata empreendi
mentos culturais multidisciplinares oferecendo um universo 
de atividades educativas e de entretenimento em sintonia 
com o cotidiano das pessoas.

Dentre os destaques da programação de intensas ativi
dades nesses últimos quatro anos nas artes visuais estão as 
mostras concebidas e realizadas pelo Santander Cultural: 
Picasso Gravador, Impressões - Panorama da Xilogravura 
Brasileira, Hiper - Relações Eletrodigitais, Olho Vivo - 
A Arte da Fotografia e Mirabolante Miró, empreendimen
tos que ficam em cartaz por um período médio de quatro 
meses e são sempre acompanhados por um grande 
volume de atividades simultâneas com seminários, 
palestras, lançamentos de produtos, ações interativas, 
debates e mostras especiais, que compõem o eixo 
Reflexão, e são desenvolvidas a partir de abordagens e

oportunidades em parceria com o mercado.
O Cine Santander Cultural mantém uma programação 

de excelência, voltada para vários públicos, privilegiando a 
produção cinematográfica nacional, européia e latino- 
americana, abrindo espaço também para produções que 
não integram o circuito comercial. Com exibições diárias de 
filmes, a programação conta com mostras especiais, ses
sões comentadas, festivais, lançamentos, além de cursos e 
workshops com nomes consagrados e de destaque do 
cinema nacional e internacional. Na área da música prior
iza a qualidade, diversidade de gêneros e tendências. São 
ações divididas em dois eixos: o Fazendo e o Ouvindo 
Música que têm como principal objetivo mostrar o que 
o País, a América Latina e o mundo estão produzindo e 
as novas alternativas no mercado da música, além de 
contribuir para a formação musical. São shows, seminários, 
oficinas por onde passam artistas, pensadores, críticos, 
escritores, empresários e produtores nacionais e interna
cionais

Ocupando espaços e equipamentos de última geração, 
numa área total de 5.600 m2, que funcionam de segunda 
a segunda, nos períodos da manhã, tarde e noite, essas 
ações e programações acontecem com apoio dos setores 
de gastronomia, de mediação e educação, do acervo da 
moeda e de inclusão digital que consolidam o Santander 
Cultural como instituição cultural contemporânea e centro 
de convivência. Representa a diversidade, a integração e a 
inovação que a cultura proporciona dentro e fora de um 
prédio histórico que faz história.

commented sessions, festivais, film releases and also courses 
and workshops with renowned and recognised figures from 
national and International cinema. The music field emphasizes 
the quality and diversity of styles and genres. Activities are split 
into two axes: Making and Listening to Music, the main aim of 
which is to demonstrate what the country, Latin America 
and the world are producing and the new alternatives in the 
music market, and also to contribute towards musical 
education. Shows, seminars and workshops in elude artists, 
thinkers, critics, writers, businesspeople and national and 
international producers.

Using the latest equipment and spaces in a total area of 
5,600m2, functioning seven days a week, morning, 
afternoon and night, these activities and programmes take 
place supported by the gastronomy, mediation, education, 
money museum and digital inclusion sectors, which consoli- 
date Santander Cultural as a contemporary cultural institution 
and meeting centre. It represents the diversity, integration and 
innovation offered by culture within and outside an historical 
building making history.

Santander Cultural operates in a neo-classical style 
building, with contemporary additions, in the Praça da 
Alfândega at the cultural heart of Porto Alegre, and performs 
an articulating, integrating and principally educational role in 
the fields of visual art, cinema, music and reflection, offering 
the public interaction with a wide range of artistic and 
cultural languages and content.

With an associative administrative policy which makes 
Santander Cultural a space that represents society and a 
reference point for the community, the institution is the setting 
for the activities of class organisations, universities, companies, 
NGOs, governments and socio-cultural events that reveal 
styles and offer reflection in fields including polities, economy, 
education, technology, architecture, design, communication, 
tourism and culture. Its programming strategy is defined with 
the collaboration of local and national teams from the 
academic, business and community fields, working in various 
areas of knowledge. Santander Cultural devises and formats 
multidisciplinary cultural enterprises based on market projects, 
offering a world of educational and entertainment activities in 
harmony with everyday life.

Among the highlights of the intense programme of 
activities in the last four years have been: Picasso Printmaker; 
Impressions - a Panorama of Brazilian Woodcut printing; 
Hiper - Electro-digital Relations; Living Eye - The Art of 
Photography; and Mirabolante Miró. These events run for an 
average period of 4 months and are always accompanied by 
a wide range of parallel activities with seminars, talks, produet 
releases, interactive activities, debates and special exhibitions, 
which comprise the Reflection axis and are developed from 
approaches and opportunities in partnership with the market.

Cine Santander Cultural runs a programme of excellence 
directed at a variety of publies, with an emphasis on national, 
European and Latin American film and also provides a space 
for produetion from outside the commercial Circuit. With daily 
film showings, the programme includes special showings,

Liliana Magalhães

Li/iana Magalhães
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Iberê Camargo - Série Idiotas - Retrato 
Pintura, Óleo sobre tela 1991 

Iberê Camargo - Idiots Series - Portrait - 
Painting, Oil on canvas 1991

As

I
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together to sow the seeds of the Mercosuí Visual Arts 
Biennial Foundation. The first edition of the event took 
place in 1997, and it reaches its 5th edition this year with 
record attendance figures and expansion of its 
educational action project. The Mercosuí Biennial has 
already honoured artists such as Xul Solar, Iberê 
Camargo, Rafael França and Saint Clair Cemin. Art 
covering themes such as technology, integration, 
history, diversity and genetics has been shown in 
exhibitions, urban interventions and performances by 
Argentinean, Bolivian, Brazilian, Chilean, Paraguayan, 
Uruguayan, Venezuelan, Colombian, Peruvian and 
Mexican artists and has also been debated in more than 
ten iInternational seminars.

Four editions of the Biennial have held memo- 
rable exhibitions by Picasso, Julio le Pare, Lothe, Diego 
Rivera, Munch and Antônio Berni - and also controvér
sia! performances at the São Pedro Psychiatric Plospital 
and contemporary art exhibitions in the Container City 
on the banks of the Guaíba River. In 2005 the Mercosuí 
Biennial will honour Amílcar de Castro, and its theme is 
the multiplicity of contemporary experiences of space - 
subjective, dominant and virtual - materialize d in art.

PRESERVED MEMORY

We end our tour where we started: in the 
Historical Centre of Porto Alegre, in the Memorial do 
Rio Grande do Sul, which since 1996 has provided a 
detailed view of the political life of the State through 
on-line consultation and permanent exhibitions. The 
Memorial also organises cultural activities such as art 
and photography exhibitions, and seminars on 
History, Education, Sociology and Anthropology. The 
building is located next to MARGS, in the twin buil- 
ding that previously housed the Post and Telegraph 
Agency, and its collection of objects, maps, prints, 
photos, books, videos, sound recordings, iconographic 
images and statements tells the political, social 
and cultural history of the whole society. Characters, 
revolutions, traditions, transgressions, frontiers 
and journeys.

Cybeíi Moraes

Evento multi-mídia na Casa de Cultura 
Mário Quintana 
Multi-midia performance in the 
Casa de Cultura Mário Quintana

Memorial do Rio Grande do Sul 
Rio Grande do Sul Memorial
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APOIOS CULTURAIS E PATROCÍNIOS / SPONSORS21 st Century RSAUTQRl Museu de Arte do RS Ado Malagoli - MARGS - 
www.margs.org.br / www.jornaldomargs.org.br 
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - www.ospa.org.br 
Porto Alegre em Cena - www.poaemcena.com.br 
Theatro 13 de Maio - www.theatrol3maio.com.br 
Theatro São Pedro - www.teatrosaopedro.rs.gov.br 
Theatro Sete de Abril - www.pelotas.com.br 
Santander Cultural - www.santandercultural.com.br

21 st Century RS Project Organlzers
Paulo C. Amaral 
Fernando Schüler BANCO REGIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO 
EXTREMO SUL/

Introduction by Germano Rigotto
State Governor of Rio Grande do Sul 
Texts by
Antonio Hohlfeldt 
Roque Jacoby 
Paulo C. Amaral 
Fernando Schüler 
Hiron Goidanich 
Celso Loureiro Chaves 
Débora Magalhães da Costa 
Pe. Aloysio Bohnen SJ 
Tania Rõsing 
Statements by
Eva Sopher, Wrana Panizzi, Liliana Magalhães, 
Paulo Venãncio, Sérgio Napp, Donaldo Schüler, 
Justo Werlang, Luis Augusto Fischer, Zilá Bernd
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Paulo C. Amaral 
Fernando Schüler LEI DE 
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A CULIURA

Apresentação de Germano Rigotto
Governador do Estado do Rio Grande do Sul 
Textos de:
Antonio Hohlfeldt 
Roque Jacoby 
Paulo C. Amaral 
Fernando Schüler 
Hiron Goidanich 
Celso Loureiro Chaves 
Débora Magalhães da Costa 
Pe. Aloysio Bohnen SJ 
Tania Rõsing 
Depoimentos de:
Eva Sopher, Wrana Panizzi, Liliana Magalhães, 
Paulo Venãncio, Sérgio Napp, Donaldo Schüler, 
Justo Werlang, Luis Augusto Fischer, Zilá Bernd
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AGRADECIMENTO ESPECIAL A LEONID STRELIAEV 18. Mostra de Iberê Camargo na França, 2005 (Museu 
Nacional de Bordeaux), pág.32 (divulgação FIC)
19. Iberê Camargo - Sem Título - Desenho, 1992, pág.32 
(divulgação FIC)
20. Átrio do Santander Cultural, Porto Alegre, pág.33 - 
(divulgação Santander Cultural)
21. Chimarrão (Bebida quente, típica da região sul), 
pág.34 - Leonid Streliaev
22. Manifestação de característica sincrética: culto cristão 
com devoção afro-brasileira, pág.35 - Leonid Streliaev
23. Carreata religiosa; banda musical no caminhão, pág.36 
- Leonid Streliaev
24. Preparação de alimentos (descendência italiana), 
pág.37 - Leonid Streliaev
25. Cavaleiro, págs.38 e 39 - Leonid Streliaev
26. Baile típico em Centro de Tradições Gaúchas, pág.40 - 
Leonid Streliaev
27. Colheita da "flor de macela", pág.41- Leonid Streliaev
28. Pedra de ametista, proveniente de mina no campo, 
pág.41 - Leonid Streliaev
29. (sem legenda), págs.42 e 43 - Leonid Streliaev
30. Casario em Jaguarão, pág.44 
3 I. Rua em Rio Pardo, pág.45 - Leonid Streliaev
32. Azulejos, em Pelotas, pág.46 - Leonid Streliaev
33. Casarão, em Pelotas, pág.47 - Leonid Streliaev
34. Estância, pág.48 - Leonid Streliaev
35. Castelo de Pedras Altas, pág.49 - Leonid Streliaev
36. Igreja em Jaguarão, pág.50 - Leonid Streliaev
37. Missões de São Miguel, pág.51 - Leonid Streliaev
38. Ruínas das Missões Jesuíticas de São Miguel, no pampa 
gaúcho,págs.52 e 53 - Leonid Streliaev
39. Missões (detalhe de ruína), pág.54 - Leonid Streliaev
40. Barroco Missioneiro,pág.55 - Leonid Streliaev
41. Ruínas de Missões Jesuíticas, pág.56 - Leonid Streliaev
42. (sem legenda), pág.57 - Leonid Streliaev
43. Cinema gaúcho, N.Sra. do Caravaggio, pág.58 (divul
gação Martins Produções) - Vinícius Nora
44. Cinema gaúcho, pág. 59 (divulgação Martins 
Produções) - Vinícius Nora
45. (sem legenda), págs. 60 e 61 - Leonid Streliaev
46. Cinema gaúcho / Extremo Sul, pág.62 - Paula Bonatto
47. O gaúcho e o pampa, temas da cinematografia regio
nal, pág.63 - Leonid Streliaev
48. Cinema gaúcho - Extremo Sul, pág.64 - Paula Jobim
49. (sem legenda) pág.65 - Leonid Streliaev
50. Elis Regina, cantora, pág.66 - Acervo Casa de Cultura 
Mário Quintana - Luís Antônio Guerreiro
51. Vitor Ramil, compositor, pág.67 (divulgação V Ramil)
52. OS PA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, págs. 68 e 
69 - Leonid Streliaev
53. Apresentação pública de música popular e de dança 
na rua, pág.70 e 71 - (divulgação CCMQ)
54. Apresentação pública de música popular e de dança 
na rua, pág.70 e 71 - (divulgação CCMQ) 17. Danúbio 
Gonçalves - Xarqueadas: Zorreiros Xilogravura, 1953, 
págs. 30 e 3 I (divulgação MARGS)

55. Renato Borghetti - instrumentista e compositor, pág.72 
- (divulgação Renato Borghetti) - Natasha Uccusil
56. (sem legenda), pág. 73 - Leonid Streliaev
57. Descendentes de alemães, de italianos, de russos, de 
poloneses, de povos balcânicos e asiáticos convivem em 
harmonia perfeita, pág. 74 - Leonid Streliaev
58. Descendentes de alemães, de italianos, de russos, de 
poloneses, de povos balcânicos e asiáticos convivem em 
harmonia perfeita, pág.75 - Leonid Streliaev
59. Tradições, hábitos e festas são cultuadas e preservadas 
por seus descendentes, pág.76 - Leonid Streliaev
60. Tradições, hábitos e festas são cultuadas e preservadas 
por seus descendentes, pág.77 - Leonid Streliaev
61. Festa de tradição camponesa italiana, na serra gaúcha, 
págs.78 e 79 - Leonid Streliaev
62. Tolerância, hospitalidade e harmonia de convívio 
entre os povos, são características da região Sul do Brasil, 
pág.80 - Leonid Streliaev
63. Tolerância, hospitalidade e harmonia de convívio 
entre os povos, são características da região Sul do Brasil, 
pág.80 - Leonid Streliaev
64. (sem legenda), pág.81 - Leonid Streliaev
65. Indígenas brasileiros do Rio Grande do Sul, pág. 82 - 
Leonid Streliaev
66. Ritos religiosos sincréticos junto às lagoas e ao mar, 
pág.84 - Leonid Streliaev
67. Grupos de dança regionalistas seguem a tradição, com 
rigor, pág.85 - Leonid Streliaev
68. Jornada Nacional de Literatura, criatividade e 
afirmação de Passo Fundo, págs.86 e 87 - (Universidade 
de Passo Fundo UPF) - Sérgio Luis Smanioto
69. O 'caminhão do mar", refeito em madeira, pág.88 - 
Leonid Streliaev
70. O apeiro do cavalo, tradição em artesanato gaúcho, 
pág.89 - Leonid Streliaev
7 I. Procissão à beira mar, pág.90 - Leonid Streliaev
72. Teatro São Pedro, pág.91 Porto Alegre - Leonid Streliaev
73. (sem legenda), pág.92 - Leonid Streliaev
74. (sem legenda), pág.93 - Leonid Streliaev
75. Usina do Gasômetro, um dos principais centros 
culturais de Porto Alegre, págs.94 e 95 - Leonid Streliaev
76. Museu Iberê Camargo, em finalização de construção - 
Inauguração 2006, pág.96 - (divulgação FIC)
77. (sem legenda) - Maquete do Museu Iberê Camargo, 
pág.97 (divulgação FIC)
78. (sem legenda), pág.98 - (divulgação CCMQ)
79. Casa de Cultura Mário Quintana, pág.99 - Liane Neves
80. Casa de Cultura Mário Quintana, pág. 100 - Liane Neves
81. Teatro 7 de Abril, em Pelotas, um dos primeiros teatros 
do Brasil, está muito bem conservado, pág. 102 - (divul
gação Secretaria Municipal da Cultura de Pelotas)
82. (sem legenda) - Palco do Teatro São Pedro, pág. 102 
(divulgação Teatro Multipalco São Pedro)
83. (sem legenda) - Peça no Teatro São Pedro, pág. 102 
Porto Alegre em Cena 2005 - Cristine Rochol (PMPA)
84. (sem legenda) - Teatro São Pedro - Porto Alegre, 
pág. 103 - Leonid Streliaev

85. (sem legenda) Afro-brasileiros, pág. 104 - Leonid Streliaev
86. (sem legenda) - Jardim, pág. 105 - Leonid Streliaev
87. Teatro 7 de Abril, em Pelotas, pág. 106 - (divulgação 
Secretaria Municipal da Cultura de Pelotas)
88. Porto Alegre em Cena, reúne todos os anos impor
tantes grupos teatrais do mundo inteiro, pág. 106 - Circo 
Eletrônico - Ricardo Mota (PMPA)
89. (sem legenda) - Feira do Livro de Porto Alegre, 
pág. 107 - Leonid Streliaev
90. (sem legenda) - Laçador, obra do escultor Antônio 
Caringi, pág. 109 - Leonid Streliaev
91. (sem legenda), pág. 1 1 I - Leonid Streliaev
92. Exposição de pintura na Casa de Cultura Mário 
Quintana, pág. 1 12 - (divugação CCMQ)
93. (sem legenda) - MARGS / Bienal do Mercosul, pág. 1 13 
Leonid Streliaev
94. (sem legenda),pág. 1 14 - Leonid Streliaev
95. Santander Cultural, pág. I 16 - Leonid Streliaev
96. (sem legenda), pág. 1 1 7 - (divulgação CCMQ)
97. (sem legenda),pág. I 18 - Leonid Streliaev
98. Bienal do Mercosul (Portto Alegre) - Obra monumental 
de Mauro Fuke, pág. 1 19 - Leonid Streliaev
99. Retrato de Iberê Camargo, pág. 120 - (divulgação FIC) 
- Dulce Helfer
100. Vista do centro da cidade de Porto Alegre, desde o rio 
Guaíba. pág. 122 - Leonid Streliaev
101. (sem legenda) Show de música no Átrio, 
Santander Cultural, pág. 124 - (divulgação Santander 
Cultural)
102. Iberê Camargo - Série Idiotas - Pintura, Óleo sobre 
tela 1991, págs. 126 e 127 (divulgação FIC)
103. Evento multi-mídia na Casa de Cultura Mário 
Quintana, pág. 128 - Leonid Streliaev
104. Memorial do Rio Grande do Sul, pág. 128
Leonid Streliaev
105. (sem legenda) Churrasco /Fogo de chão, pág. 136 
Leonid Streliaev
106. (sem legenda) - Gaúchos a cavalo, pág. 137
Leonid Streliaev
107. (sem legenda) - Paisagem, págs. 138 e 139
Leonid Streliaev
108. (sem legenda) - Paisagem, págs. 140 e 141
Leonid Streliaev
109. (sem legenda) - Paisagem, págs 142 e 143
Leonid Streliaev
I 10. (sem legenda) Imaginária do Barroco Missioneiro, 
pág. 144 - Leonid Streliaev

A composição deste livro não alcançaria tal 
qualidade não fosse a intervenção do grande fotó

grafo gaúcho Leonid Streliaev. Dotado de singular 
percepção sobre as coisas e a gente do Rio Grande do 
Sul, Leonid tem imprimido em seu vasto e reconheci

do trabalho a marca mais indelével da qualidade 
única, o que faz, certamente, não só pelo conheci

mento profundo da técnica fotográfica, mas, em 
especial, com o coração amoroso que todos conhe

cemos. Uda, como na intimidade o chamam os ami

gos, é uma espécie de ícone do mundo das artes do 
Rio Grande do Sul. A ele devemos o registro de um 
reconhecido agradecimento. :

Leonid Streliaev
LEGENDAS, PÁGINAS E AUTORIAS DAS IMAGENS 
FOTOGRÁFICAS :

01. (sem legenda) Imaginária do Barroco Missioneiro, 
pág.01 - Leonid Streliaev
02. Centro Administrativo de Porto Alegre, págs. 02 e 03 - 
Leonid Streliaev
03. Gonzaga - Fase do Dia: Aurora - Escultura em resina e 
ferro 2002, pág.04 - (MARGS - Pierre Yves Refalo)
04. Erico Veríssimo - Escritor, pág.05 - Leonid Streliaev 
05. Estrada no Pampa, págs.06 e 07 - Leonid Streliaev 
06. Iberê Camargo - Figura em Tensão - Pintura, Óleo 
sobre tela 1969, pág. 12 (divulgação MARGS)
07. (sem legenda) pág. 14 - Leonid Streliaev 
08. Mário Quintana - Poeta, págs. 18 e 19 - Liane Neves 
09. Erico Veríssimo - Escritor, pág.21 - Leonid Streliaev 
10. Maria Tomaselli - Três Semanas, Tríptico - Pintura, 
Acrílica sobre tela, 1993, pág.23 (divulgação MARGS)

1 1. Carlos Scliar - Cavalete com arreios e banquinho - 
Pintura, Vinil encerado sobre tela 1976, pág.23 (divulgação 
MARGS)
12. Francisco Stockinger - Sobrevivente IV - Escultura em 
ferro e madeira 1971, pág.24 (divulgação MARGS)
13. MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli, pág.25 - Leonid Streliaev
14. Construção do Museu Iberê Camargo, obra do arqui
teto português Álvaro Siza, pág.26 (divulgação FIC /Foto 
aérea: Belfoto)
15. Monumento aos Açorianos - Obra do escultor Carlos 
Tenius, pág.27 - Leonid Streliaev
16. Cinematografia gaúcha, pág.29 (O homem que copia
va - Jorge Furtado) - Ana Luz
17. Danúbio Gonçalves
Xilogravura, 1953, págs. 30 e 31 (divulgação MARGS)

-

I

■>

Xarqueadas: Zorreiros
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SPECIAL THANKS TO LEONID STRELIAEV 21. Chimarrão (Typical regional hot beveragej - Leonid 
Streliaev
22. Demonstration of syncretistic culture: christian worship 
with afro-brazilian ritualistic devotion - Leonid Streliaev
23. Religious procession; musical band on a lorry - Leonid 
Streliaev
24. Food preparation (Italian origin) - Leonid Streliaev
25. Farm worker in the Gaúcho countryside - Leonid 
Streliaev
26. Typical dance in a CTG (Gaúcho Tradition Centre) - 
Leonid Streliaev
27. Collecting "flor de macela" in the fields at night - Leonid 
Streliaev
28. Amethyst from a mine in the countryside - Leonid 
Streliaev
29. (no caption) - Leonid Streliaev
30. Flouses in Jaguarão - Leonid Streliaev
31. Street in Rio Pardo - Leonid Streliaev
32. Portuguese tiles in Pelotas - Leonid Streliaev
33. Observatory on an historie house in Pelotas - Leonid 
Streliaev
34. Ranch - Leonid Streliaev
35. Pedras Altas Castle - Leonid Streliaev
36. Church at Jaguarão - Leonid Streliaev
37. Great Bell at São Miguel Missions - Leonid Streliaev
38. São Miguel Jesuit Missions Ruins, in the Gaúcho pam
pas - Leonid Streliaev
39. Missions (detail of ruins) - Leonid Streliaev
40. Baroque Missionary figure - Leonid Streliaev
41. Jesuit Missions Ruins - Leonid Streliaev
42. (no caption) - Leonid Streliaev
43. Gaúcho film / N.Sra. Caravaggio (publicity Martins 
Produções) - Vinícius Nora
44. Gaúcho film / (publicity Martins Produções) - Vinícius 
Nora
45. (no caption) - Leonid Streliaev
46. Cinema / Extremo Sul - Paula Bonatto
47. The Gaúcho and the Pampas, subjects for regional ci
nema - Leonid Streliaev
48. Filming Terra do Fogo / Extremo Sul /Gaúcho film - 
Paula Jobim
49. (no caption) - Leonid Streliaev
50. Elis Regina, singer (CCMQ publicity) - Luis Antônio 
Guerreiro
51. Vitor Ramil, composer (Vitor Ramil publicity)
52. OSPA, Porto Alegre Symphony Orchestra - Leonid 
Streliaev
53. Street display of popular music and dance - (CCMQ 
publicity) - (image 1)
54. Street display of popular music and dance - (CCMQ 
publicity) - (image 2)
55. Renato Borghetti - musician and composer - (Renato 
Borghetti publicity) - Natasha Uccusil
56. (no caption) - Leonid Streliaev
57. Descendants from Germans, Italians, Russians, Poles, 
Balkan peoples live in perfect harmony - Leonid Streliaev 
(image 1)

58. Descendants from Germans, Italians, Russians, Poles, 
Balkan peoples live in perfect harmony - Leonid Streliaev 
(image 2)
59. Traditions, customs and festivais are enjoyed and pre- 
served by their descendents - Leonid Streliaev (image 1)
60. Traditions, customs and festivais are enjoyed and pre- 
served by their descendents - Leonid Streliaev (image 2)
61. Traditional Italian festival in the Gaúcho countryside - 
Leonid Streliaev
62. Tolerance, hospitality and living in harmony are charac- 
teristies of the Southern region of Brazil - Leonid Streliaev 
(image I)
63. Tolerance, hospitality and living in harmony are charac- 
teristies of the Southern region of Brazil - Leonid Streliaev 
(image 2)
64. (no caption) - Leonid Streliaev
65. Indigenous Brazilian peoples Rio Grande do Sul - 
Leonid Streliaev
66. Syncretistic religious rites by the lakes and the sea - 
Leonid Streliaev
67. Regionalist dance groups strictly follow tradition - 
Leonid Streliaev
68. National Literary Event Passo Fundo, creativity and affir- 
mation in Passo Fundo - (Universidade de Passo Fundo UPF 
publicity) - Sérgio Luis Smanioto
69. The 'sea vehicle', remade in wood - Leonid Streliaev
70. Horse reins, traditional Gaúcho craftwork - Leonid 
Streliaev
71. Seaside procession, popular celebration - Leonid 
Streliaev
72. Theatro São Pedro - Porto Alegre - Leonid Streliaev
73. (no caption) - Leonid Streliaev
74. (no caption) - Leonid Streliaev
75. Usina do Gasômetro, one of the ma in cultural centres 
in Porto Alegre - Leonid Streliaev
76. Iberê Camargo Museum, in the final stages of construc- 
tion - Opening 2006 - (FIC publicity)
77. (no caption) - Iberê Camargo Museum maquette - (FIC 
publicity)
78. (no caption) - (Casa de Cultura Mário Quintana publicity)
79. Casa de Cultura Mário Quintana - Liane Neves
80. Casa de Cultura Mário Quintana - Liane Neves
81. Teatro 7 de Abril, in Pelotas, an architectural treasure 
and one of the first theatres in Brazil, very well preserved - 
(Secretaria Municipal da Cultura de Pelotas publicity)
82. (no caption) -Theatro São Pedro stage - Porto Alegre 
(Multipalco Theatro São Pedro press publicity)
83. (no caption) - Play in the Teatro São Pedro - (PMPA 
publicity) - Cristine Rochol
84. (no caption) - Theatro São Pedro - Porto Alegre - 
Leonid Streliaev
85. (no caption) - Afro-Brazilians - Leonid Streliaev
86. (no caption) - Garden - Leonid Streliaev
87. Teatro 7 de Abril, in Pelotas - (Secretaria Municipal da 
Cultura de Pelotas publicity)
88. Porto Alegre em Cena, assembles important theatre 
groups from around the world each year in the Gaúcho

capital (PMPA publicity) Circo Eletrônico - Ricardo Mota
89. (no caption) - Book Fair - Leonid Streliaev
90. (no caption) - Laçador, sculpture by Antonio Caringi - 
Leonid Streliaev
91. (no caption) - Leonid Streliaev
92. Painting work in the Casa de Cultura Mário Quintana
- (CCMQ publicity)
93. (no caption) - MARGS / Porto Alegre Biennial (Mercosul)
- Leonid Streliaev
94. (no caption) - Leonid Streliaev
95. Santander Cultural - Leonid Streliaev
96. (no caption) - (CCMQ publicity)
97. (no caption) - Leonid Streliaev
98. Mercosul Biennial (Porto Alegre) - Monumental work by 
Mauro Fuke - Leonid Streliaev
99. Portrait of Iberê Camargo - (FIC publicity) Dulce Helfer
100. View of Porto Alegre City centre from the Guaíba River
- Leonid Streliaev
101. (no caption) Musical performance in the glass atrium 
of Santander Cultural - (Santander Cultural publicity)
102. Iberê Camargo - Idiots Series - Portrait - Painting, Oil 
on canvas 1991 (FIC publicity)
103. Multi-mídia performance in the Casa de Cultura Mário 
Quintana - Leonid Streliaev
104. Rio Grande do Sul Memorial- Leonid Streliaev
105. (no caption) Churrasco /Pit fire - Leonid Streliaev
106. (no caption) - Gaúchos on horseback - Leonid 
Streliaev
107. (no caption) - Landscape - Leonid Streliaev
108. (no caption) - Landscape - Leonid Streliaev
109. (no caption) - Landscape - Leonid Streliaev
110. (no caption) Baroque Missionary Figure - Leonid 
Streliaev

This book would not have been composed to 
such a high quality without the intervention of the 
great Rio Grande do Sul photographer, Leonid 
Streíiaev. Fie is gifted with a distinctive perception of 
the people and things of Rio Grande do Sul and has 
imprinted his vast and recognised work with the 
indelible mark of a unique quality, which certainly 
comes not only from a deep understanding of 
photographic technique, but also from the amorous 
heart we all know. Uda, as he is known to his friends, 
is a kid of icon in the world of arts in Rio Grande do 
Sul. We owe him our recognition and thanks.

CAPTIONS AND ATTRIBUTION OF PHOTOGRAPHS

01. (no caption) Baroque Missionary Figure, - Leonid 
Streliaev
02. Porto Alegre Administrative Centre - Leonid Streliaev 
03. Gonzaga - Fase do Dia: Aurora - Sculpture in resin and 
iron, 2002 - (MARGS - Pierre Yves Refalo)
04. Erico Veríssimo - Writer - Leonid Streliaev
05. Road on the Pampas - Leonid Streliaev
06. Iberê Camargo - Figura em Tensão - Painting, Oil on
Canvas, 1969 (MARGS Collection)
07. (no caption) - Leonid Streliaev
08. Mário Quintana - Poet - Liane Neves
09. Erico Veríssimo - Writer - Leonid Streliaev
10. Maria Tomaselli - Três Semanas, Triptych - Painting, Oil
on canvas, 1993 (MARGS Collection)
1 I. Carlos Scliar - Arreios - Painting, Acrylic on canvas, 1976
12. Francisco Stockinger - Sobrevivente IV - Sculpture in 
iron and wood, 1971 - (MARGS Collection)
13. MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli - Leonid Streliaev
14. Building the new Iberê Camargo Museum (Iberê 
Camargo Foundation), designed by Álvaro Siza (FIC publicity)
15. Azorean monument - Sculpture by Carlos Tenius - 
Leonid Streliaev
16. Gaúcho film (O homem que copiava - Jorge Furtado) 
(publicity) - Ana Luz
17. Danúbio Gonçalves 
Xylogravure, 1953 (MARGS Collection)
18. Work by Iberê Camargo in France, 2005 (National 
Museum of Bordeaux) - (FIC publicity)
19. Iberê Camargo - Untitled - Drawing, 1992 (FIC publicity)
20. Santander Cultural Atrium, Porto Alegre - (Santander 
Cultural publicity)

Xarqueadas: Zorreiros
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