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Durante mais de 50 anos, Aldo 
Obino cobriu, na redação da Cal
das Júnior, a vida cultural por- 
to-alegrense. Foi crítico de mú
sica erudita, de artes plásticas, 
de teatro e da agenda artística 
em geral. Através da coluna No
tas cie arte e das famosas retros
pectivas de fim de ano, registra
va os acontecimentos de Porto 
Alegre e do País, acompanhan
do as mudanças vividas pela lin
guagem do jornalismo cultural. 
Aldo nasceu em 25 de outubro 
de 1913, em Porto Alegre. Filho 
do gerente comercial do Cor
reio do Povo, João Obino, cres
ceu estimulado pelo estudo da 
Arte, da Filosofia, da Música. 
Trabalhou na redação da Cal
das Júnior até o final da admi
nistração de Breno Caldas, em 
1984. Em seguida, passou a co
laborar com o Jornal do Comér
cio até meados dos anos 90. For
mado em Direito, especialista 
em São Tomás de Aquino, foi 
também professor de Filosofia 
do Colégio Universitário e de-
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Apresentação
Aos 88 anos, num final de tarde de primavera, Aldo Obino pegou o ôni

bus, desceu na Praça da Matriz, caminhou devagar pela calçada esburacada e final
mente chegou para a comemoração dos cem anos do compositor gaúcho Natho Henn. 
No piano do Salão Mourisco da Biblioteca Pública havia um pianista de 12 anos, cuja 
interpretação e o movimento saltitante das mãos lembravam ao velho crítico, uma 
das quinze pessoas da platéia, o típico modo germânico de tocar da escola Schwartz, 
conservatório que fez fama na capital gaúcha.

Foi nessa época, novembro de 2001, que percorremos as histórias de 
Aldo Obino, o jornalista que acompanhou, nas redações porto-alegrenses, mais de 
50 anos da vida cultural da cidade. Quando não houve mais espaço nos jornais, Obino 
recolheu-se ao gabinete, aos livros, à música e ao seu cobiçado arquivo no aparta
mento da rua Fernando Machado, sem jamais perder a última exposição em cartaz, 
os concertos da Ospa nas terças-feiras, ou mesmo uma palestra sobre a temporada 
européia de óperas.

Obino recebeu a equipe do Margs durante quatro tardes, com os cui
dados e os lanches de Dona Wilma. Durante as gravações, parecia livrar-se de algo 
que o atormentava à noite. Não conseguia dormir, as imagens atropelavam seu sono. 
A descrição da atormentada vigília lembrava a bela imagem de Santo Agostinho, nas 
Confissões, quando o filósofo fez da memória uma sala, uma câmara vasta e infinita,

[...] quando estou lá dentro, evoco todas as imagens que quero. Algu
mas apresentam-se no mesmo instante, outras fazem-se desejar por 
mais tempo, quase que são extraídas dos esconderijos mais secretos. Al
gumas precipitam-se em vagas, e enquanto procuro e desejo outras, dan
çam à minha frente com ar de quem diz: “Não somos nós por acaso?”

Em seus estudos sobre a memória, o sociólogo francês Maurice 
Halbwachs descreve os velhos como sujeitos fatigados da ação, cumprindo, na socie
dade, a função de reconstituir o tempo vivido; de debruçar-se com carinho sobre os 
anos que passaram. Obino reconstrói o passado com vigor épico. Seu tempo tem a 
textura da polifonia, da pluralidade de vozes. Mesmo sob a situação assimétrica e 
condutora da entrevista, o crítico cria sua própria cronologia, aproxima fatos separa
dos por décadas, íragmenta cada assunto na multiplicidade de associações livres. A
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conversa foi recortada na edição, mas revela essa sintaxe em que cada pergunta é 
motivo para digressões, em especial, em torno das preferências do narrador.

Obino carrega música na memória, associa tudo à mais sensorial e 
menos referente das linguagens. Foi crítico musical do Correio do Povo durante mui
tos anos, dividindo espaço e influência com outros articulistas numa época em que a 
música erudita mantinha um público considerável e fiel. Por circunstâncias do coti
diano profissional, expandiu sua cobertura e tornou-se um observador privilegiado 
do sistema de artes visuais ainda incipiente no País e, sobretudo, no Estado.

Através de seu depoimento é possível captar, ainda que de forma 
esparsa, a vivência cotidiana do jornalismo cultural em Porto Alegre, entre elas a subs
tituição do comentário crítico pelas entrevistas ou textos de caráter mais ensaístico. 
Segundo o pesquisador argentino Jorge Rivera, convencionou-se classificar de jorna
lismo cultural uma zona muito complexa e heterogêna de meios, gêneros e produtos 
que abordam com propósitos criativos, críticos, ou de divulgação, os segmentos da 
Arte, das Letras, das correntes sociais e humanas, a chamada cultura popular, entre 
outros aspectos da produção, circulação e consumo de bens simbólicos. O próprio 
início do gênero remonta ao século XIX, com as publicações de folhetins nos rodapés 
dos periódicos, e que alavancaram o retorno financeiro da imprensa do período.

Após a gravação do depoimento, Aldo Obino cedeu seus recortes - ma
térias publicadas desde o final dos anos 30 - guardados nas sacolas vermelhas da 
tradicional Casa Sloper. O critério para a escolha de material tão rico e multifacetado 
foi recorrer, entre os textos disponíveis, a momentos significativos da trajetória artís
tica no Rio Grande do Sul, ao aparecimento de artistas pontuais no sistema de arte 
regional, assim como a críticas capazes de sintetizar o legado de cada criador. Trata- 
se de um conjunto modesto, respeitando os limites da edição, mas capaz de oferecer 
aos pesquisadores e interessados um panorama da nossa história cultural sob o viés 
de um sujeito assíduo, que não escondeu sua resistência em relação ao nu, ao abstra
to, às novas ordens estéticas, mas que sempre esteve presente em cada evento, espe
táculo, ou exposição, com olhos curiosos e memória insaciável.

Reminiscências de Aldo Obino:
fragmentos de música e artes plásticas

Porto Alegre, novembro de 2001.

Equipe Margs - O senhor nasceu em Porto Alegre?
Aldo Obino - Sim, de pai e mãe porto-alegrenses. Meu avô paterno 

italiano, chamava-se José Obino e era arquiteto. Em um quadro, ele está ao lado de 
Alfredo Obino e da tapeceira Carla Obino. Antes de morrer, minha tia disse: “O Alfredo 
Obino me paga o enterro e fica com o oratório." Era uma jóia de mais de duzentos 
anos. Os quadros do vovô e da vovó também foram para ele, que era o mais velho dos 
sobrinhos. Para mim, ela deu a pasta dos projetos arquitetônicos do meu avô. A cada 
mudança de casa, aquela pasta enorme me atrapalhava. Um dia, fui obrigado a doá- 
la. Ela foi para o Arquivo Histórico, caiu nas mãos fantásticas do historiador 
Riopardense Macedo que mandou restaurar os projetos e fez uma exposição.

era

EM - O seu avô, José Obino, veio da Itália?
AO - Andou pelo Uruguai e veio para o Rio Grande do Sul, onde fez sua 

obra-prima: a catedral de São Sebastião, em Bagé, diante da qual aconteceu a Revo
lução de 1893. Há fotografias que mostram canhões em frente à igreja. Meu avô fez 
teatros no interior do Estado e projetou para Porto Alegre o Teatro Municipal na Pra
ça do Portão, mas não concluiu; a cidade estava fechada naquela época. Ele fez proje
tos para o Mercado Público, para arborização da Praça da Harmonia, ponte para o 
Menino Deus, etc. Quando o mercado fechou para ele, abriu uma marmorearia 
rua Riachuelo. Foi quando começou a arte funerária. De tanto lidar com pó de már
more, faleceu aos 45 anos. Portinari foi vítima dos óleos. Locatelli, também. Cada 
profissão marca, de um jeito ou de outro. A esposa dele era de origem portuguesa, de 
sobrenome Azevedo. No passado, essa família era a elite porto-alegrense. A minha 
avó era Ana Azevedo Blingini Obino. Eles eram amigos do Giuseppe Garibaldi que 
cedeu a eles um espadim, doado, posteriormente, para o Museu Júlio de Castilhos. 
Nossa sepultura era a do vovô, no sistema antigo dos mausoléus.

na

Cida Goiin
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EM - Esse clube é uma das origens da Ospa. Sua família, então, tinha muito gosto 
pela arte, vocês foram muito estimulados?

AO - Realmente, o ambiente era propício. Minha tia era cantora, leva- 
va-me aos concertos e, quando chegávamos em casa, eu escrevia críticas sobre a 
música do Club Haydn. Olinto de Oliveira foi um dos fundadores desse clube e o pri
meiro crítico musical do Correio do Povo em 1895. Olinto de Oliveira foi médico de 
minha família quando eu tinha seis anos. Fundou o Instituto de Artes, a Faculdade de 
Medicina, a primeira Academia de Letras do Rio Grande do Sul. Depois, na crítica, 
veio o Leonardo Truda, também diretor do Correio do Povo. O Olinto tocava viola, e o 
Truda, violino. O terceiro crítico musical do Correio foi o violinista Fábio de Barros. 
Ele fez a ópera Esmeralda] ia para os concertos e levava a partitura. Eu nunca quis ser 
polícia da música. Isso é esnobação. Quem fez com que eu me tornasse crítico foi a 
Lia Bastian Meyer, que disse que o Correio do Povo estava sem crítico. Outro foi o Léo 
Schneider, o último diretor do Club Haydn. Um dia ele comentou: “Obino, não escre
va mais sobre mim.” E o terceiro, Júlio Grau, um dos meus dois professores de flauta. 
De música e piano, tive três professoras: a Ofélia Obino, a Aninha Obino e a Alaíde 
Siqueira. Além delas, dois professores: o primeiro foi Rocco Postiglioni, que morreu 
como Freud, de câncer na boca causado pelo charuto. Cheguei a ir visitá-lo na despe
dida. Encontrei-o com a boca cheia de algodão; foi assim que me despedi dele.

EM - Como viveram seus pais?
AO - Na família do meu pai havia cinco irmãos. Uma das meninas 

morreu com seis anos, por um problema de gripe. O médico pegou uma lanceta, 
amarrou um algodão na ponta para limpar a garganta com limão e trancou a linha 
ali. O segundo irmão dele, o mais velho, chamava-se Vítor Obino e era militar. O capi
tão Obino foi oficial de gabinete do ministro da Guerra no Rio de Janeiro. Havia tido 
dois filhos e estava esperando o terceiro quando foi comprar balas para suas crian
ças. Atravessou a linha férrea, e o trem estraçalhou com ele. Meu pai ficou tutor dos 
três filhos, inclusive daquele que nasceu depois que o pai já havia morrido. Os três 
foram para a Escola Militar; Gabriel, Alfredo e Vítor. O primeiro seguiu a política, 
terminou como secretário da Fazenda do Brizola. O Vítor foi para um baile de fim de 
ano do Colégio Militar e bebeu umas cervejas. Pegou pneumonia, tratou-se na medi
cina moderna com um famoso médico que o encheu de agulhas. Ficou tuberculoso e 
morreu aos 19 anos. O tio Zeca se formou dentista, era inteligente, tinha cinco filhos. 
Sobrou uma tia minha, que viveu por 80 anos. Cuidou de todos e morou conosco. O 
papai teve cinco filhos com minha mãe, Alayde Obino, sendo eu o penúltimo. A últi
ma, Vera, tem dez anos a menos do que eu. A tia era cantora, mas quando seu ii mão 
Vítor morreu, ela nunca mais cantou. Eu pegava suas partituras e tocava flauta. Ela 
me levava para os concertos do Club Haydn.

EM - Rocco...?
Í2 AO - Um dia, meu pai chamou um professor de música do Instituto. 

Ele foi lá em casa e disse que eu não tinha pulmão para tocar flauta. O pai não teve 
dúvida: contratou um italiano, Rocco Postiglioni, que tocava flauta no cinema Central 
e acompanhava as temporadas líricas. Ele dizia que eu era muito pequeno, que de
veríam me levar somente em ópera breve, como a Cavaleria Rusticana e O palhaço. O 
José, meu irmão mais velho que tocou violino e apreciava a Sonâmbula de Bellini, ficou 
sonâmbulo no fim da vida. Ele tocava com muita sensibilidade. Nós éramos em cinco 
irmãos. A mais velha, chamada Idalina, foi laureada em piano pelo Instituto de Belas 
Artes e também estudou canto. A Georgina experimentou o desenho a crayon e a pas
tel, mas não seguiu carreira porque casou logo. Quando o papai fazia aniversário, a 
família inteira se reunia. Era lindo. Havia três ou quatro pianistas; às vezes eu ficava 
nervoso e errava as notas. Era chamado de “cara-dura”. Outros cantavam ou declama
vam. O escritor Mansueto Bernardi era um dos declamadores; foi casado com uma 
prima minha, poetisa. Havia piano, violino, canto, poesia e flauta. Quando meu pai 
faleceu, lembro de minha tia ter chamado um quarteto para a missa de sétimo dia, na

3
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Infância:
Quando o papai fazia 
aniversário, a família inteira se 
reunia. Era lindo. Havia três ou 
quatro pianistas; às vezes eu 
ficava nervoso e errava as notas. 
Era chamado de "cara-dura”.
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EM - Qual era a formação dele?
AO - Ele estudou no seminário que funcionava na Cúria Metropolita

na. Eu também nte alfabetizei ali. O Colégio Rosário era muito pobre e ocupava o 
atual prédio da Cúria. O arcebispo morava no palacete, na avenida Independência, e 
o Correio do Povo atacou isso. O Mário Sá2 escreveu um artigo onde criticava o bispo, 
acusando-o de ir para a zona nobre e deixar o lugar para colégio e, após, pensão. 
Depois que ele morreu, o cardeal D. Vicente Scherer mudou-se para a Cúria. No Ro
sário, cursei quatro anos, dos 6 aos 10. Essa rua, a Fernando Machado, onde moro, 
tem uma tradição maluca! Já saíram dois livros sobre o maior crime de Porto Alegre, 
falando do "comedor de lingüiça”. Aqui funciona o centro hebraico de um lado, do 
outro funciona um centro espírita, mais adiante fica a Cúria Metropolitana, que é um 
monumento histórico igual ao da Bahia. Aqui perto ainda ficava o Colégio Anchieta 
que era na rua da Igreja. Eu subia 92 degraus para chegar até lá. O escritor Assis Brasil3 
também residiu nesse prédio onde moro. No terreno ao lado, Reynaldo Moura4 veio 
inaugurar um edifício de luxo. O condicionador de ar não funcionou no inverno, e ele 
morreu. O nome da rua - Coronel Fernando Machado - homenageia um herói da 
Guerra do Paraguai, nascido em Santa Catarina.

capela do Carmo. A paixão pela música na família era muito grande. Lá em casa havia 
três pianos: o Blütner, que era da mamãe, um outro mais moderno que tinha até pedal 
de jazz e um usado, de cauda, que foi comprado para a Idalina. Esse piano tinha um 
defeito: a harpa estava rachada. Mas ela usou. Certa ocasião, tive a oportunidade, como 
crítico, de levar à minha casa o maior compositor do Rio Grande do Sul, que morreu 
com 85 anos, o Armando Albuquerque, para entrevistá-lo. Pedi que sentasse no piano e 
que tocasse suas músicas enquanto eu fazia os registros. A música que mais me im
pressionou foi A marcha da caravana... sobre o Luiz Carlos Prestes. Era impressionante 
a música de Armando Albuquerque, sintética até o fim. Eu levei para a minha casa 
Koellreuter, que foi o pai da música de vanguarda no Brasil. O Ângelo Ricci,1 que mor
reu em um desastre lá em São Paulo, também ia à minha casa. Ele era muito crítico.

2 Redator- 
chefe no 
Correio do 
Povo.

1 Professor 
de Literatura 
Italiana na 
UFRGS.

EM - A que o seu pai se dedicou profissionalmente?
AO - A história de meu pai foi muito interessante. Ele deu três presen

tes a Porto Alegre: o primeiro foi a água. Meu pai foi gerente da Hidráulica Guaibense 
por 16 anos. Ficava na avenida Independência. Na Praça da Matriz, havia a Bailante, 
com orquestras femininas e masculinas. As mulheres tocavam citaras, e os homens, 
violão. Isso foi no começo do século passado; tenho fotografias desses concertos. O 
meu pai entrou ali para trabalhar de graça durante seis meses, para ver se prestava 
para alguma coisa.

3 Escritor 
gaúcho.

4 Escritor 
gaúcho.

EM - E sobre seu pai...
AO - Ele foi gerente da Hidráulica Guaibense, companhia da iniciativa 

privada, mas chegou a um ponto em que a água não era filtrada, e isso não poderia 
continuar. O governo, então, encampou. Deram uma senha para o meu pai, que era 
federalista. A partir daquele momento, ele teria que aderir ao partido, senão ficaria sem 
emprego. No entanto, disse: "Enquanto houver lugar lá na estiva, no porto, eu vou ter 
emprego sim.” E saiu. Foi gerente por dois anos da estrada de ferro Porto Alegre/Taquara, 
que depois subiu até Gramado. Certo dia, saímos de manhã cedo, pegamos o trem e 
chegamos às 17 horas em Gramado. Em 1895, o poeta e filho do desembargador Caldas 
Júnior fundou o Correio do Povo. O pai dele foi assassinado em Santa Catarina por 
políticos, e ele, naturalmente, virou oposição. Fez um jornal neutro; não queria nada 
de política nas páginas do Correio. Instalou-se em frente à Federação. O primeiro ge
rente do Correio do Povo foi o Gonzaga, pai do Alcides Gonzaga.5 Quando morreu, foi 
admitido um banqueiro para o cargo, que ficou por seis meses, deu um prejuízo louco 
e foi para a rua. O Caldas Júnior ficou preocupado. Quem iria colocar? O pai da tia 
Ofélia, juiz federal, disse para o Caldas Júnior: "Estás atrapalhado? Tenho uma solução 
para ti. Sei de alguém feito a dedo para isso: João Obino.” E o Caldas Júnior, baseado 
no depoimento desse magistrado, chamou meu pai. Quando assumiu a gerência do
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5 Ex-gerente 
do Correio 
do Povo.

Crítica:
Eu era terrível no começo. 
Comí fogo na crítica. Metia- 
me em polêmicas loucas. Era 
moço, tinha a agressividade 
de um jovem que quer tomar 
o seu lugar na vida.
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EM - O senhor estudou no Rosário e no Anchieta. Lembra quem foram seus cole
gas? Os anchietanos sempre foram conhecidos...

AO - Deviam ter a minha idade e já devem ter morrido. Acho que estou 
sobrando... Na semana passada, um deles telefonou cumprimentando pelo meu ani
versário. Foi o médico Armando Carvalho, que tem um ano a mais do que eu. Lembro 
de quando estávamos no colégio e nos disseram: “Retirem os dois. O pai dele mor
reu.” Ele foi para o Rio de Janeiro e lá se formou em Medicina. Está mais saudável, ele 
faz exercícios, e nós não. Eu tenho horror de ginástica. O meu pai contratou a Lina 
Black, filha do fundador da Sociedade Germânia, do antigo Turnerbund. Às 6 da ma
nhã, ela vinha para a nossa casa. O papai mandou fazer uma estrutura de madeira 
com barras e argolas de metal. Era para mim, com seis anos, subir pela escada e fazer 
a bandeira alemã. Para quê... Ela despediu-se. Eu ganhei uma surra daquelas! Eu sou 
escorpião pelo horóscopo. Aliás, fui descobrir agora, pois nunca me importei com 
isso. Daí é que vem o espírito crítico. Eu era terrível no começo. Comi fogo na crítica. 
Metia-me em polêmicas loucas. Era moço, tinha a agressividade de um jovem que 
quer tomar o seu lugar na vida. Houve um caso com uma cantora. Escrevi que ela 
havia desafinado, e ela negou. Bateu pé. Cara a cara comigo, discutiu até confessar: 
"Antes do recital, eu comi uma maçã e a casquinha ficou presa na garganta!” Ainda 
depois de velho, briguei com o filho do meu amigo Crivelaro, do Palestrina. O rapaz 
foi dar um recital, enervou-se, perdeu o controle, esqueceu a partitura, levantou-se e 
foi embora. No dia seguinte, registrei, e ele não não me perdoa. No começo, eu era 
temido, tinha a linha do Mário de Andrade, que mandava o povo não ouvir ópera e 
preferir o sinfônico. A ópera viciou o mundo inteiro. Dominou Nova Iorque, o 
Metropolitan, o Scala, de Milão e, até hoje, ainda tem reminiscências e sobrevive.

Correio, meu pai levou o Alcides, filho do primeiro gerente, para prepará-lo para ser 
seu sucessor. Ali ficou por 25 anos. Morreu no trabalho. Dez meses antes, teve uma 
congestão cerebral e ficou sem trabalhar durante seis meses. Mesmo na cama, rece
bia do Alcides Gonzaga livrões enormes para conferir. Um dia em que ele estava no 
escritório, entrei berrando no gabinete: “A revolução começou.” Eu havia estado per
to do quartel da Praça do Portão, e ele ficou muito nervoso com os tiros. Estava conva
lescendo e previa vários problemas, isso aconteceu em três de outubro de 1930; 
tinha 17 anos. Em dezembro, ele fez bodas de prata no Correio do Povo, após, faleceu 
em Io de abril de 1931. Naquela ocasião, inauguraram um retrato dele no salão nobre. A 
partir do jubileu, voltou a trabalhar por mais três meses. Ia de bonde. Naquele tempo, 
nem a Dolores Caldas, viúva do Caldas Júnior, tinha automóvel. Certo dia, papai estava 
demorando muito, deixando minha mãe intrigada. Chegou em casa sem um sapato. 
Havia tido um pouco de paralisia no pé. Trabalhou até três dias antes de morrer. Deixou 

exemplo para nós: deu o grande jornal de Porto Alegre, deu a água e transporte 
ferroviário para o povo. Ganhava dois contos de réis por mês e tinha direito a um conto 
de réis na participação dos lucros. Quando morreu, não existia aposentadoria. O Cor
reio pagou o enterro. Sem poupança, adquiria-se propriedades. Ele tinha parte no con
domínio da família na avenida Uma e Silva e na Havaí. Depois veio a desapropriação, e 
tivemos de distribuir tudo para 13 herdeiros.

eu

um

sa
3 EM - O senhor foi professor no Julinho...

AO - O Armando Câmara, professor no Júlio de Castilhos antes de mim, 
teve de deixar o ginásio, pois não poderia acumular o cargo com a universidade. En
trou o Fiori, que ensinou por um ano e disse que não trabalharia por apenas 300 mil- 
réis. Pediu demissão, ficou como inspetor federal e depois ingressou na universida
de. Entrei em 1938 e fiquei até 1969. Na época, chamava-se Colégio Universitário.
Funcionava como uma escola para preparar os estudantes para Engenharia. Era gi
násio com uma sede própria em estilo europeu. Aí veio a reforma do ensino do Fran
cisco Campos.6 O Colégio Universitário ensinava História da Filosofia, Sociologia, 6 Ex-ministro 
Economia, História da Civilização, Psicologia, Lógica e Geografia Humana. Eu fiquei 
cinco anos, e acabou o Colégio Universitário. O ginásio Júlio de Castilhos havia sido

1n.

Estilo:
Em comparação 
à crítica do Rio 
de Janeiro, 
diziam que eu 
havia usado um 
estilo novo, o 
pontilhismo.

da Educação.

A L. D O OBINO: ho/im c/c arfe 1716 ALDO OBINO: nota&c/ccerto



fechado e depois reabriu como Colégio Estadual Júlio de Castilhos, pela reforma 
Gustavo Capanema e houve o retorno pleno da Filosofia.

EM - Como aconteceu o res
tante de sua formação?

AO - Estudei na 
Faculdade de Direito. No co
légio, tive muita influência da 
música, canto e piano, tanto 
no Anchieta quanto no Rosá
rio. Eu era um guri e berrava 
nas aulas de canto. Tive um 
professor, o Souza Gomes, 
que numa aula de religião fa
lava sobre um filósofo... To
más de Aquino. Eu terminei 
estudando Tomás de Aquino; 
alguns dizem que não sou or
todoxo, mas neotomista.
Comprei a coleção completa 
de suas obras em latim da bi
blioteca do Fábio de Barros, 
crítico musical do Correio. O 
Fábio chefiou a missão brasi
leira na Guerra de 1914; tirou 
retrato no Rio de Janeiro com 
Machado de Assis e escreveu 
peças teatrais. Foi, também, um médico ilustre na Guerra de 1914, mas tinha um 
vício: bebia e talvez algo mais... Uma vez, o Breno Caldas chegou na redação e o dire
tor Fábio de Barros estava dormindo. Acabou ficando como colaborador. Inventou 
um pseudônimo: Vitoriano Serra. Era satírico, mas muito fino. A assinatura dele era o 
positivismo. Uma noite avisou-me que estava aqui uma violinista do Rio de Janeiro, 
recomendada por um antigo diretor do Correio do Povo. Os instrumentos de corda 
são terríveis; são como a voz humana. Bom, ela interpretou uma composição especi
al, mas eu critiquei. No dia seguinte, foi tomar satisfações lá no jornal junto 
marido. Travamos um bate-boca de frente. Resultado? Ela foi embora para o Rio, e o 
Fábio de Barros começou a me atacar pelo jornal. Ele havia feito uma recomendação 
e eu a desrespeitei. Mas fiz em nome da exatidão, da justiça do crítico. Quando 
prei as obras de sua biblioteca, fui com meu irmão que comentou: “Mas Aldo, como
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EM - O senhor sempre deu aulas de História da Filosofia?
AO - Durante cinco anos, sim, no Julinho. Eu ensinava sozinho, depois 

terminamos em nove professores de Filosofia. Quando era Colégio Universitário, eram 
700 alunos e 20 professores. Tivemos quase cinco mil alunos. A situação ficou sem 
controle. A direção resolveu, então, que ninguém mais entraria sem concurso, e a 
Filosofia foi reposta por mais de 25 anos até novamente ser truncada e desmembrada 
com outra reforma.
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EM - E seus hábitos como crítico...
AO - Quando havia ópera, concertos e teatros, eu tinha aula às 8 da 

manhã e à 1 da tarde. O colégio dizia que eu era a sineta; batia, e eu estava lá. Às vezes, 
a ópera terminava de madrugada. Fui a uma temporada - a maior de todas - que 
apresentou 14 espetáculos. Nem o Teatro Colón apresentava 14 óperas por ano. O 
máximo era uma por mês, e elas só começavam em abril. Eu ministrava aulas de manhã 
e, às vezes, tinha de assistir a óperas que terminavam à meia-noite. Muitas vezes, eu 
voltava para a redação; depois veio a orientação de que o crítico não poderia ficar na 
rua após a meia-noite. Alguns textos têm de ser feitos com calma. Uma vez fiz uma 
crítica intitulada A charanga lírica, influenciado por Mario de Andrade, que irritou

Polêmicas:
Quando fiz a crítica 
Charanga Lírica, promoveram 
meu enterro. Penduraram 
cartazes nas árvores da 
Praça da Alfândega com os 
escritos "Aldo Obino 
morreu de enfarto lírico.”7 Administra- Dante Barone,7 meu amigo. Ele terminou morando aqui perto; eu até levava biscoitos 

dor do 
Theatro São 
Pedro.

para ele quando se aposentou. Antes disso, morou no sótão do Theatro Sao Pedro. 
Passava o resto da madrugada lá. Era boêmio, italiano... mas tinha boa mulher e filho. 
Quando fiz a crítica Charanga Lírica, promoveram meu enterro. Penduraram carta
zes nas árvores da Praça da Alfândega com os escritos "Aldo Obino morreu de enfarto 
lírico.” Quando eu chegava no teatro, no dia seguinte, o Barone virava a cara. Eu não 

importava; tinha direito de entrar. Também não estranhava isso, porque, como 
professor de Filosofia, botei para fora um grupinho de quatro alunos; eram do baru
lho. Não tiveram dúvida; no dia seguinte, promoveram o meu enterro. Mandaram 24 
táxis lá em casa, um atrás do outro. Inclusive, um deles é juiz hoje. Ele se envolveu na 
bagunça por causa de um amigo que havia perdido o exame, fez segunda época e foi 
reprovado.

me

com o

com-
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Acho uma gostosura esse apelido. Ela assinava M.A. Isso é, má, e ela era má mesmo. Eu 
tive cuidado, não assinava no começo A.M.O. e sim, A.O., amigo da onça!

ele foi cavalheiro contigo!” E Fábio ainda largou um elogio: “Você, Obino, e o Arman
do Câmara estão dando um tom diferente a Porto Alegre”, culturalmente falando.

EM - Como assim? Só assinavam com as iniciais?
AO - Sim. O crítico Olinto Oliveira assinava Maurício Boehm, fundador 

do sistema de flautas. E eu comecei a usar A.O. Tirei o sobrenome da minha mãe, pois 
se eu usasse A.M.O. iriam me pôr apelido. Amo ou odeio? E a Maria Abreu era má. 
Mas ela não se importava. Ela era paga por artigos. Antes de assumir o posto, escrevia 
dez artigos sobre música, porque ganhava em quantidade. Já eu, fazia de tudo, entre
vistas, reportagens. E também aceitei assinar as críticas. No começo o rol era peque
no, depois foi aumentando até que peguei todas as artes: música, teatro, artes plásti
cas. No colégio ofereceram-me: Filosofia ou Literatura? Em Literatura, ganharia 800 
mil-réis, e na Filosofia, 300 mil-réis. Disse que queria os 300; não estava interessado 
na Literatura. Não queria correr atrás de romancistas e poetas. O meu destino era a 
Filosofia. Mas a Maria Abreu era especialista em música. O pai dela tinha formação 
humanista, e ela era parente do Eduardo Guimaraens.8 Quando o Breno aceitou o 
pedido dela e, no dia seguinte, ela veio me comunicar, eu fiquei por conta, natural
mente. Rompi por 27 anos. Mas quando Maria foi para a cadeira de rodas, decidi que 
aquilo não iria continuar. Meu pai tinha por hábito isso; quando uma pessoa estava 
doente, ele ia até ela, senão as histórias não ficavam acertadas. Então, fui até a Maria 
Abreu, no lançamento de seu livro com a Zuleica Rosa Guedes,9 no Theatro São Pedro. 
Ela me convidou para ir até sua casa, levei minha mulher junto. A Maria mostrou o 
ateliê, o gabinete sonorizado. Ela veio da Califórnia com a música toda mecanizada. 
Não sei qual o seu signo no horóscopo, talvez seja o meu, porque ela era implacável. 
O Paulo Antônio era crítico musical da Folha da Tarde mas, ao mesmo tempo, tradu
zia telegramas em inglês no Correio do Povo. Chegou um momento, quando a Maria 
Abreu foi embora, que ele a substituiu na crítica de concertos, mas não ia aos espetá
culos. Sempre dizia para eu ir no lugar dele, era um malandro. Eu estava no Theatro 
São Pedro e via que, quando chegava no segundo ato, ele ia embora. Ou, então, entra
va no segundo ato. A Eny Camargo era diretora da Cultura, entrava, fazia presença e, 
em seguida, ia embora. E o bobalhão, aqui, agüentava o tirão. Eu era como um bobo- 
alegre. Um amigo meu, cônsul da Inglaterra, me deu um conselho que achei um ab
surdo. “Obino, você não deve assistir a um concerto inteiro; fique apenas naquilo que 
você quer e gosta.” Isso faz perder toda a força da crítica. A vida é uma luta, já disse o 
Cristo! Só que é preciso ser honesto.

EM - E outros críticos musicais do Correio...
AO - Cheguei ao Fábio de Barros. Ele não estava mais cuidando da co

bertura e, por isso, o pessoal gritava: "Afundaram a Associação Rio-Grandense de 
Música!” O Paulo Gouvêa fazia crítica de óperas e operetas; escrevia sobre música, 
teatro e letras. Também andou tocando violino no conservatório do professor 
Schwartz. Esse professor alemão marcou toda a turma com aquele toque batido. Ele 
era pianista do conservatório Mozart, na avenida Independência.

EM - Sotero Cósme tocava lá?
AO - Era da turma dele. O Miranda Neto, também crítico musical, estu

dou com o professor Schwartz, mas era engenheiro e cuidava dos encanamentos e 
instalações sanitárias. Além disso, era pianista e improvisava na sala de piano do Cor
reio do Povo. Compunha umas músicas pequeninhas. Todos que tocaram com o 
Schwartz tinham uma técnica do começo do século! Meu pai também tocava como 
ele, meio salpicado. O próprio Armando Albuquerque também tinha esse estilo.

8 Poeta 
simbolista 
do Rio 
Grande do
Sul.

EM - Havia um piano no Correio do Povo?
AO - O Miranda Neto, crítico musical, ia para o piano do Correio do Povo 

e tocava músicas para o Alexandre Alcaraz. Todo o artista que se apresentava em Porto 
Alegre passava na sala do piano antes de ir para o São Pedro. Já no século XIX, a tradição 

Rio Grande do Sul era o teatro, a ópera e a opereta. Às vezes chegavam grupos de 
dança, corais da Rússia, Japão, mas era muito raro. Após o Miranda Neto ter saído do 
Correio do Povo, ele escreveu 600 artigos. Quando morreu, fiz o registro. A nossa rela
ção não foi positiva. Só falei com ele duas vezes, uma delas foi em Porto Alegre; estava 
entrando na Faculdade de Economia, e o Dante de Laytano apresentou: “É o Aldo Obino, 
do Correio do Povo.” Ele respondeu: “Ah, meu suplente...” Correram-se os anos, e o 
encontrei na redação do Correio. Já era professor, eu o respeitava e o apreciava muito. 
Mas será que fui suplente dele durante 50 anos? A Maria Abreu, outra jornalista, arru
mou um emprego na área de música no governo do Brizola; após, estava sem trabalho 
e me disse: "O que eu vou fazer?” Recomendei-a ao Secretário de Cultura. Ela tinha um 
temperamento muito inquieto e dizia: "Pensa que eu quero ficar aqui em Porto Alegre? 
Não. Se o Carlos Lacerda vencer a Presidência da República, vou para a Escola Nacional 
de Música do Rio de Janeiro.” Ela tinha um apelido. Eu também tenho o meu: Obinologia.

9 Pianista e 
professora.

no
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EM - Naquela época o senhor acompanhava a crítica do centro do País?
AO - Sim, lia Mário de Andrade e outros. Hoje em dia, continuo acom

panhando. Aos sábados, mando a Wilma pegar O Estado de São Paulo e o Jornal do 
Brasil. Se não tem esses, ela traz O Globo. Se não tem O Estado, pega a Folha. Há 
ainda a Gazeta Mercantil, que está no quebra-não-quebra, mas também é boa. O 
meu arquivo é plasmado em revistas e jornais, recortes de informação. Iniciei-me na 
crítica lendo Machado de Assis, as brigas de Eça de Queirós com Camilo Castelo Bran
co. Lembro que, em tempos de guerra, eu gostava muito dos alemães. Não era nazis
ta, mas tinha preferência por eles. Veja o que é Porto Alegre! Eu estudei com os jesuí
tas alemães do Anchieta e tinha, na família, primos de origem alemã. O Breno Caldas, 
por exemplo, era casado com uma teuta. Isso foi motivo, muitas vezes, para o Diário 
atacar o Correio. Chamava o jornal de nazista, porque ele guardava imparcialidade, 
assim como o Getúlio. E o Getúlio também tinha paixão pelos alemães, tanto é que 
deu nome de Lutero para o filho.

tecido parecido com seda por 
900 mil-réis e dei os outros cem 
para a minha mulher. Mas fiz a 
bobagem de contar ao Oswaldo 
Goidanich10 que o Breno havia 
me dado esse dinheiro. Ele pe
gou a coleção do Correio sobre 
o crime da lingüiça, aqui da 
minha rua, e fez uma matéria 
especial. “Eu quero ganhar o 
mesmo que o Obino ganhou. ’’ 
Em comparação à crítica do Rio 
de Janeiro, diziam que eu ha
via usado um estilo novo, o 
pontilhismo. De fato, só dava 
para colocar o nome da pessoa 
e dizer qual era o seu ofício. Em 
1940, comecei a fazer o balan
ço anual. Quem fazia isso no 
Diário de Notícias era o Ângelo 
Cuido.

Obino e Iberê:
Eu critiquei-o muito. 
Depois de algum tempo, 
ficou meu amigo. Até fez 
um retrato meu que está 
aqui em casa. Depois de 
receber as minhas críticas, 
ele se aquietou; não fez 
mais aquelas provocações.

EM - O senhor começou no Correio do Povo como arquivista e trabalhava ao lado 
da sirene.

AO - Sim, fui arquivista. O Flávio Alcaraz Gomes, que foi meu aluno, 
conta que, quando havia guerra ou revolução, tocava a sirene lá em cima. O Breno 
Caldas me botou para trabalhar na sala de arquivos de clichês. Era como um arquivo 
fotográfico, mas não havia fotografia nenhuma, só de futebol. Lá iam os taquígrafos 
conversar em função do rádio. Eles ouviam Wagner. Sempre que ocorria algo impor
tante, então, escrevia-se a notícia em um quadro-negro; o aviso era colocado em frente 
ao jornal; daí, tocava a sirene. O Diário de Notícias fazia a mesma coisa na Praça da 
Alfândega.

10 Jornalista.

EM - Fale um pouco sobre seu casamento. Como vocês se conheceram?
AO - Sob a música de Cláudio Arrau, que veio tocar no Theatro São 

Pedro, em 1940. Ele era o maioral do continente. Só vinha a Porto Alegre de ônibus, 
pois tinha medo de avião. A Wilma é meu superego, é muito crítica e também pianis
ta. Estamos casados há 55 anos. Minha mulher era minha companheira fiel na músi
ca, mas ao teatro não ia tanto. Houve algumas noites em que ela se deitava e dizia: 
“Não vá hoje, Aldo. Está chovendo. Vá amanhã.” Mesmo assim, eu não perdia os es
petáculos. Como sabia que ela não iria, dava os convites para o Antônio Hohlfeldt:11 
“Tu vais na peça e escreve para o Jornal do Dia que ainda não tem crítico de teatro.” 
Ele começou a escrever, mas não sossegou. Iniciou na página infantil do Correio do 
Povo e depois ficou de ajudante do Gastai.12 O Gastai, por sua vez, me disse: “Olha 
Obino, você não precisa mais fazer reportagens, entrevistas, noticiários: faça só a crí
tica. Eu vi vi no Correio durante a fase de 1939, em plena guerra; época de raciona
mento. O jornal tinha só oito páginas. Um dia o Gastai me disse: “A coisa está mudan-

EM - E os seus roteiros?
AO - Vocês conhecem o meu roteiro? Quando o Correio fez 50 anos, o 

Breno Caldas encomendou um levantamento do tempo de vida do jornal. Passei dois 
meses fazendo isso, 13 horas por dia carregando as coleções. Às vezes, pensava que iria 
enlouquecer! Eu tinha prazo para entregar o trabalho, seria na véspera do 
cinqüentenário. Na data do meu casamento, passei todo o dia datilografando os dados; 
parei somente uma hora antes paia me casar e, depois disso, continuei pesquisando. 
Isso foi em 1945. Levei tudo para o jornal, e o editor da oficina disse assim: “Vamos 
publicar em duas vezes?” De jeito nenhum! Deviam publicar uma vez só. Pelo serviço, 
o Breno me deu um conto de réis, e eu comprei, pela primeira vez, uma roupa de um

11 Jornalista e 
professor.

12 P.F. Gastai, 
jornalista, 
crítico de 
cinema e 
editor de 
cultura no 
Correio do 
Povo.
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registrei essa exposição como sendo de uma promessa das artes plásticas. Em segui
da, expôs nos Estúdio Os 2. Iberê pegou uma pintura enorme, que era uma negra 
nua, e pintou-a de costas. Eu critiquei-o muito. Depois de algum tempo, ficou meu 
amigo. Até fez um retrato meu que está aqui em casa. Depois de receber as minhas 
críticas, ele se aquietou; não fez mais aquelas provocações. Chegaram a dizer para 
ele: “Iberê, o Obino não está contigo.” Fizeram uma conferência no Teatro Bruno Kiefer 
sobre a decadência de Porto Alegre, sobre o marasmo cultural. Convidaram-me, mas 
não fui. Ora, eu tinha compromissos, tinha o teatro, os concertos e outras coisas. O 
Fernando Corona foi no meu lugar. Ele disse uma coisa que eu já havia dito: “Iberê, 
você se cuide; se continuar assim, você vai terminar se suicidando." O sujeito nem 
deu bola. Mas veja o meu raciocínio: ele não se suicidou, mas matou uma pessoa. Ele 
foi preso e absolvido quando entrou em Porto Alegre. De lá para cá, como antes, nos 
demos perfeitamente. Mas assim é que deve ser o crítico. Até posso ter problemas no 
temperamento, mas, em certas ocasiões, a gente deve falar duro!

do. Agora, estão querendo acabar com a crítica de arte, substituindo-a por entrevis
tas e reportagens.” No Jornal do Comércio, disseram-me: “O que você está escreven
do já passou!” Mas aí notei que toda a imprensa nacional estava tomando esse rumo. 
Os jornais do Rio e de São Paulo eram uma fartura! O Jornal do Brasil, às vezes, dedi
cava duas páginas para um músico popular. Isso era uma falta de proporção. Daí, 
passei a fazer os meus indicadores dos mortos e coisas assim, em poucas linhas.

EM - O Ângelo Guido só escrevia no Diário de Notícias?
AO - Era o crítico deles e da Federação também. Em 1940, comecei a 

descentralizar a crítica. O Instituto de Artes era a grande fonte da música e das artes 
plásticas, mas havia outras entidades significativas, como a Associação Francisco Lis
boa, o Projeto Renascença, além dos conservatórios, como o Schwartz. Eu queria que 
a crítica fosse mais objetiva. Então, comecei a publicar, anualmente, referências de 
todos os setores. Em época de pouco movimento, eu pegava como pauta até as con
ferências culturais que aconteciam em Porto Alegre. Fazia isso, além do cemitério. É 
uma coisa meio mórbida. Os artistas e filósofos que morriam entravam para a minha 
coluna. Quando aumentou o volume, larguei os mortos e as conferências. Já me per
guntaram: “O senhor é necrófilo?” A vida terrena do sujeito termina ali; sempre achei 
importante registrar que certo artista passou do tempo para a História.

EM - E sobre outros artistas...
AO - O Iberê dizia que eu havia sido o padrinho do artista Nelson 

Faedrich. Ah, e o Scheffel, também queria fazer painéis grandes de pintura germânica. 
Há um museu em Novo Hamburgo com o nome dele. A casa, onde hoje funciona o 
museu, era a residência dos imigrantes alemães. Ali, eles faziam os kerbs. O museu 
era da família Presser. Eu fui na inauguração; havia 250 pessoas. Lá, tem pintura 
germânica romântica. Depois, ele começou a pegar os nossos temas. Mas sempre 
esteve marcado pelo academicismo de Osvaldo Teixeira, que é o rei dos acadêmicos. 
Os modernistas crucificaram o homem. Tanto no desenho quanto na pintura acadê
mica, ele era o tal. Eu dei a mão para o Scheffel e, um dia, ele veio me dizer: “Obino, eu 
era um homem inibido sexualmente.” De lá para cá, descobriu o sexo e aí se revelou 
na pintura, fazendo nudismos. É compositor musical; tem obras apresentadas pela 
Ospa. É escultor também.

EM - Nesse momento, o senhor foi se dedicando com mais restrição à crítica de artes?
AO - Sim, crítica de toda a arte. Eu não era crítico literário porque eles 

dominavam o Brasil. Mas eu colecionava Literatura; agora fui pondo fora, pela falta 
de espaço para guardar. Tinha páginas inteiras de nordestinos que prometiam ser 
bons escritores; muitos não cumpriram. Tenho de passar a peneira no meu arquivo. 
Mas, nessa área, me gabo por ter feito a crítica de O tempo e o vento, de Erico Veríssimo. 
E olha que fiz em primeiro lugar! Depois o acompanhei durante dez anos enquanto 
escrevia toda a saga. Acho que a parte histórica é, realmente, a obra-prima de Erico.

EM - E a Ione Saldanha, aquela gaúcha que foi para o Rio de Janeiro...
AO - Ah, a Ione fez carreira lá, depois foi logo para Paris. A Sônia Ebling 

foi para Paris. Agora, na velhice, é que veio para o Rio de Janeiro. Foi aluna do Fernando 
Corona, um revelador de talentos. Ele revelou o Tenius que, aliás, tem feito coisas 
lindas. Aqueles pássaros na estrada de Canela são dele. O Corona marcou a fase da 
arquitetura espanhola em Porto Alegre. O Instituto de Educação, o Banco do Comér
cio, onde hoje é o Santander, foram projetos dele. Fez o cinema Imperial também. A

EM - Que artistas plásticos foram alvo de suas críticas e, depois, se revelaram?
AO - Vou dizer uma coisa que, talvez, provoque reação da viúva. Mas 

estou quase certo que, afinal, fui eu quem revelou e fez as primeiras críticas ao Iberê 
Camargo. E que críticas! A primeira vez ele expôs no palácio do governo, mas colocou 
tudo em cima de uma mesa e disse que era afiliado do governo. Os Aranhas iriam 
levá-lo ao Rio de Janeiro. Tenho alguns livros dele, do tempo da Secretaria de Estado, 
onde fazia ilustrações. Uma vez, esses livros foram expostos no Theatro São Pedro. Eu
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entrada do Imperial é monumental; só que estragaram muito. Está no fecha-não- 
fecha. Fizeram uma injustiça com o Corona. Nem todos os projetos do Azevedo Moura 
Gertum, que o tiveram como designer, não foram aproveitados porque o Corona não 
era formado. Mas o Guido não era formado também; era professor de artes plásticas 
e, por isso, não precisava do título. Engraçado fazerem isso, o Le Corbusier não era 
formado. O Corona fez o Umbu Hotel, o São João, o cinema Vera Cruz, com aqueles 
relevos indígenas. Depois veio o Sr. Walter Becker, que pôs na rua os concessionários 
de cinema no tempo da guerra. Os concessionários foram para o cinema São João, e o 
Sr. Walter Becker trocou o nome do Vera Cruz; passou a se chamar cinema Victória. 
Eu não perdoo. Victória é um nome italiano e um cristão tirar o nome de Vera Cruz 
para substituí-lo por Victória... Fiquei indignado com isso. Quem era italiano torcia 
por sua pátria. As sessões de cinema eram incríveis. Antes dos filmes, eles mostravam 
os jornais da Alemanha, depois, os dos Estados Unidos; a platéia ovacionava um e 
vaiava o outro.

escola do Bruno Giorgi, o purismo plástico de Carrara. Depois passou para a fase dia
bólica da deformação; eu ainda não vi o monumento da Praça da Alfândega, só por 
fotografia. Tenho de ir lá amanhã, antes que a Feira do Livro acabe. Os Gabirus estão 
expostos no terraço do Margs. Está bom de ir lá, no restaurante, em uma noite de verão. 
É fantástico ver aquelas peças ali. Isso vai levar mais público para o Museu de Arte. A 
propósito, tenho uma sugestão para o Margs. A Ospa e o maestro Eleazar de Carvalho 
apresentavam concertos na pinacoteca. Colocavam 120 cadeiras. Malandro! Eleazar 
queria era dinheiro. Mas aquela promoção era interessante. Enfim, acho que as exposi
ções devem ter música adequada. Por exemplo, as Missões mereciam música sacra, o 
canto gregoriano. A exposição de melhor montagem no Margs foi a das Missões.

EM - O senhor lembra da fundação do Margs?
AO - O Margs começou no foyer do Theatro São Pedro e foi fundado 

pelo Malagoli. Ele chegou a fazer reformas no local, pôs cimento armado no forro 
para não pegar fogo. Também mudou o telhado do teatro que, na época, estava muito 
velho. Colocou telha de zinco, e eu que agüentasse o barulho em noites de chuva e de 
concertos. Malagoli foi para os Estados Unidos estudar restauração. Recuperou até 
um quadro de meus avós. Depois a Antonieta Barone, secretária de Cultura, passou o 
museu, provisoriamente, para a Salgado Filho, perto daquela boate, o Cotillon Club. 
Sabem por quê? Ela morava ao lado e, da casa dela, poderia fiscalizar. Antonieta era 
burocrática, mas eficiente. Deu estrutura à Secretaria da Educação e Cultura, ajuda
da pelo Paulo Antônio Moritz e Maria Moriz.

EM - O senhor acompanhou a trajetória do Vasco Prado, do Xico Stockinger?
AO - O Vasco Prado morou, por um certo período, em frente à minha 

casa, na rua Havaí. Depois, quando fundaram a Associação Rio-Grandense de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa, o Ângelo Guido logo mandou o seu agente, Ernesto 
Pelanda, que era escritor da imigração teuta, escrever o seguinte: “Cuidado com o 
complexo do Aleijadinho; vocês não são todos aleijados!" Os rapazes diziam: “Obino, 
pega o Guido pelo pescoço.” Mas eu não podia; ele era meu companheiro de crítica. 
O que é que eu poderia fazer? Eles é que poderíam pegar uma brocha na mão e pintar 
a ponte do riacho, que era tema exclusivo dele. Eles é que fizessem a fogueira. Um 
crítico contra o outro não dá. “Obino, quando chega a época de exposição, ele dá 
explicações místicas.” Mística, o quê! Só porque utilizou uma tinta roxa? O Guido 
teve uma fase boa, mas ficou cansado. Enviuvou, perdeu a força e fez só quadros 
pequeninos. Em outra época, comprava tintas no estrangeiro como o Iberê Camargo. 
Os quadros da fase boa foram pintados lá no Amazonas; aqui, estereotipou-se, buro- 
cratizou-se como professor das Belas Artes e da Arquitetura. Quanto ao Vasco e ao Xico, 
faziam parte da esquerdinha de Porto Alegre, meio radical. O Vasco pegou o tema do 
Negrinho do pastoreio. Em Alegrete, a população protestou contra seu monumento e 
era uma das obras-primas dele! O resto eram variações pequenas, uma delas ficou ali 
na avenida Borges com a Andrade Neves. Ele e o Stockinger passaram por uma fase de 
obsessão por cavalos. Só esculpiam cavalos. O Stockinger também foi crítico da Folha 
da Tarde por um tempo. Escrevia bem. Inteligente aquele austríaco! O Stockinger tem a

EM - E quando o Margs foi para a Praça da Alfândega?
AO - A inauguração daquele prédio foi linda. Parece que estou vendo! 

O balê da Ilse Simon dançou sobre os mosaicos. Imagine, e se caísse uma das bailari
nas? Ela se arrebentaria! Aquela turma tinha um grande talento. A Ilse Simon era es
pecialista em Villa-Lobos. O marido dela, Hélio Nascimento, foi o melhor crítico de 
cinema daqui, depois da morte do Gastai. Porto Alegre tinha o Instituto de Belas Ar
tes, depois, a Universidade Federal projetou nesse lugar o Salão Rio-Grandense de 
Artes Plásticas. A fase de ouro dos salões ocorreu ali. Além do mais, a universidade 
promovia grandes exposições no salão de bailes. Eu fui a uma exposição nesse local, 
que não esqueço até hoje: A igreja na arte religiosa da Alemanha, somente com am
pliações. A gente precisa aprender com esses alemães. Lembro de outras mostras como 
a de teatro na Polônia e de teatro na Inglaterra. Exposições clássicas. Em frente ao 
salão de festas, em uma sala menor, também fizeram exposições importantíssimas.
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EM - E o Clube de Gravura?
AO - Foi fundado na Rua da Praia, pelo João Faria Viana e pelo Carlos 

Scliar. Um era de direita, e o outro, de esquerda. O Scliar fazia o jogo dos comunistas, 
e o Viana tendia mais para o integralismo. Era uma briga louca. O Faria Viana era um 
solteirão neurastênico, homossexual, tinha muita paixão por rapazinhos bonitos. Às 
vezes, isso causava brigas em frente à Livraria do Globo. Ele tinha talento, mas seu 
temperamento era muito nervoso. Vivia insatisfeito. Para o pessoal calar a boca, con
tratou uma cozinheira para trabalhar na sua casa. Seria um álibi para qualquer coisa 
que dissessem contra ele. O Clube de Gravura marcou época, veio da Livraria do Glo
bo. A influência do alemão no Rio Grande do Sul é muito forte.

Agora não fazem mais. Essas coisas pertencem a determinadas épocas. OIBA se pro
jetava ali. Isso estimulava a turma.

EM - E o senhor continua conferindo as exposições?
AO - Quase não tenho mais força para ir. Uma vez fui até os altos da 

avenida Protásio Alves conferir uma exposição de esculturas do Stockinger ao ar li
vre. Havia muita gente de automóveis, mas de ônibus é difícil. Se vou à Galeria Cha
ves, é pior ainda. Não há nem corrimão nas escadas. Aquilo é perigoso para mim. A 
Vera Chaves Barcellos disse: “Obino, te renova!” Ora, estou com 88 anos! Hoje estamos 
vivendo a desconstrução de tudo; do teatro, do cinema, da música. A coisa vai mudar. 
Sei que estão fazendo isso porque, para construir coisas novas, deve-se escavar os 
alicerces. Eu acompanho a Vera desde que ela era pianista do Belas Artes. Ela faz muita 
arte da era fotográfica, muitas montagens. Às vezes, vou ao Torreão da Venâncio Aires, 
da Elida Tessler, e vejo cada coisa doida lá...

EM - O senhor conheceu o Ernest Zeuner?
AO - Só de vista. O pessoal da editora Globo era aprendiz de Ernest 

Zeuner. Logo, o grupo se caracterizaria pela Associação Chico Lisboa. A briga entre o 
Faria Viana, que era integralista, com o Carlos Scliar, que era esquerdista, era o diabo!

EM - A época da formação do Margs coincide com o período em que muitos artistas 
colocam-se contra as Bienais de São Paulo, contra a abstração. Também surge a re
vista Horizonte, reunindo o pessoal do Clube de Gravura. O senhor também era 
contra a abstração?

EM - E o Falirion?
AO - Era mais reservado, o nosso “japonês”. Eu gostava muito dele. Certa 

vez, disse: "Obino, vou te dar um quadro.” Mas nunca me deu. Não fiz questão que me 
desse mesmo. Não sou colecionador. Não gostaria que pensassem que eu era crítico só 
para ganhar quadros de presente. O Fahrion é considerado o maior ilustrador do Rio 
Grande do Sul. Depois dele, vem o Nelson Faedrich e ainda o Sotero Cósme.

AO - Um pouco antes aconteceu a Semana de Arte Moderna, e ela não 
foi a verdadeira vanguardeira. O legítimo vanguardista do Brasil veio da Alemanha. 
Foi Koellreuter. Ele chegou aqui em Porto Alegre com 24 anos; era esteta marxista. 
Tinha uma cultura louca! Fazia conferências; era professor de música, mas também 
era compositor. Meio século se passa, e ele vai para a índia e ao Japão. Eu vi seu últi
mo concerto, em 1995, na Ospa. Apareceu com traje hindu e tocou uma obra de 25 
minutos. Isso é um ensaio! Uma beleza! Eu inaugurei a Casa do Jornalista e, lá, fazia 
reuniões com o Koellreuter de um lado e o Armando Albuquerque de outro. Um rea
gia contra o outro. O Armando foi aluno do João Schwartz. Alguns dos alunos avan
çaram, outros pararam no tempo. As composições que o Schwartz passou para seus 
alunos não duravam mais do que 5 minutos. O Clodomiro Caspary é que foi estudar e 
fez coisas diferentes. Ele fez um tratado; disse que vai me trazer uma noite dessas. Eu 
quero ver seu segundo tratado.

EM - O senhor lembra da Revista do Ensino, onde o Zeuner publicava seus desenhos?
AO - Sim, sim. O teuto aplica muito a técnica; não exagera como o ame

ricano. Lembro também do ateliê da Prefeitura, na Praça XV, em cima dos bondes. 
Ainda existem os quiosques no primeiro andar, fundados pelo Iberê Camargo.

EM - E o Stockinger também?
AO - Também entrou nesse trabalho, com o Iberê na frente. Passaram o 

ateliê para o Mercado Público, mas o assoalho estava todo arrebentado. Aí alugaram, 
na Cidade Baixa, um sobradinho, onde fizeram um anexo de madeira. Ali funcionou
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até a abertura do Teatro Renascença que renovou nosso circuito cultural. A inaugura
ção foi com o presidente Geisel. Ele tratou a gente como cachorro. Nessa época, apa
recia crítico a torto e a direito. Eu ficava chateado: eles só escreviam sobre amigos, 
isso não é crítica.

EM - Quais são seus compositores preferidos?
AO -Tenho 60 anos de música na cachola! Ouço músicas desde o tem

po das emissoras de Buenos Aires, de Moscou. A gente ouvia o sinal de Nova Iorque. O 
pai de todos é o Bach. A missa solene, de Beethoven, os Réquiens são lindos. Pouca 
gente toca isso. Gosto dos Réquiens para tempos de guerra, com o coro da Ospa. Minha 
esposa gosta muito do Concerto n. 21 para piano e orquestra, de Mozart. As missas do 
Mozart também são gostosinhas de ouvir, apesar de não serem tão profundas. A missa 
do Beethoven já não é a mesma coisa. A missa solene é teatral. Fidelio me foi revelado 
pela Ospa. Mais tarde fui vê-la na Ópera de Viena, com uma cantora londrina. A monta
gem era fantástica! Também gosto da Nona sinfonia. Ela mexe comigo. É um pouco 
descompassada, mas são 40,50 minutos de orquestra até que entram o piano e o coral. 
Ainda tem o Concerto para piano, coro e orquestra, de Beethoven. É lindo! A Sétima 
sinfonia e a Quinta sinfonia dele são muito bonitas. Eu tocava muito na flauta a Tercei
ra sinfonia, a Heróica. Da Alemanha, cito Wagner e sua obra-prima Tristão e Isolda. 
Quando a minha esposa ouve, fica extasiada. Aquilo realmente mexe com a gente. Além 
deles, há o Verdi, cujo centenário está sendo comemorado agora. Ouvi sua obra pela 
orquestra de São Carlos, da Itália. Ah, e Dom Giovanni, de Mozart! Eu assisti no Theatro 
São Pedro, com a regência de Komlos. Esse espetáculo esteve aqui cinco anos antes da 
criação da Ospa. Havia uma rivalidade, em Montevidéu, entre o Carlos Estrada, meu 
amigo, e o Komlos. Quando o Komlos entrou aqui, o Carlos Estrada me disse: “Obino, 
perdi Porto Alegre. A cidade está fechada para mim.” A irmã dele era mulher do diretor 
do Diário de Notícias, que foi assassinado; era metido a sedutor. Bom, voltando ao 
Komlos: ele regeu o Don Giovanni cantado por um cantor alemão. Mais tarde, quase no 
centenário do Rio de Janeiro, ouvi pela Ópera de Viena. Era algo divino. Mozart, em 
ópera, é um encanto. No Brasil, quem melhor representa a música é Villa-Lobos. 
Radamés misturou o popular carioca com o negro americano. Isso é um estilo traidor. 
Não segue a linha acadêmica européia. Uma vez, ele mandou um recado para mim: ‘‘Só 
serei reconhecido daqui a 200 anos como Johann Sebastian Bach. Sou injustiçado!” Em 
parte foi. Mas foi um pianista laureado, compôs música para filmes. Antes do Arman
do Albuquerque, Luiz Cosme é o maior compositor. Tem pouca produção, mas era 
exigente, neurastênico. Há pouco, assisti a um espetáculo da Orquestra de Câmara 
do Theatro São Pedro apresentando uma obra inédita do Luiz Cosme.

EM - A Escola Gráfica da Globo foi fundamental na formação dos artistas do Sul?
AO - Sim. Foi a primeira escola fora do Belas Artes; o IBA tinha profes

sores alemães, como o Lutzenberger e o grupo dos três espanhóis. Um deles dizia: 
“Eu sou inimitável. Não posso nem imitar a mim mesmo.” Eu conheci as manhas e 
artimanhas do Instituto de Belas Artes, pois freqüentava esse lugar desde guri. Eu ia 
às audições. Minha irmã, Idalina, foi laureada pelo IBA; a Aninha Obino também. O 
meu pai, quando trabalhava no Correio do Povo, dizia em casa: “Vão para a janela e 
me avisem quando o bonde dobrar a rua Io de Março”. É que ele ficava no piano to
cando Puccini. Muito melodiosa demais. E a mãe tocava piano também. Os dois ti
nham o toque de quem foi aluno do Schwartz. Aquilo era estilo da época. Conheci 
muita gente, para os lados de Itaqui, que também tocava dessa maneira. Porto Alegre 
não era freqüentada pelos grandes pianistas que vinham da Europa.

EM - O Arthur Rubinstein esteve aqui?
AO - Esteve, sim, e até disse: “Esse crítico é diferente dos outros.” Ele 

observa bem as coisas. Enquanto tocava, Rubinstein olhava para os camarotes. Toca
va de um jeito muito mecanizado.

EM - O senhor escreveu isso a respeito dele?
AO - Não lembro se escreví isso, mas sei que ele gostava do que eu 

escrevia. Dizia sempre que queria morrer ao som do Quinteto, de Schubert. É de se 
emocionar. E o Alfredo Adler, de Viena, o psicanalista rival de Freud, dizia que queria 
morrer ao som da música de Johann Sebastian Bach. Eu também gostaria que fizes
sem essa pergunta para mim.
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EM - Nessa época, as artes 
plásticas não ocupavam uma 
posição tão importante 
quanto hoje?

EM - E a peça que ele fez junto com Theodemiro Tostes?
AO - Sim. É a Novena à Nossa Senhora das Graças. Não fiz a crítica quan- 

musica. Nessa ocasião, a Maria Abreu me passou a perna. Preferido me levaram a
não interferir. Eu fiquei boquiaberto com o espetáculo. Eram poucos personagens. 
Mas o tema era fantástico, o tratamento coreográfico também. A iluminação e a mon- 

deslumbramento. Eu já assisti a balés da Alemanha, da França, da

AO-Não, as ar
tes foram aparecendo aos 
poucos. O negócio era mesmo 
teatro. O Álvaro Moreyra diri
giu peças e interpretou o 
Pirandello. Era genial. Mais 
tarde, a francesa Morineau. 
Muitas companhias vieram 
para Porto Alegre, a da Maria 
Delia Costa. O Procópio 
Ferreira, por exemplo, nunca 
representou no Theatro São 
Pedro, nem a filha, a Bibi 
Ferreira. No fim das contas, a

tagem eram um
Espanha, da América do Norte, mas esse é nosso, original. O Luiz Cosme e eu ficava
mos tomando cafezinho na Rua da Praia, conversando fiado. Ele tem poucas obras,

porque viveu pouco. Morreu com 50 anos.

EM - Com quais personalidades o senhor convivia na redação? Mario Quintana, por 

exemplo? Filosofia:
AO - Sim. Ele era caladão. Comigo, fazia um jeito muito respeitador. O

crise, bebia muito. O Breno o chamou,
Eu terminei estudando
Tomás deAquino; algunsCorreio o empregou porque ele estava 

colocou-o em tratamento e, em seguida, o empregou como redator para fazer necro- 
logias. Ele preparava de antemão informações sobre algumas pessoas; se chegasse 

notícia à meia-noite, não havia tempo para fazer uma pesquisa. Assim, ele foi 
criando sua obra com o jornal na mão. Era muito nosso, com aquele jeitão dele.

em
dizem que não sou
ortodoxo, mas neotomista.
Comprei a coleção completa
de suas obras em latim dauma
biblioteca do Fábio de

Eva Sopher a convidou para 
reabrir a casa. Quanto ao tea
tro de revista do Rio de Janei
ro, faço questão de não tomar conhecimento. É uma porcaria até hoje. Aliás, o cine
ma carioca também é uma porcaria por causa do espírito do lugar. É só carnaval, 
futebol, praia, malandragem de boate. Até que apareceu o Nelson Rodrigues.

Barros, crítico musical do
Correio.

EM - Pelo que já levantamos, na sua trajetória de crítico, primeiro o senhor escre
veu sobre música e depois foi para as artes plásticas?

AO - Me dediquei às duas paralelamente. Isso foi por volta de 1937, 
e Miranda Neto haviam ido embora. O Paulo Gouvêa dizia que nãoFábio de Barros

trabalharia pelo salário que estavam lhe pagando. Ele era redator. Então, passei para 
plásticas. Eu estava na música; escrevia de música pura, de concerto e lírica,as artes

além de dança. Daí veio o teatro. No teatro, havia a linha comercial; mas essa eu me 
recusava a assumir. Quem pegava isso era o Thompson Flores e o Paulo Gouvea. Eu 

só teatro cultural, de Nelson Rodrigues. O Renato Viana abriu uma temporada

EM - O senhor gostava do Nelson?
AO - Eu estranhava a obra dele; ele provocava a gente. Eu fazia parte 

dos júris do curso de artes dramáticas do Goethe, junto com o Paulo Hecker, o Erico 
Veríssimo. Discutíamos e, então, entrava em cena o diretor italiano, Ruggero Jacobbi, 
que havia sido companheiro de teatro do Fellini. O teatro educativo, na nossa cidade, 
nasceu no Instituto de Belas Artes. A elite de Porto Alegre estava ali. O IBA teve uma 
boa fase de teatro, depois relaxaria na parte de música. Atualmente, o movimento é 
bem criativo. Porto Alegre não é mais sucursal do Rio e de São Paulo. Agora, há gru
pos especiais que vêm só para a nossa cidade. Uma vez veio um grupo dirigido por 
Valdemar Oliveira, de Recife. Ele era médico e surdo. O repertório dele foi uma bomba 
no Brasil inteiro. Ele não era de brinquedo, era muito exigente. Fizemos uma amizade

pegava
em Porto Alegre e lotou o Theatro São Pedro feito festa do Espírito Santo, que 
costume lá do Nordeste, para apresentar a peça Deus. Depois teve outra peça: Getu- 
lio. Um maioral da política dizia: “Eu quero ler o que o Obino vai escrever amanhã.” O 
Renato Viana não se desmoralizou; fez a coisa com inteligência. Apresentou 
artistas daqui de Porto Alegre, como o Teimo Vergara, na peça O busto da praça. Quis 
criar a Escola Dramática do Rio Grande do Sul, mas os jornalistas bombardearam, e

era

novos

ele nao conseguiu. Foi embora.
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louca. Não quiseram que ele entrasse aqui. O Ênio Freitas de Castro dirigia a Cultura. 
No dia da estréia da peça, desafiou Ênio a falar no intervalo, mas este preferiu escre
ver no Diário de Notícias. Era um repertório original, não se ouvia nada parecido no 
Brasil inteiro. É que Pernambuco estava muito mais perto dos Estados Unidos e da 
Europa. Nós estávamos mais distanciados. O Rio Grande do Sul sempre foi o fim da 
linha. Para terminar minha experiência com o teatro, o que mais freqüentei foi o da 
escadaria, o Teatro de Arena. Apresentavam peças de esquerda, mas da boa esquer
da, não da extrema. Foram dez anos.

EM - O senhor acompanhou 
muitos eventos na galeria do 
Correio do Povo?

AO - Ah, sim. 
Mas não somente ali. Quem 
criou a primeira galeria de ar
tes plásticas em Porto Alegre 
foi a Casa das Molduras, ao 
instalar uma sala de exposi
ções. Aquele foi o ponto de 
partida das mostras em Porto 
Alegre. Antes, só era possível 
expor nas vitrines da Rua da 
Praia em mostras individuais. 
Depois instituíram-se os pai
néis como os do Instituto de 
Educação e o da Biblioteca 
Pública que o governo man
tinha. Mas o movimento era 
fraco.

EM - Como era a produção artística em Porto Alegre nas décadas de 30 e 40? O que 
havia em artes plásticas antes da Associação Francisco Lisboa?

AO - A produção era pequena. A primeira exposição deles foi no Cor
reio do Povo, no prédio da esquina, recém-comprado. O espaço ainda não havia sido 
ocupado pelo jornal. Aí o pessoal da Francisco Lisboa se instalou por lá. O Vasco Pra
do expunha trabalhos pequenos, e a associação foi crescendo de tal maneira que en
trou em rivalidade com o Instituto de Belas Artes, com a forma acadêmica.

Música:
Tenho 60 anos de música na 
cachola! Ouço músicas 
desde o tempo das 
emissoras de Buenos Aires, 
de Moscou. A gente ouvia o 
sinal de Nova Iorque. O pai 
de todos é o Bach.EM - E esses primeiros professores do Instituto de Belas Artes, como o Oscar Boeira, 

o senhor chegou a conhecer?
AO - Sim, conheci quase todos, menos o Pelicheck. Era capenga, mas 

tinha muito valor. Conheci o Maristany, o Corona e o Benito Castaneda. O Corona era 
pequeno na estatura e se controlava; não tinha a soberba do espanhol. O pai dele era 
arquiteto; concebeu a Catedral mas perdeu o concurso porque era da maçonaria. O 
D. João Becker convocou o arquiteto do Vaticano, Giovenalle. Há quem diga que a 
Catedral é uma síntese de todas as igrejas católicas de Roma, mas é coisa, nossa. As 
portas têm desenhos de máscaras indígenas. Claro! A coisa tem o jeito da indiarada 
que veio do México. O estilo da Renascença eclética, nem gótico nem barroco. A Ca
tedral tem um defeito que, até hoje, ninguém conseguiu tirar, a acústica. É só falar 
um pouquinho mais depressa que já começa o eco, a reverberação. Uma orquestra 
foi convidada para tocar na inauguração. A crítica registrou que o som havia sido de 
boa qualidade, mas quando chegou o momento de falar ao microfone, o eco se so
bressaiu.

EM - O Museu Júlio de Castilhos expunha obras de arte?
AO - Eles faziam uma miscelânea. Exibiam zoologia, mineralogia. Esta

va aglomerado de objetos. Afinal, a Secretaria de Cultura levou todo aquele material 
para um prédio na avenida Independência. O prédio acabou incendiando. Minha fa
mília chegou a doar ao museu um espadim que o Garibaldi deu para o meu avô. Minha 
tia havia me presenteado com um retrato do Grasselli, bem pequeninho; eu acabei 
doando-o também para o Museu Júlio. O Grasselli foi quem fez a decoração do Theatro 
São Pedro. No forro havia cinco ou seis pinturas a óleo. Quando fechou o teatro, serra
ram os blocos e levaram tudo embora. O Júlio de Castilhos era o único museu daquela 
época. Hoje, Porto Alegre tem mais de dez museus de todos os tipos. Em parte, isso se 
justifica; não se deve fazer miscelânea com os objetos.
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dos. Os bancos também são muito bons. Foi a primeira vez em que a Igreja Católica 
teve bancos diferentes. Os templos protestantes, por sua vez, tinham bancos inclina
dos para trás. Doíam-me as costas quando eu ia nos concertos da igreja São José. 
Quando o Armando Albuquerque13 casou a filha, escreveu uma partitura para essa 
igreja. Convidou-me e eu não consegui pegar a condução a tempo. Era domingo, às 
quatro da tarde. Perdi! Mas eu ainda tenho que descobrir essa partitura.

EM - Depois da galeria da Casa das Molduras, o que aconteceu no cenário de artes
plásticas porto-alegrense? 13 Compositor.

AO - Os bancos entraram em cena. O Clube do Comércio também pas-
abrigar mostras, tanto na entrada quanto na sala dos mosaicos, até que o Cor

reio do Povo abriu espaço. O Breno Caldas encarregou o Goidanich e eu para cuidar- 
da galeria. Eu declinei, não poderia dirigir o lugar e, depois, fazer a crítica das 

obras expostas. Iria bancar o Olinto Oliveira, que regia a orquestra e, no dia seguinte, 
metia pau nele mesmo. O Osvaldo Goidanich é que representou a galeria, viajava 
muito, tinha a mente aberta. Tanto é que a concessão da parte cultural da Assembléia 
Legislativa ficou sob sua responsabilidade Ele promoveu o concurso da obra da fa
chada em que entrei para entregar o prêmio. Eram cinco concorrentes: Tenius, Rose 
Lutzenberger, Nelson Faedrich, o Danúbio Gonçalves e o vencedor, Vasco Prado. Ele 
fez aquele painel de aço com luminoso, uma novidade para a Porto Alegre da época. 
Quando foi construído o mural, parecia muito escondido, que não era para ser visto. 
É que, na frente, ficava a antiga Assembléia Legislativa que seria demolida. Ali, seria 
feito um jardim para os velhinhos olharem a obra do Vasco. Também diziam que a 
fachada principal era a que ficava para a Praça da Matriz, mas aí seria preciso mudar 
as proporções. O Vasco, então, fez a outra escultura, mas o alumínio não combina 
com aquela imagem. O Vasco Prado foi o grande escultor de Porto Alegre. Nesse pon
to, o Stockinger não é melhor do que ele. A primeira exposição nacional em Porto 
Alegre, trazida pelo Itamaraty, foi com trabalhos de Portinari. Era a elite! Enquanto 
isso, o Malagoli cuidava do concurso da igreja do Rosário e tinha o Locatelli como 
concorrente. Além deles, também concorria um artista de São Paulo, que reproduzi- 
ria uma miniatura da basílica de Nossa Senhora Aparecida. Houve um bate-boca gran
de. O Locatelli contava a batalha de Nossa Senhora do Rosário. Eu pensava: “Uma 
batalha dentro de uma igreja?” É o mesmo que pintar cenas das Cruzadas. O artista 
de São Paulo teve a primazia de expor algo que não era para qualquer gênero. O 
Locatelli, ali, não foi feliz. Em Caxias do Sul, Pelotas e no palácio do governo, ele foi.

sou a

mos
EM - Voltando à galeria do Correio do Povo...

AO - Ficava no primeiro andar do prédio. Houve uma exposição que 
jamais irei esquecer. A artista era de Gramado e mostrou trabalhos em madeira. Mais 
tarde, na Serra gaúcha, eu vi suas pinturas e esculturas recortadas no aço. Ela criou 40 
cooperativas e chegou a Porto Alegre. Essa moça, Isabel Rosenfeldt representou o 
Brasil na Feira Internacional de Paris, em 1907. Ela tinha personalidade germânica; é 
impressionante a força daquela gente. No dia em que a artista morreu, eu escrevi sobre 
ela. Em seguida, o viúvo me mandou um telegrama dizendo: "Ela merecia.” Fazia tape
çaria também, ensinou artesanato. Tanto é que Gramado é a maior cidade do artesana
to no Brasil. A capacidade criativa do gaúcho é muito grande. Veja Caxias do Sul! 
Essa cidade vai longe! Está exportando 1500 ônibus lá para o Oriente. Caxias tam
bém tem ótimos artistas plásticos, ceramistas, etc. Veja o Félix Bressan, um gran
de talento. Houve muitas exposições lá no Correio do Povo. Lembro de uma outra 
que retratava a primeira pesquisa feita em caravanas às Missões, a Rio Pardo, so
bre o folclore. Perdi a conta de tantas exposições lindas. Até que o Correio criou a 
televisão e isso fez com que a galeria fosse fechada.

EM - O senhor também conheceu as Alices, Brueggmann e Soares?
AO - Uma das últimas vezes que encontrei o Malagoli, ele me levou de 

automóvel para ver a exposição de duas das maiores artistas do Sul: Alice Soares e 
Alice Brueggmann. Havia outros artistas importantes também, como o Carlos Fabrí- 
cio que acabou suicidando-se, o Rubens Cabral que também morreu moço; esse era 
o mais avançado do grupo, seguia a linha abstrata. O Malagoli também tentou o 
abstracionismo, e eu meti lenha em cima. Mas não fui só eu. Esse estilo não dava para 
ele. Ah, ele não me perdoou. Quando voltou dos Estados Unidos, como pesquisador, 
foi até o Correio do Povo, e eu fiz uma entrevista com ele. Aprendera a linha da pintu
ra italiana, as formas decadentistas, os escombros de edifícios, as figuras meio defor
madas. Malagoli era muito eloqüente; atuou muito no Instituto de Belas Artes.

EM - Afinal, quem fez a igreja do Rosário?
AO - O autor foi um paulista. O projeto tem qualidade, mas apresenta

va um defeito. O alemão projetou um órgão gigantesco para a igreja do Rosário. Bota- 
para funcionar e a igreja quase veio abaixo. Os vitrais sobre as bênçãos são lin-ram
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EM - E o edifício Mataborrão?
AO - Ah, eu até guardei um retrato dele. Foi de uma originalidade imen

sa. Foi construído para a propaganda da gestão do Hildo Meneghetti e depois ficou 
como centro de artes plásticas. Ali aconteceram exposições do Japão, da Itália; não 
eram comerciais, eram eventos sérios. Pena que precisou ser demolido para dar lugar 
àquele arranha-céu. O Niemeyer entrou no concurso para a construção do novo edi
fício. Ganhou, mas não o deixaram entrar em Porto Alegre. O projeto dele não caberia 
naquele espaço, a área não lhe permitiría fazer muitas curvas. Acabaram fazendo um 
caixão todo de cristal, onde ficou a Caixa Econômica Estadual. Encontra-se lá uma 
imagem do Negrinho do pastoreio. Para mim, o melhor Negrinho do pastoreio é aque
le gigantesco, que está no Alegrete. No cinqüentenário do IBA, o Tasso Corrêa promo
veu o Salão Pan-americano de Arte, trazendo críticos de artes plásticas do Rio de Ja
neiro. Começou-se, então, a discutir que ele queria ser ministro da Cultura. Ainda 
não havia Ministério da Cultura. Tentou o Senado, mas não conseguiu eleitorado. Era 
inteligente e tinha dinheiro; a mulher dele era proprietária de arranha-céus, um na 
Independência, outro na Mauá. Mas eu estava falando do Festival de Artes Plásticas 
do IBA... Bom, o Tasso tentou o Ministério da Educação, mas também não conseguiu. 
Aí veio a Ospa e ele foi contra. Criou uma orquestra de câmara muito boa, mas, no 
final, a Ospa venceu.

EM - O senhor dava uma visão geral do que estava 
acontecendo...

AO - Ah, e no fim do ano, no balanço 
do dia 1 ° de janeiro, eu voltava a tudo o que tinha acon
tecido, relembrando todos os movimentos de artes 
plásticas, de teatro, de música, etc. A Maria Abreu me 
atacava, criticava porque eu fazia o balanço no fim do 
ano e não dizia nada. Mas eu havia registrado tudo, 
detalhadamente, durante o ano; não havia espaço 
para rever tudo outra vez. O jornal não dava mais uma 
página. Tirei muita coisa dos diários de Pernambuco; 
do Jornal do Comércio e do Diário de Pernambuco, 
que têm 150 anos, eram uma referência cultural fan
tástica. A Bahia tinha o folclore, mas não tinha a cul
tura de Pernambuco.

EM - Nas suas críticas, o senhor fala do Flávio de 
Aquino, do Marco Bercovitz. O senhor fala de mos
tras coletivas, do Nervo Óptico.

AO - Esses dois já morreram. Eu che
gava a assistir ao Nervo Óptico sentado no chão, para 
ver o balé, ou então, a exposição dos casacos do Hé
lio Oiticica. O Flávio de Aquino e o Marco Bercovitz 
eram críticos de arte. O Flávio fez sua última crítica 
em São Paulo, sobre o surrealismo no Museu de Arte 
Moderna. Éramos três: eu, o Flávio de Aquino e o 
Francisco Bittencourt que, por sinal, colaborou em um dicionário sobre o Rio Grande 
do Sul. Eu fiz uma crítica forte sobre esse trabalho. Mais tarde, encontrei-me com ele 
em São Paulo e o convidei para visitar algumas exposições. Percebi que ficou cons
trangido; depois entendi que estava me tratando daquele jeito, porque eu havia escrito 
certas coisas de que não havia gostado. Mas tinham de ser escritas, porque o caso era 
sério. Ele colaborou em um assunto que não entendia nada! Era muito avançadinho. 
As vezes, ocupava uma página do Correio do Povo. Esse jornal já foi liberal, agora está 
fechado. Quase não há mais espaço para música ou artes plásticas, mas tem o notici
ário ilustrado por fotografias. Floje em dia, os jornais grandes, de São Paulo e do Rio

Projetos:
Eu ainda sou da máquina 
manual de datilografia. 
Não estou usando-a no 
momento mas, a qualquer 
hora, quero pegá-la 
novamente. Antes de ir 
embora, ainda tenho de 
escrever alguma coisinha.

EM - O senhor falou da importância da galeria do IBA, mas, na década de 50, o Margs 
já existia. O que o senhor lembra da relevância do museu no cenário artístico gaúcho?

AO - Bom, a Antonieta Barone ficou controlando o Margs quando ele 
foi para a Salgado Filho. Ela era burocrata, mas eficiente. Está como eu, não se entre
ga! Fiz 88 anos há poucos dias. Ela é que editou o livro sobre o Theatro São Pedro, 
organizou a cultura pelo interior do Estado, até que, na nova sede, restauraram o pré
dio e me convidaram para a inauguração. De repente me tiraram da lista de convida
dos e colocaram a Ruth Caldas no meu lugar. Houve um momento em que não admi
tiam a cerâmica, depois mudaram a orientação. Ora, o que é a escultura? É um pro
longamento da xilogravura! Quem experimenta a xilo passa a ter noção da terceira 
dimensão. A cerâmica é a fonte, o ponto de partida; dali é que nasce a estrutura dos 
mosaicos. O Gastai me dizia que eu não deveria escrever sobre tudo, só sobre o Vasco 
Prado.
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EM - Qual era sua rotina de escrita?
AO - No começo, depois do espetáculo, eu voltava para a redação e 

escrevia a crítica. Mais tarde, a imprensa nacional definiu que o crítico deveria des
cansar. Então, passei a vir para casa e escrever meus textos na máquina de datilogra
fia. É uma Érica alemã, de 1940. Ela fugiu do bloqueio. “Essa máquina não pode ser 
demolida”, dizia o Padre Rambo. Ela é minha companheira há 60 anos. Há tempos eu 
comprei outra, americana, mas o teclado pequeno não é bom para meus dedos gros
sos. Quase não a uso. Qualquer dia vou tentar usá-la novamente, talvez eu tenha 
emagrecido um pouco. A crítica começava quando eu pegava o programa de espetá
culos. O passo seguinte era consultar a ficha da pessoa, do artista, do dançarino, do 
músico.

de Janeiro, dedicam uma página inteira somente para entrevistas. A crítica está su
mindo. O crítico é demais dentro de uma redação; na verdade, um entrevistador pode 
fazer muita coisa. Veja só: no Correio, o P. F. Gastai foi tirano. Disse-me que eu não 
faria mais entrevistas, nem reportagens. Foi quando o Antônio Hohlfeldt entrou. E 
ele entrou com um espaço aberto, pois eu sou do tempo das vacas magras, de 1945. 
Naquela ocasião, havíamos saído da guerra com racionamento de papel. O Correio 
do Povo saía apenas com oito páginas. Então, eu escrevia muita coisa que acabava 
não sendo publicada. É a arte nos bastidores! Havia colunas vagabundas, maltrata
das, até que o Breno Caldas comprou duas máquinas novas; uma veio de Nova Iorque, 
acabando com a de Paris, e a outra rotativa veio da ex-oficina do Correio da Manhã. 
Eles já venderam tudo isso e estão apostando no interior do Estado, com um sistema 
de anúncio barato para recuperar a clientela. Quando a Zero Hora surgiu, ela queria 
acabar com o Correio do Povo. Como isso iria acontecer? Tirariam os anúncios dele e, 
com o tempo, tirariam também os assinantes. O Correio já se recuperou um pouco, 

ainda não tem a mesma força. O Breno Caldas ficou decepcionado com a crise 
na qual o Correio se afundou. No Rio de Janeiro e São Paulo, todos são standard. Mas 
o pessoal da Zero Hora tinha razão: o Rio Grande do Sul é a terra do tablóide, do 
jornal econômico. O Correio publicava, às sextas-feiras, o Caderno Rural, aos sába
dos, o Caderno de Sábado. Em 1930, o meu pai tentou estrear o formato, mas as má
quinas não prestavam.

EM - O seu arquivo é famoso na cidade.
AO - Talvez o meu arquivo seja o maior. São três prateleiras, cada uma 

com cinco pacotes. Sobre o Iberê, tenho muita coisa. Agora, estou desenvolvendo 
meu encanto: arquitetura e urbanismo. Estou juntando coisas do passado, do pre
sente e do futuro. Os documentos sobre música são os meus “dodóis” e da mulher. 
A paixão mais forte de Porto Alegre, sem dúvida, era a música.

mas

EM - O senhor já foi conferir a III Bienal do Mercosul?
AO - Fui aos três espaços - Margs, Memorial do RS e Santander Cultu

ral - e na Usina do Gasômetro. Só não fui aos contêineres, porque me aconselharam 
a não ir. Ontem mesmo, a minha amiga Tânia Barreiro escreveu uma crítica de pági
na inteira sobre essa parte da Bienal. A minha irmã concordou com tudo o que ela 
escreveu ali. “Não vá, há muito pedregulho, tu não vais agüentar.” São 50 estandes, é 
preciso subir escadas. Disseram que há muita porcaria. Como sempre, são os tais 
modernismos, confundem extravagância com arte. Isso não está certo. O que mais 
me impressionou na III Bienal foi o painel chinês. São cinco metros, uma parede intei
ra de fundo abstrato. Tem a figura de uma cabeça, mas o que aparece mesmo são os 
olhos. Ainda tem a pintura chinesa, com o tema de Mao-Tsé-Tung. Há duas 
fotomontagens de cinco metros cada uma no andar térreo. A China é o país das coisas 
grandes. Eu estava em uma exposição no Instituto de Artes, da chinesa Lili Hwa, irmã 
do Patrick Hwa. A pintura figurativa dela tinha um vermelhão, essa é a cor característi-

EM - Algumas críticas, aparentemente suas, foram assinadas por Zeferino Fagundes.
AO - O Zeferino Fagundes já morreu. O Correio, enquanto um jornal 

liberal, abriu suas portas de modo que, quem quisesse, poderia entrar para colaborar. 
Ele freqüentava a página internacional e, depois, foi escrever sobre artes .plásticas. 
Vinha me cortejar. Chegou ao ponto de me convidar para ir a uma sala que seria 
aberta na PUCRS com o meu nome. Eu nem apareci. O Zeferino escrevia bem sobre 
artes plásticas. Outro que também atuava nessa área era Clóvis Assumpção, de Bagé. 
Poeta, escreveu livros sobre Filosofia, poética, sobre o Clube de Bagé. Foi meu aluno. 
Ele também escrevia na página especial, com ilustração. Nas notas de arte, não saía 
ilustração.
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ca da China. A arte doméstica chinesa tem de três a quatro milênios. Já houve exposi
ções aqui, em Porto Alegre, de móveis chineses. Acho que chegou a hora da China. 
Não se deve pensar que nós, os brancos, somos os tais. Os amarelos não são de brin
quedo. Eles têm milênios de tradição e de técnicas que nós não temos. A gente fala 
que os árabes têm um lado safado, mas eu já vi documentários sobre a arquitetura 
arábica, são construções muito sóbrias, pois no deserto não se pode brincar com a 
areia. Já os judeus vêm com a técnica americana.

smoking. Agora é que estão 
começando a largar esse esti
lo. Villa-Lobos, como bom 
nativista, regia os corais com 
blusão de mujique. Ele não 
era comunista, de jeito ne
nhum. Regia corais no Rio de 
Janeiro, ao ar livre, com a as
sistência de 50 mil pessoas.
Então, a roupa tinha de ser 
essa. Aqui, em Porto Alegre, o 
Iberê começou como figura
tivo. De repente, explodiu a 
infância dele na forma dos 
carretéis. Mais parece um fan
tasma ou uma pandorga.
Mais tarde, entrou em uma 
fase em que só usava o preto 
e o vermelho agressivo. Vi, no 
ano passado, uma peça de 
balé chamada Os carretéis de 
Iberê, foi uma obra-prima! Faziam carretéis enormes e pequenos, depois as crian
ças brincavam com eles, um espetáculo de grande criatividade. Ninguém escreveu 
a respeito.

EM - Anteriormente, perguntamos suas preferências em termos de artes plásticas. 
O senhor resistiu um pouco para aceitar a abstração dos anos 50?

AO - De fato. Em São Paulo, a Paulicéia, de Mario de Andrade, a Sinagoga 
Paulista, como dizia Gustavo Barroso, foi acordada por Matarazzo. Ele passou para a arte 
moderna, e o Assis Chateaubriand seguiu com a arte tradicional. Montou uma coleção 
grande, tirando dinheiro dos milionários. Queria fazer o mesmo no Rio Grande do Sul, 
mas mandou para cá seu Hotel Carraro, a exposição dele, e o patrimônio doou para a

Parceria:
A Wilma é meu superego, 
é muito crítica e também 
pianista. Estamos casados 
há 55 anos.14 Historiador prefeitura. O Leandro Telles,14 por sua vez, terminou com um salão lindo que havia na 

e escritor. prefeitura e essa cedeu o espaço à burocracia. Fizeram um contrato com o Margs e, hoje, 
a pinacoteca da prefeitura fica no museu. As grandes pinturas inglesas são da época do 
Chateaubriand. Um dia, o município precisa pegar de volta esse acervo.

EM - O senhor chegou a conhecer Chateaubriand?
AO - Eu o vi na inauguração da TV Piratini. Naquela época, o governa

dor era o Brizola. O Chateaubriand, quando falava com os outros, segurava as pesso
as pela gola do casaco. Era o que fazia com o Getúlio Vargas. Ele quis comprar o Cor
reio do Povo, mas o jornal não estava à venda. Ele queria o veículo para intermediar 
a revolução. Tinha um grande talento de paraibano. Os nordestinos são sedentos por 
riqueza em função da pobreza em que vivem. Ele se tornou catedrático no Recife, 
onde "passou a perna” em uma porção de gente. Criou um filho que se tornou um 
colecionador fantástico, o Gilberto. O Chateaubriand disse uma vez: “Que o Rio Grande 
do Sul deixe de besteira. Vão plantar capim para ter o gado.” Ofendeu os gaúchos. O 
jornal foi queimado pela turma do Brizola, em vingança. O Correio, não. Nesse senti
do, era um jornal atento ao Getúlio, mas também brigava com o Flores da Cunha. 
Voltando à arte abstrata, acho que o figurativo satisfaz mais. Agora, as mulheres são 
verdadeiros poços de arte abstrata! Na roupa, principalmente. O que é o jogo do ver
melho com o preto? E as formas abstratas? A mulher é um museu vivo e atuante. Os 
homens, ao contrário, foram moldados segundo a tradição inglesa: cartola, casaca,

EM - O gaúcho sempre foi considerado fechado. Os paulistas brincam dizendo que 
aqui no Sul ninguém entra, mas também ninguém sai.

AO - É estranho. Não há país que não tenha um povo com sentimento 
separatista. Sabe que a Escócia quer se separar da Inglaterra? Na Irlanda são aquelas 
guerras que já conhecemos. Na Itália, a Toscana não quer saber de andar com aque
les italianos sujos, atrasados, grosseirões. Tendência para separação até na França 
existe. São Paulo está cheio de críticos gaúchos, principalmente, de música. E o Rio 
de Janeiro também tem os seus. São Paulo recebeu nossa Regina Silveira. O Glauco 
Pinto Moraes, no Rio de Janeiro, seguiu a linha do Iberê. Ele recordou o trem da in
fância dele, lá em Passo Fundo, e começou a pintar locomotivas, partes de trens. De
pois, foi para o abstrato. Antes disso, fazia colagens. Eram bem feitinhas, mas resol-
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veu seguir o passado dele. Eu entendo isso. Aqui, em Porto Alegre, quando não havia 
esses arranha-céus, a gente ouvia o trem apitar no fim de tarde. Nesse horário, a gen
te fica ensimesmado. É a hora em que o Sol já se foi, mas ainda não é noite, provoca 
um transe na gente. Eu tenho um sobrinho que se dedica, de forma fantástica, à foto
grafia, Guilherme Werle. Ele está no quarto ano de Arquitetura, mas sonha mesmo é 
com a fotografia. No Instituto Alemão, apresentou uma exposição belíssima. Expôs, 
também, na Casa de Cultura Mário Quintana, trabalhos com técnicas modernas de 
iluminação. Hoje tudo está muito sofisticado. Minha formação não chegou a tanto. 
Meu sobrinho trabalha em computador. Eu ainda sou da máquina manual de datilo
grafia. Não estou usando-a no momento mas, a qualquer hora, quero pegá-la nova
mente. Antes de ir embora, ainda tenho de escrever alguma coisinha. ALDO

OBINO
notas ae arte
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A inauguração da exposição de trabalhos 

dos alunos do curso de Artes Plásticas do 

Instituto de Belas Artes
24 de dezembro de 1938

Dezesseis horas de sexta-feira. Recinto: Instituto de Belas Artes. Moti
vo: a grande exposição de trabalhos dos alunos do curso de Artes Plásticas. Presen
ças: o reitor da Universidade vem ver de perto o labor de um dos departamentos mais 
representativos da cultura rio-grandense entrosado na organização ideal da Univer
sidade de Porto Alegre, que vem vencendo todos os obstáculos para o seu necessário 
funcionamento. Há representações das várias autoridades.

São quatro salas tomadas por trabalhos de desenho - desenho de mo
delo vivo - pintura - modelagem - arte decorativa - perspectiva e arquitetura.

Percorrí as salas de um relance. Tive impressões fortíssimas. Nesse ín
terim, o corpo docente e discente do Instituto de Belas Artes presta uma homenagem 
a Tasso Corrêa, diretor dessa organização cultural. Homenagem justíssima. Faz-se 
portador dela o professor Ângelo Guido. Esse artista e jornalista exprime, naquele 
tom que todos conhecemos, o sentimento de satisfação e gratidão do corpo docente 
e discente para com o impulsionador dessa vitalidade que reponta em todos os re
cantos do valioso departamento da Universidade de Porto Alegre. São palavras de 
simpatia para a personalidade e atuação idealista e dinâmica do professor Tasso 
Corrêa. Terminando sua oração, Ângelo Guido faz oferenda de um mimo coletivo ao 
homenageado. Descerra-se, então, diante dos visitantes, o veludo que cobre um qua
dro em cavalete: é uma das belas telas de flores pintadas pela artista que Porto Alegre 
já admira: a sra. Amélia Maristany. Completando o ato, a srta. Belmonte faz, em nome 
do corpo discente, a entrega de um belo ramalhete de flores ao homenageado. Ao 
depois, Tasso Corrêa agradece. O nosso homem está comovido deveras. Tem palavras 
de modéstia e franqueza que sempre, aliás, o caracterizaram.

Acabada a justa homenagem, procedemos à nova mirada de todos os 
trabalhos. Desta feita, fomos devagar: análise lenta.

São 116 trabalhos de pintura, 67 trabalhos de arte decorativa, 36 de ar
quitetura analítica, cerca de cem desenhos de gesso e modelo vivo e vários trabalhos 
de escultura, perspectiva e sombra.
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Passamos - em continuação - para o setor da arte decorativa. Sem des- 
douro para ninguém temos de começar pelos trabalhos mais impressionantes. Vera 
Wiltgen revelou-se-nos. Pássaros é um lavor que parece de uma artista consumada. 
O talento da pequena entra olhos a dentro. As linhas, eis o seu segredo. Eu entrei no 
Instituto e fiquei barrado. Passam depois professores e vejo a minha impressão con
firmada por autoridades. A curvatura das linhas e suas tendências. São três trabalhos 
juntos. A fera com suas linhas de sintonização com a arquitetura enquadrante é ad
mirável. A arara, se não estou trocando as bolas, eis outro esboço impressionante.

Mas Vera Wiltgen não está sozinha. Há outras companheiras, embora 
não tão impressionantes nos trabalhos apresentados (o julgamento é, pois, precá
rio), que mostram o seu esforço e resultados alcançados. São bosquejos com defei
tos, sem dúvida, mas com dados positivos que os superam em toda a linha.

Figuram aqui Christina Helfensteller Balbão, Odila Cardoso; Maria 
Pascual, Zilda Sperb, Yolanda Ibanez, Olga Kruger, Suely Caertner.

Percorremos a Arquitetura Analítica. Lá está o esforço de uma plêiade 
de estudantes em fermentação. Hilda Goltz, Rita Baldini, Maria Cruz Coussirat, Arlindo 
Mattos, Alice Fortes, Cléa Damiani, Francisco de Oliveira, Suelly Fett, Candida Lygia 
Hausen, Ruy M. Pinto, Rubem Costa, Maria Peyrouton Louzada, Lauro Pavani e Dul
ce Martins.

Tudo trabalho de estudante. Quem quiser ver de como se está equi
pando para a vida da arte de amanhã a atual geração juvenil, que vá apreciar a pre
sente exposição do Instituto. É um verdadeiro instantâneo de labor intramuros de 
forja da cultura superior rio-grandense que é, não esqueçamos, a Universidade de 
Porto Alegre. Ali está todo um material humano formado no sentido do melhor culti
vo à Arte. Equipamento que apresenta as características, bem ou mal, humanas: as 
falhas. São sempre trabalhos de estudantes. Mas não podemos deixar de espelhar 
aqui as surpresas felicíssimas que encontramos em larga escala. Alguns trabalhos 
nem parecem de estudantes e sim de artistas maduros, que cristalizaram definitiva
mente sua arte em obras personalíssimas.

Começamos pela ordem. Setor da pintura e desenho de modelo vivo. 
Odila Cardoso, do 4° superior apresenta 12 trabalhos. Tocaram-me a sensibilidade 
pela sua contextura os seus lavores: Depois do baile: interessantíssimo; Estudo de fi
gura: bem; Pensando na vida: esboçado com capricho e fundo; Cabeça de velho: um 
estudo bem sugerido e delineado. Passamos para os trabalhos de Vera Wiltgen do 4o 
superior. São 13 trabalhos. Impressionaram-me muitíssimo os seguintes esboços: 
Pensativo: Velha na igreja; e A moça de vestido verde. Há talento repontante aí de um 
modo notório. Vêm depois os trabalhos de Christina Helfensteller. Destaco pelo seu 
cunho artístico vivaz os seguintes quadros: Velho aposentado- Velha beata - Cabeça 
de perfil- Cabeça de negra (ótimo) - e Figura típica. Deparamos, em seguida, com os 
estudos de Yolanda Ibanez do 3o superior. Agradaram-me bastante dois de seus tra
balhos: Figura de moça e Cabeça de jovem.

Vamos adiante. Zilda Sperb, do 3o superior. Chatas eis o seu painel in
superável. Há ali qualquer coisa de sintomático e de sugestivo. É uma promessa gri
tante. Continuamos e vemos trabalhos que são ensaios à procura de podèr de expres
são, bosquejos incompletos. Aqui não especificamos os de Maria Amélia Ávila Pascual, 
os de Suelis Gaertner, os de Olga Kruger, os de Cléa Damiani, os de Maria Cruz 
Coussirat, o de Arlindo Mattos, o de Rita Baldini. Não podemos, porém, deixar de 
destacar o quadro A margem do rio, de Hilda Goltz do 2° superior, que é ótimo em 
quase todos os sentidos, nem tampouco o Tipo de loira, de Anna Almerinda de Moraes, 
que é bem bom, nem tampouco os três estudos de Ruy Moreira Pinto: Cabeça de me
nina- Negrinha-e Estudos de cabeças - o primeiro esplêndido, o segundo bom e o 
terceiro ótimo. E por último destaco quatro trabalhos de Lauro Pavani do Io superior, 
que é uma promessa que nos alegra: Cabeça de moça - Estudo de cabeça 109,110,112 
- e a Negrinha. Ótimos trabalhos os três primeiros e o último muito bom.

Vamos para a Perspectiva e Sombra. Perspectiva. Vem-me à mente o 
curso de Padre Pio Buck do qual eu fui um dos alunos mais malandros. Eu era o rapaz 
das linhas que penetravam o papel. O temperamento estava ali. O professor pedia 
mais leveza, mas qual: as perspectivas furavam as aparências nas suas linhas 
fortíssimas convergentes.

Encontramos aqui um estudo esplêndido de Hilda Goltz do 2o superior. 
O seu lavor de perspectiva está impecável, até opinião em contrário. Houve outra pers
pectiva sem indicação, mas também elogiável.

Passamos, em prosseguimento, para o desenho do gesso e modelo vivo. 
Aqui os cavaletes armados enfileiram dezenas e dezenas de trabalhos sempre com 
um interesse particular, não obstante todos os erros, lacunas e primarismos. Há ca
beças muito bem apanhadas. Lembro-me dos trabalhos nesse gênero de minha irmã, 
que sempre escondeu-se e por fim deixou o crayon, "pastel”, o cavalete e tudo o mais.

Tenho de destacar aqui de modo especial os trabalhos de Ruy Moreira 
Pinto do Io superior. A sua Vênuse os dois demais estão ótimos. Nesta seção há muita 
coisa a observar. Uma das três máscaras com traços cheios de realismo. Aquelas cos
tas! Aquele Voltaire!
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Gotuzzo e sua arte. Lá está ele com cinco telas, quatro das quais admi
ráveis. Destacamos o Sorriso, bosquejo adorável na sua feminilidade. A Baiana está 
provocante e de uma graciosidade comunicativa em alto grau. A écharpe rosa e 
Gravatásimpõem-se bastante. Em face da obra de Gotuzzo entregamo-nos à “simpa
tia divinatória" preconizada por Bergson, para podermos intuir todo o élan artístico 
dessa fonte de beleza que é o espírito de Gotuzzo.

Judite Fortes, uma artista da terra. Não queremos nessa escolha sobre
por os artistas destacados a outros criadores de telas esplêndidas, mas apenas desta
car alguns dos nomes que mais impuseram-se à nossa apreciação. Judite Fortes lá 
está com três quadros. O limpa-chaminés, Retrato e Estudo de expressão são três telas 
alinhadas. Todas bosquejadas com talento e capricho. Destacamos O limpa-chami
nés, motivo proletarista, admiravelmente realizado. Os olhos e todo o rosto do Estudo 
de expressão dizem algo da vida na sua linguagem pictórica.

Celita Vaccani e sua obra de escultura. Destacamos da ilustra patrícia a 
estátua Remorso. É um motivo grande da pequenez humana remordida. O trabalho 
traduz num tom sombrio o tema claro-escuro do prenuncio da perene aurora huma
na tão entrecortada pela contingência, pela nossa imperfeição.

Ângelo Guido está com um conjunto de cinco telas harmônicas, das 
quais destacamos temas marginalmente fluviais. As docas de nossa meninice, lá estão 
evocativas e irradiando uma leve poesia. À margem do Guaíba está sugestivo. Luiz 
Maristany de Trias e suas quatro telas. Os motivos são náuticos. Telas com profusão 
de barcos, um colorido personalíssimo e uma interessantíssima: a do Barco no esta
leiro. São motivos porto-alegrenses.

O que destacamos aqui são lampejos, aliás dos mais refulgentes, da 
esplêndida mostra apenas destoada por alguns nus artísticos sensuais que empa- 
nam a visão das famílias que acorrem ao Salão do Instituto.

Voltaremos ainda a destacar mais alguns trabalhos notáveis como O 
vagabundo, o Estrangular insaciável e muitíssimos outros.

Eis num apanhado rápido o que conseguimos registrar pelos traços que 
mais impressionaram-me. O Instituto de Belas Artes lavrou um tento. Há sangue novo 
circulando por todas aquelas artérias e veias. A testa de tudo está naquele homem- 
ação, naquele homem-inteligente e de boa vontade que é o atual diretor do Instituto 
de Belas Artes. O espírito incutido pelos fundadores dessa entidade cultural está se 
reanimando de modo por que a nossa crônica veio objetivando através de todo esse 
ano fmdante de labuta e revigoramento da vida artística em nossa metrópole.

♦

O Io Salão Oficial do Instituto de Belas Artes 

Uma ligeira resenha do grande certame de 

âmbito nacional
A Nação -19 de novembro de 1939

Continua empolgando o público metropolitano o magnífico salão ofi
cial de 1939 que o veterano e benemérito Instituto de Belas Artes vem de instalar sob 
os auspícios do governo.

Já tivemos ocasiões de nos referir aos caracteres exteriores de que se 
reveste esse grande certame de âmbito nacional.

Hoje queremos reportar-nos a artistas e obras que se nos afiguraram 
destacar-se logo e em primeiro plano.

Demétrio Ismailovitch é um artista que dá o que falar. Expõe cinco te
las, três das quais verdadeiramente notáveis. É um pintor de figuras humanas. Ele 
nô-las devolve numa objetividade viva que tem acima de tudo esse dote excepcional: 
o relevo. A Madona russa, sob esse aspecto, é a sua obra-prima exposta. Ela não nos 
toca pelo motivo religioso, mas somente artístico e como tal nesse dado particular 
que é o relevo, conseguido, aliás, por uma técnica de efeito bizarro. A tela da Oração 
do rabino judeu é extraordinária na sua carnalidade. Em conjunto e em detalhe esse 
trabalho é ótimo. Ismailovitch se nos revela ainda num Auto-retrato extraordinário, 
na sua fixação de cores e no relevo, que tem seus olhos que destacam-se no seu vulto 
simpático.

♦
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Margarida Lima Soutelio é uma discípula de Ismailovitch. Progride no 
estudo do relevo pictórico. Sua perspectiva só aprofunda. Desheodado, eis um relevo 
arquitetônico em que as dimensões sem-sentido são o segredo.

Luiz Maristany de Trias tem em Barcos no estrangeiro, com o seu estilo 
impreciso, um bonito trabalho.

Manoel Martins é um modernista que detrata até um modesto

Flagrantes do 2o Salão de Belas Artes
A Nação -14 de novembro de 1940

Em dois dias seguidos, estivemos contemplando o 2° Salão de Belas 
Artes do Rio Grande do Sul que o Instituto de Belas Artes vem de instalar num dos 
armazéns centrais do Cais do Porto, em exposição aberta ao público, diariamente.

O recinto foi bem-arranjado para a ambientação de uma mostra de am-

Jornaleiro.
Perissinotto tem em Fazendo tricô uma tela de suave figura.
José Ettore Pilla Celli fixou um Jornaleiro num flagrante sugestivo.
Heráclito Ribeiro dos Santos, em Realismo, é de um nu de mau gosto 

indizível. Papeleiro, embora tenha o seu sentido social oculto, é dramático.
Carlos Scliar tem em Noturno homens anormais, com mãos disformes, 

cabeças de macaco e roupas peladas. Parece querer confirmar assim o velho Darwin... 
O mais é ainda demais. Entretanto, já foi dito que ele é uma glória nacional...

Osvaldo Teixeira tem uma Natureza morta esplêndida. Frutos tropicais, 
embora de um nu naturalista, oferece forte sugestão. O Nu de mulher é uma estilização 
cuidada.

pias dimensões.
Nada menos de quinhentos e tantos trabalhos estão expostos. Concor

rem ao certame artistas dos vários recantos do Brasil. Lá estão se defrontando as duas 
correntes artísticas: a tradicionalista e a modernista, com todas as suas modalidades.

Há, pois, trabalhos de variadas qualidades e de distintos valores.
Passamos das pataquadas de Flávio Carvalho, o incrível e sem talento 

paulista que é metido a gênio, às telas puras de um Leopoldo Gotuzzo, elevado mes
mo dentro da nudez que paira nela ou das pinturas em quase relevo de Demétrio 
Ismailovitch. O desenho. João Fahrion, através das cinco ilustrações para Noite na 

taverna, extravasa uma inspiração robusta mesmo dentro de seu primitivismo. Tra
balhos de forte élan artístico.

A arte decorativa. A escultura em madeira de Henri du Jardin - Bouquet 
de flores - é insinuante. Edgar Koetz esboça relevantemente, A conquista da terra. 
VeraViltgen progride ainda mais em seus painéis decorativos.

A escultura. A Sylphide, bronze de Charitas Brandt-Lieneat, é um tra-

Não temos a pretensão de fixar, num só registro, uma tenda de belas
artes de tais proporçoes.

Vamos, portanto, só destacar algo de um vasto celeiro artístico.
As pinturas. Lá está Acquarone com a poética Partida para a pesca e a 

anatolianamente dramática Thais. Contrastando com isso, encontramos a tela Radio
sa, de Almeida Júnior, nu de mau gosto e de péssima arte. O mesmo sucede com o 
medíocre Casamento, trabalho sem expressão interessante.

Chamam a atenção os trabalhos de Luci Citti Ferreira. O mesmo suce-
balho bem moderno.

Antonio Caringi está bem representado com a Velha camponesa, Vis
conde de Mauá, Cabeça de estudo, Velho, e Estudo, todos em bronze e cada um com 
uma expressão peculiar. É um orgulho gaúcho esse nosso escultor conterrâneo. No
tas sugestivas ressaltam essas modelagens imponentes.

Joaquim Lopes figueira apresenta uma Cabeça bem trabalhada.
A Cabeça em bronze, de Ramon Carcano está impressionante na sua

de com Oreste Colombari.
Guiomar Fagundes dá-nos o retrato da sra. Déa Cesar Coufal, esplêndi

do na sua objetividade serena. As flores num chapéu da Primaveratêm expressividade. 
A orquídea humana é um nu que tem despertado interesse.

Fonzari, com seu temperamento plácido, tem um nu feito com muita arte. 
Judith Fortes fez o retrato de Ernani Braga com verossimilhança e verossimilhança.

certo gosto. Margarida Lopes de Almeida tem um feliz trabalho em Anima mea, 
bronze esculpido por uma poetisa.

As cabeças de Otávio Ramos e de Miguel Costa, feitas por Luiz Morrone, 
são esculturas interessantes.

As naturezas mortas, de Manoel Gomes Ribeiro são belas.
Ângelo Guido lá está com aspectos porto-alegrenses. Algo subjetivista, 

plástico e recolhido. Demétrio Ismailovitch está com a impressionante tela Religio, 
Ars, Scientia.
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gações do espírito com a filosofia e a teologia. Consciente ou inconscientemente, o 
homem pretendia libertar-se. Emancipação da anatomia, do desenho, da perspecti
va, nas artes plásticas: libertação da gramática, da versificação, da forma, na prosa e 
na poesia; insubordinação contra a melodia, do contraponto e da harmonia na músi
ca. Esse movimento generalizou-se e tornou-se um totalitarismo da liberdade que os 
sociólogos de nossos dias vão apontando com muita penetração.

O movimento em si, aparentemente tão correto, foi gerando uma con
fusão em que até espíritos da envergadura de um Le Corbusier, o qual aconselhou 
mesmo o rompimento com o passado na arquitetura.

A ilusão de que tudo é permitido e possível ao homem nasceu do aban
dono da idéia divina. Já Murilo Mendes estudou a questão sob este ângulo, de um 
modo bem nítido.

O busto de Otávio Rocha é um gesso muito bem trabalhado.
A arquitetura. Está representada, condignamente, por Fernando 

Corona. Fez ele um estudo de fachada, em perspectiva, do que deve ser o futuro Ins
tituto de Belas Artes, se não continuar o descaso e a má vontade que o público tanto 
vem criticando.

Lá se foi o espaço disponível e apenas fizemos uma esquelética rese
nha de uma exposição rica.

Voltaremos a novos registros, a fim de fixarmos outros aspectos dessa 
parada das belas artes brasileiras.

Desde já queremos ressaltar a liberdade da comissão organizadora em 
abrigar mesmo material imprestável. Isso serve para pôr em relevo bons trabalhos 
que lá não faltam, apesar da vastidão da colônia nudista em certa escala torpe e de 
mau gosto, para não falar na mediocridade técnica da expressão artística. Apreciando a exposição ontem inaugurada, bem nítida tivemos essa 

idéia sustentada na constatação de várias dezenas de trabalhos expostos.
Arte moderna não é o produto de pseudo-artistas que não labutam fora 

da canônica. Não somos, pois, contra o moderno, mas sim, contra a extravagância 
que atende pelos nomes de futurismo, de cubismo, de superrealismo, de dadaísmo, 
embora entre seus falsos vultos existam talentos, malgrado tudo.

Passamos em revista os quarenta e seis trabalhos. Muitas telas de nus 
em poses freudianas, composições oníricas e símbolos inconfessáveis. Com todo o 
desenfreamento, intencionalidade ou inconsciência, não podemos deixar de reco
nhecer que há, no impulso frenético do modernismo, um sentido de prosseguimento 
e mesmo de ascensão que se julga estar no desregramento, na projeção do subcons
ciente e na imoralidade.

♦

O Io Salão Moderno de
Artes Plásticas do Rio Grande do Sul

Janeiro de 1942

A pintura entre os artistas gaúchos tem seguido uma trilha comparável 
à da poesia entre os vates do pago. A pintura, como a poesia, tem estado, no Sul, 
predominantemente sobreposta às modas e a pruridos sem conformação còm nosso 
espírito. Isto não quer dizer que encontremos aqui e ali vultos que, autênticos ou 
não, procuram ser diferentes, mais em atitudes e programas do que por estruturação 
natural.

As artes plásticas em Porto Alegre tinham de passar por essa nova pro
va a que se vêm submetendo todas as grandes metrópoles brasileiras. A cultura de 
uma nação é uma no seu conjunto, mas variada na sua composição. Numa zona de 
imigração como a nossa, numa metrópole cosmopolita como é Porto Alegre, não é de 
admirar que certas tendências internacionais vicejem e bafejem o nosso clima artís
tico. Além disso, a manutenção de uma imutável ordem artística não corresponde 
com as tendências do agitado mundo de nossos dias. A Antiguidade deve ser cultiva
da sem obstar, contudo, a marcha do progresso, da renovação e da tendência de aper
feiçoamento. Isso não impede que os artistas, como o povo em geral, caiam no rede
moinho dos vários “ismos" do fazer humano, paralelo ao agir nosso.

Interessante é o fato que notamos aqui, como já o foi no Rio de Janeiro: 
o embate entre os antigos e os modernos fica circunscrito à pura arena artística, não

Já nas últimas exposições, sinais de movimentação temos assinalado
em nossos registros.

Agora, na entrada de 1942, surge o Io Salão Moderno de Artes Plásticas
do Rio Grande do Sul.

Grande discussão e forte literatura tem despertado o problema da arte 
moderna. O movimento da arte moderna caracterizou-se sobretudo por uma grande 
vontade de afirmação de independência da razão humana, procurando cortar as li-
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se verificando outra qualquer manifestação de “ardor estético" como em Paris ou em 
Roma, onde o autor do trabalho mais impressionante era ainda, o detentor do “record” 
de cabeças de inimigos, mantidas a bengala ou a cadeirada...

O gênio imortal de Ariel, na sua máscara modernista, passará por aqui 
como os ventos andinos: frio, seco e veloz...

Apreciando os diversos atalhos da arte pictórica, pudemos calcular 
quanto os desvios ensinam aos inexperientes para acúmulo do que mais tarde vai 
construir um acervo imponderável para o retorno à estrada da vida artística, que é 
naturalmente moderna no perpassar dos anos e do tempo que se liga ao que per
manece, na duração que é o fundo dos seres.

Não vamos esmiuçar as telas, o que levaria longe e não se coadunaria

O novo edifício do Instituto de Belas Artes
17 de junho de 1943

Estávamos em setembro de 1941. Em determinado dia, começou o 
destelhamento, a retirada das portas e das janelas e, em seguida, a picareta iniciou a 
picar o reboco e a desunir os tijolos de um várias vezes decenário prédio à rua Senhor 
dos Passos. Era o antigo casarão do Instituto de Belas Artes que principiava a ser de
molido. Para onde migrara a prestimosa instituição das belas artes? Acolheu-se a um 
não menos velho sobrado à rua dos Andradas, onde ficou encaramujado durante uns 
dois anos. Enquanto isso, contemplando os escombros e a poeira do material que se 
desorganizava por entre as nuvens de pó, relembramo-nos do destino do velho casa
rão nos seus trinta e três anos de existência em sincronia vigorosa com a cidade que 
repontava na sua formação com sentido de metrópole e provincial.

Evocamos a nossa infância e juventude, em que muito freqüentamos 
esse estabelecimento das belas artes, não perdendo exames, audições e outros fatos 
que marcam o estilo vital dessa entidade de cultura artística.

Evocamos as figuras tutelares desses mestres legendários da arte em 
terras rio-grandenses que foram Araújo Viana, Pedro Weingártner, Amália Iracema, 
Libindo Ferrás, Pelichek, Guilherme Fontainha, Assuero Carritano, fundadores uns, 
propulsores outros de uma obra que eleva o Rio Grande do Sul à categoria de celeiro 
exuberante da arte brasileira.

São de se recordar os serões hibernais dentro daquele salãozinho reco
lhido e que na sua intimidade não tolerava mais de duzentos ouvintes, envolvidos de 
um lado pela concentrada pinacoteca e dominado ainda pelas figuras escultóricas de 
Apoio e de Vênus. No discreto palco, dois dragões negros disputavam seguidamente 
a atenção das assistências. Eram os pianos que, na luta intensa, tiveram sucessores. 
As imagens se nos mesclam. Ora são os exames finais que nos acorrem à lembrança, 
ora são recitais que ecoam lá do fundo de um ou dois decênios, enquanto temos a 
memória mais viva da música de câmara dos últimos anos e de extraordinários con
certos como o de Horszowsky ou o da esquisitamente cativante arte de Lucila Ma
chuca Garcia, misto de pianista e clavicinista.

De início, exclusivamente um Conservatório de Música, denominação 
que até ontem disputou o domínio do Instituto, logo ampliado por Libindo Ferrás para 
as artes plásticas. Durante a maior parte de sua existência, a Música exerceu um domí-

com a atitude devida.
A ânsia de renovação no sentido de aperfeiçoamento é nobre e viável. 

Agora: a atitude preconcebida e teatral de poses é artimanha de quem quer fazer ba
rulho e por isso não merece nenhuma atenção.

Comparecem nessa concentração do centro da cidade de um modo 
desigual desenhos, óleo, aquarela, linóleo, guache, têmpera, a fogo, da lavra de loão 
Braga, Luiz Corona, Olavo Dutra, Jean lacques Fridolin, Osvaldo Goida, Vitorio Gheno, 
Hilga Goltz, Fedor Kalinski, Edgar Koetz, Paulo Koetz, Konow, Ana de Lourdes, Guido 
Mondim, joão Mottini, Honório Nardim, Martim Obermeyer, Carlos Alberto Petrucci, 
josé H. dos Santos, Jaime Tongel, João Faria Viana e W. Wickert.

Há trabalhos abaixo de crítica, que contrastam com outros que mere
cem apreciação.

Deixamos aqui a censura, que não é tolerada por movimentos que não 
querem se subordinar à disciplina intelectual, não obstante teremos a certeza de que 
a ordem é a essência da sabedoria tanto especulativa quanto experimental.

Passamos, assim, a passos largos, por esse mostruário que exibe telas 
algumas discretamente interessantes e mesmo em desacordo com determinado pre
conceito sobre o que é realmente moderno em Arte. Era o que tínhamos a dizer.

♦

56 ALDO OBINO: notas í/c arte A L D O OBINO: notas (/e arte 57



Visitamos demoradamente o novo edifício que a firma José Moura Car
valho Cia. construiu conforme o projeto dos professores arquitetos Ernani Corrêa e 
Fernando Corona.

nio admirável nos destinos do Instituto. Hoje ela cede lugar para as Artes Plásticas, que 
lhe estão tomando a dianteira na nossa metrópole, sinal esse dos novos tempos.

Surgindo de uma humildade exaltadora, as artes plásticas encontra
ram guarida de emergência nos porões adaptados ou quase no sótão da casa que se 
adaptava com dificuldade ao crescimento artístico da cidade.

Essa visão da ordem velha do instituto se desfez. Uma larga pausa. Com 
todo o interesse víamos surgir, no mesmo local da vetusta casa, o arcabouço que in
dicava um alteroso edifício, um arranha-céu dentro de nossas perspectivas urbanas. 
O tempo passa. Organiza-se uma milícia de legionários que apoiam a iniciativa.

É de se notar que, nos seus trinta e cinco anos de existência, o Instituto 
de Belas Artes passou justamente por uma crise perigosa com a sua desincorporação 
lastimável do seio da universidade e com o problema de ter uma sede incapaz de 
fazer frente às exigências do novo período por que passamos. A provação foi vencida 
não passivamente, mas com uma reação vital esplêndida. A congregação dos profes
sores assumiu toda a responsabilidade, e o magistério das Belas Artes teve os seus 
vencimentos cortados em proporções impressionantes. Essa fase em parte foi com
pensada. Após o exílio para um prédio ainda mais inadequado, eis que, desde há pou
co, o Instituto de Belas Artes, que nem um bando de aves, levantou vôo e vem de se 
instalar na nova sede.

O salão de concertos

Inicialmente, podemos afirmar que o espaço foi aproveitado com o 
máximo rendimento. O que dificultava o plano horizontal foi compensado com o 
alteamento vertical. A divisão das partes teve uma racional distribuição. Não houve o 
menor desperdício. Em conjunto, dizemos que o edifício teve uma justa medida. A 
admirável entrada tem por limiar um saguão em que a guarda é dada pelas estátuas 
de Vênus e de Apoio. Após um ligeiro patamar vestibular, estamos distante da porta 
do salão de concertos. Embora o edifício tenha feitio retangular, mais comprimento 
que largura, o salão, modernamente, evita as arestas de contornos arredondados. 
Ótimas cadeiras que enterram a impressão das que possuía o outro salão. O tablado 
foi arranjado como palco de um modo feliz, assimilando o que de bom tinha a expe
riência preterida. Os jogos dos panos e da luz indireta harmonizam sobriamente o 
conjunto que ainda conta com uma boa galeria ao fundo. Abaixo do tablado está o 
camarim geral. Ainda teremos ocasião, daqui a pouco, com a série de concertos que 
se anuncia, de verificar o segredo da acústica desse salão, o que constitui um fator de 
inamovível importância.

O que é o novo edifício No primeiro andar, que se superpõe ao salão de concerto, de um lado 
está o balcão e de outro o foyer, isto é, o ponto de reunião de espera e de intervalo.Qualquer coisa fora do comum é o que apresenta a nova construção. 

Há coisa de um semestre o Rio de Janeiro ficou altaneiro com o seu Conservatório 
Brasileiro de Música, instalado no 12°, 13° e 14° andares de um arranha-céu. Andrade 
Muricy chegou a escrever uma crônica comemorativa, exaltando o salão que acomo
da trezentas poltronas e que o maestro Lorenzo Fernandez, que já percorreu quase 
todas as capitais da América do Sul, considera sem par. Pois bem: o Instituto de Belas 
Artes de Porto Alegre ocupa todo um arranha-céu de oito andares e tem além desses 
um salão com capacidade de quatrocentas poltronas! Nisto sobrepuja o Rio de Janei
ro, onde a tradicional Escola Nacional de Música apresenta uma feição carrancuda e 
conserva o seu ambiente arcaico e inconfortável, à espera da projetada e desejada 
Casa da Música. Em São Paulo, a questão da sala de concerto não há muito ainda esta
va sendo reclamada com veemência, como iniciativa esperada por parte do governo. 
Aqui em Porto Alegre uma instituição particular toma a iniciativa numa das quadras 
mais difíceis para si e num período em que as dificuldades bélicas constituem árduas e 
ingratas barreiras em matéria de construção.

A divisão das secções do instituto

Uma explicação, a distribuição de todos os andares obedece ao plano 
de um corredor de espera ao centro por onde passam o elevador, a escada e estão 
situadas as instalações higiênicas, havendo um banco em cada andar, bem como luz, 
água e ar diretos, elementos que favorecem muito bem o edifício.

No segundo andar, à frente, está a sala da biblioteca, armada com um 
gosto afeiçoado à natureza e às condições da casa, bem como o arquivo e, ao fundo, a 
secretaria e direção, antigamente instaladas também no porão da velha sede.

Nos andares subseqüentes, encontram-se as salas de aula, em inteli
gente divisão.

O terceiro andar é constituído pelas salas de aula de física, anatomia 
artística, acústica e ciências biológicas aplicadas. Cadeiras apropriadas, quadro ne
gro e materiais imprescindíveis. Nessa pavimentação, acha-se a saleta do centro dos
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estudantes do estabelecimento. Além disso, encontramos uma saleta para aulas indi
viduais e arquivo.

Impressões e reflexos

Tivemos ocasião de falar a vários professores do estabelecimento. Es
tão todos satisfeitos, dando-se por compensados das dificuldades que, solidariamente, 
têm tido, havendo uma convergência significativa no sentido de exaltar a iniciativa 
arrojada, oportuna, realista, desacortinada e levada avante pelo espírito empreende
dor de Tasso Corrêa, o diretor do estabelecimento, de momento gozando de uma 
justa mas fraudada licença, a fim de descansar, o que não está fazendo, da tensão de 
que tem sido centro nos últimos anos da vida do Instituto de Belas Artes.

Estamos ao par da afluência dos estudantes a essa casa de ensino artís
tico. A nova geração está aglutinada com agrado, graças ao espírito renovador que vê 
sobrepairar na referida instituição.

Tal é a situação da organização fundada em 1938 por um pujilo de ho
mens dedicados à Arte tais como Carlos Barbosa, então presidente do Estado, Olinto 
de Oliveira, Araújo Viana, José Morini, Libindo Ferrás, Julieta Ferini Leão, Olinta Braga, 
Amalia Iracema e outros.

Um detalhe interessante é a rica pinacoteca, que, no demolido edifício, 
estava, a bem dizer, concentrada no salão; na nova sede se encontra distribuída pela 
maioria dos andares, excetuando-se, justamente, o salão de concertos e o último an
dar, como veremos.

Outros aspectos

Outro aspecto que desperta a atenção: enquanto as antigas instalações 
padeciam de congênita falta de espaço, de luz e de ar, o que, mais dia, menos dia, iria 
obrigar a Higiene a interditar a sede em nome do bem-estar geral, as novas instala
ções têm todos os requisitos higiênicos, não excessivamente, o que seria uma dema
sia contra as leis da Arte, mas na exata proporção.

No andar que se sobrepõe, há as salas de música teórica (três salas). 
Em todas as divisões de música, estão localizados pianos de cauda. Só no salão de 
concerto verificamos dois de cauda inteira. Conforme o tamanho das aulas, os pia
nos são de meia cauda ou de um quarto de cauda.

O quinto andar compreende as salas de arte decorativa, arquitetura 
analítica, construções, geometria descritiva, perspectiva, sombra e outras de artes 
plásticas e arquitetônicas.

O Instituto de Belas Artes já diplomou, durante toda a sua existência, 
mais de mil jovens sul-rio-grandenses, que ali foram buscar iniciação e os segredos 
da Arte de Palestrina, de Michelangelo, de Van Gogh, mistérios de uma cultura que é 
tão aristocrática nos seus princípios e tão democrática nos seus frutos.

Pelo magistério do instituto, têm passado vultos de projeção da cultura 
artística do Brasil contemporâneo, os quais deixaram sinais indeléveis de seu trânsi
to fulgurante, que conseguiu despertar centelhas de talentos, conquistadores não só 
da sensibilidade brasileira, mas também projeções por sobre a América e Europa da 
alma nacional, como é o caso de Radamés Gnatalli, cujo nome ultrapassa as frontei
ras pátrias, de Luiz Cosme, de Dila Josetti, de Sotero Cósme, de Fernando Herrmann 
e esses destacados nomes de Armando Albuquerque, Julio Grau, Belanca, Adail Cos
ta, Oscar Crusius, Hilda Goltz, Judite Fortes, Argentina Pasquale, Vera Wiltchen, Cleo 
Romero, artistas de hoje que mourejam como esses de ontem que ecoam como Peri 
Machado, Augusto Vaseur, Dóra Assmuss, Cecília Lemos, Demófilo Xavier e todo um 
punhado de pianistas, cantores, violinistas, pintores, arquitetos que nos levariam longe 
a enumeração exemplifícativa.

O sexto pavimento está constituído dos ateliers de desenho e pintura.
As oficinas de escultura e modelagem se encontram no sétimo andar.
O oitavo e derradeiro andar consta de uma secção de formas e restau

ração de trabalhos, mas destacando-se com o café-bar de uma singeleza pitoresca, 
sendo valorizado com as decorações típicas e modernas de Fahrion, bem como pelo 
mobiliário adequado no seu caráter rústico, com mesas toscas e cadeiras'de assento 
e encosto de cordas. Dois terraços marginais formam as frentes dianteira e posterior 
do arranha-céu. Destes pontos, como dos outros inferiores, é proporcionado um pa
norama de Porto Alegre e seus arredores verdadeiramente impressionante nas suas 
múltiplas angulações e posições, dominando o espectador todos os grandes recantos 
da cidade.

Não é por menos que o Touring Club já combinou fazer desse repre
sentativo arranha-céu e do exemplar Instituto que o anima um dos principais pontos 
de turismo.
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Seguimos de longe a marcha de Iberê Camargo. Passa ele por um mo
mento de indecisão, num trânsito com seus transes, como revelam os últimos traba
lhos que temos em vista. Penetrou esse artista gaúcho nas pictóricas vias cariocas, 
recebendo naturais marcações, sugestões e influências. O resultado é o que vemos. 
Seu labor se divide no que consulta a sua natureza íntima e profunda e no que é 
imperativo do meio, das circunstâncias e da pressão ambiental.

Existe forte querela de escolas na Pintura. Verificamos a pintura que se 
liga à tradição e à clássica preocupação de perfeição e a que não tolera ou não com
preende esse ideal. O resultado é, de um lado, a irrupção contínua sem conta, que se 
obstina em ter os olhos voltados para o passado e, assim, de tradicional se transfor
ma em conservadora e até conservantista, abafada num convencionalismo e num 
ritualismo escolar desvitalizado e, de curta parte, o surto fremente, frenético e revol
to de uma corrente reacionária, que busca revolver, sacudir a rotina e o imperante 
artificialismo, desaguando, por vezes, no estuário de revoltas renovações e rumando 
com exclusivismo sua preocupação para com o futuro, o presente ou o momento. A 
via média é eqüidistante dos extremos. A síntese vital da pintura deve expurgar todos 
os ismos, que são meios extremados de escapar à complexa realidade do mundo, 
inventando processos sutis ou grotescos de evasão.

É verdade que os exegetas apologistas do modernismo sugerem que o 
pintor contemporâneo, sendo filho de uma civilização que se aniquila, vítima e ins
trumento, causa e efeito, é destruído e destrói a sociedade em que vive e no turbilhão 
da decomposição é arrastado tragicamente...

Eis a explicação sociológica do surrealismo, do cubismo, do dadaísmo, 
do futurismo, do desmantelamento e da desordem que invadem e desfazem os pla
nos perenes da pintura, saturando os seus arraiais de um espírito revolto, desordenado, 
que não é mais a concreção perfectível da liberdade artística e sim da licenciosidade 
e até da libertinagem. Como efeito, temos o contorcionismo acrobático dos pincéis, 
onirismo revelador de misérias morais do artista, o lodo do inconsciente toldando a 
transparência da consciência desfeita com esses desvios.

Iberê Camargo, filho da província, oriundo do interior, é projetado na 
Metrópole da Nação. Sua arte nova, virgem, assinalando uma vocação para a pintura 
fina, saindo do Rio Grande do Sul, singra atualmente o Rio de Janeiro e isso se reflete na 
sua obra, que era, aqui, serena, clara, pessoal, discreta, própria, tornando-se, no perío
do atual, em parte, trêfega, obscura, impessoal, indiscreta, imprópria, não mais livre 
e sim licenciosa, o que revela o influxo de convenções e de compromissos parciais 
e não mais, em parte felizmente, a serena e ordenada preocupação de traduzir a

Considerações finais

Eis o que é o Instituto de Belas Artes num paralelo entre o presente e o 
passado, em preparativos planejados com esmero para o futuro que se aproxima e no 
qual ele pretende prosseguir conduzindo a tocha da arte num primado que, em ter
ras rio-grandenses, lhe cabe em virtude de suas lutas e de suas glórias.

Tendo feito no passado semeaduras valiosas, já tem no presente reser
vas de colheitas exuberantes que fazem de si um celeiro para o delineamento do porvir.

Sem dúvida, o instituto fará de seu salão de concerto um centro de co
laboração e de atração para os artistas de todo o Brasil e do estrangeiro e, mais ainda, 
permitirá que em suas salas exponham os artistas conterrâneos e estranhos, na me
dida em que fizeram jus a esse acolhimento.

De outro lado, não haverá mais as dificuldades de artistas de câmara, 
muitas vezes, não conseguirem melhor apreço em virtude de se desambientarem num 
ambiente teatral inadequado para a música recolhida e que se destina a ser ouvida na 
intimidade dos serões de sala de concerto. Além disso, não acontecerá o que às vezes 
sucede: um artista não pode atuar em determinado período porque o teatro está re
servado para temporadas ou para comemorações.

A evocação sentimental do passado do instituto, suscitada sob a visão 
da poeira levantada com a derrubada de 1941, se desvanece com a imponente reali
dade do reajustamento exuberante do instituto que mostra estar aparelhado como, 
talvez, a mais atual obra da América do Sul em 1943.

♦

Os trabalhos de Iberê Camargo

26 de abril de 1944

Iberê Camargo, nome já registrado em nossas notas de arte, teve, há 
dias inaugurada, na galeria do Estúdio Os 2, à rua dos Andradas, a exposição de seus 
trabalhos feitos na fase atual pela qual transita. Esse artista, jovem ainda, foi contem
plado com uma bolsa de estudos pelo governo do Estado, a fim de estagiar no Rio de 
Janeiro. Autêntico, talentoso pictórico, esse filho de Restinga Seca já se fizera apreciar 
na primeira exposição de seus trabalhos, verificada há um ano num dos salões do 
palácio do governo.
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deformações existentes do progresso que avança, do feio, do ridículo, do patético, do 
trágico, do tétrico e do pavoroso em que é dosado o fluxo constante e perene do viver 
humano. Sempre alguma coisa de revelador encontramos, todavia, em boa parte des
ses trabalhos a óleo.

existência em sua natural expansão, sobrepujando em suas desnaturadas contrações, 
deformações, anormalidades.

Não ignoramos que o modernismo faz guerra à arte pela arte e em es
pecial ao conceito que reduz a arte à beleza, esquecendo que o dramático, o patético, 
o trágico, o ridículo, o cômico e o pavoroso têm também guarida no seio fecundo da 
arte. Esquecem-se, ou o senso se lhes embota, de que o belo é o centro de gravitação 
em torno do qual o sublime e o irrisório, em toda a sua escala que vai da estilização 
máxima à radical caricatura e deformação, formam o mundo hierárquico e orgânico 
da pintura.

Afinal, temos a considerar as 11 águas fortes que são realmente o pon
to fortíssimo desse artista, que é uma vocação para as coisas deliradas, finas, belas e 
elevadas, ainda que circunstancialmente tenha de penetrar nos meandros indesejá
veis de uma iniciação que, embora combatendo acirrada e naturalmente o 
convencionalismo acadêmico de tanta natureza morta e assassinada, de tanta paisa
gem sem vibração, sem ar, de tanta bananeira de pintores bananas e de tanta réstea 
de cebola com que precisam ser surrados a rotina, o convencionalismo, o 
artificialismo, a falta de inspiração, o poder recreador e transfigurador das coisas, o 
sentido social e o sentido da vida e dos destinos das coisas pintadas, timbra, num 
erro que não conseguiu erradicar, ao propor novas convenções e limitações como 
sucedâneo às regrinhas e aos artifícios que esgotaram o escolarismo, o academicismo, 
traidores da pintura, como os seus reacionários modernistas que nem sempre se con
vertem e se salvam, ao contrário de Cézanne, após o transe e a crise modernista, só 
concebível como meio, como transição premente para a reconquista do tempo e da 
experiência, prodigalizados e malbaratados tanto pela insatisfação quanto pela ân
sia de parecer diferente, em vez de ser inconfundível com o mais.

Estivemos observando os trabalhos de Iberê Camargo. O que ele tem 
de melhor é o élan natural, a capacidade que lhe é própria e que o levou para o centro 
do Brasil. Os seus desenhos, mais de setenta, são esboços que se caracterizam por 
dupla feição: a de formação e a de deformação, uma espontânea e congênita e a outra 
provocada e fruto de artifício. Na sua melhor parte, predomina, fecundamente, essa 
feição em lavores ordenados, afirmativos (sob inspiração de Goya, Van Gogh e ou
tros) em contraste com muita atitude convencional de desenhos de posições anti- 
estéticas e de gosto não superior e sim animal. Nota interessante é que, mesmo no 
que não lhe é próprio e adequado, ao artista irrompe aqui e ali com sua fecunda veia 
criadora, revelando em certos trabalhos modernistas todo o seu poder de fazer as 
coisas com arte. É que Iberê Camargo é bom artista, apesar dos andrajos a que aderiu 
em relação à moda campeante. A arte não tem medo da verdade. Pinte os pés 
esborrachados do proletário e não as patas das gazelas ou os pés das histórias fantás
ticas, mas vá de fato apanhar o pé e não simplesmente limitar-se aos pés da conven
ção modernista, mergulhando profundamente na análise anatômica. De resto, o pé 
que Iberê especializa busca esse rumo.

O mesmo se diga do nu artístico. É um tema delicado. Mas o corpo não 
é um mal nem um erro da natureza. Donde: ele pode e deve ser pintado. Para isso, 
porém, gosto e espírito superior que transfiguram as fixações mais realistas. Não é o 
que acontece com a maior parte dos nus de Iberê. Sofre ele, de momento, nem sem
pre felizmente, o influxo da erásmica, os bosquejos sendo de lascívia e de forma que 
depõem contra o sentido enobrecedor e enaltecedor que deve ter a arte.

Além das várias dezenas de desenhos a lápis, a atual exposição dos tra
balhos de Iberê Camargo, ausente, apresenta 20 telas a óleo em grande parte obedi
entes à rigidez da escola modernista, deformadora e que cultiva propositalmente o 
mau gosto, para causar espécie e sacudir com o gosto pela medida, pela forma, pela 
tradição, pelo belo, tantas vezes tragicamente à margem da vida incomensurável das

♦

Os desenhos do pracinha Scliar
25 de outubro de 1945

Carlos Scliar há anos surgiu entre nós. Lembramo-nos do suplemento 
infantil do nosso jornal, onde colaborava o adolescente. Depois foram certames co
letivos e lá estavam alguns trabalhos do jovem artista. Em seguida, vimo-lo na Asso
ciação Francisco Lisboa. Mais tarde foi para o centro do País. O último ano da guerra 
jogou com Carlos Scliar, imprevistamente, em terras da Itália. O pintor modernista 
transformou-se em pracinha da Força Expedicionária Brasileira. Nos lazeres, esse ar
tista foi desenhando motivos e momentos diferentes, sob o clima inspirador da guer
ra de nervos no período branco e gelado em que suas primeiras impressões itálicas
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Inaugura-se, hoje, a exposição de Petruccitiveram mais tempo para fermentar e dar origem a uma série de preocupações de 
ordem técnica, todas culminando na aspiração de atingir o desenho simples e es
pontâneo que parece exprimir sem querer, não fazendo mais do que desenhar o que 
o rodeava.

4 de novembro de 1947

Meia centena de desenhos constituem os mostruários desse desenhis
ta jovem. São trabalhos que estão marcados pelo ambiente que cercou esse rapaz. Já 
antes de ir para o Velho Mundo apresentara sua exposição de despedida. Agora, de 
volta, ei-lo, novamente, com sua exposição.

Dos desenhos de homens bêbados, de mulheres sem marido, de meni
nas malvestidas, dos motivos gritantes, chorosos e combativos que despertaram rea
ção em Belo Horizonte, retorna agora o artista, rumando para o desenho.

Os desenhos expostos foram feitos em Piza, Marzolara, Porreta Terme, 
Scandiano, Gaggio Montano, Alessandria, Florença, Francolise e a bordo do Pedro I.

São interessantes muitos dos trabalhos do artista. Constituem flagran
tes, atitudes e momentos sugestivos no seu motivo e na sua expressão. Denota a ins
piração tirada desses anos de guerra e da visão direta e pessoal do desenhista.

No Rio de Janeiro e em São Paulo, onde expôs esses trabalhos, o pintor 
conterrâneo, foi recebido por vários setores da crítica de maneira apreciável.

Visitando a exposição montada no Estúdio Os 2, tivemos uma impres
são mista, isto é, positiva em relação a muitas execuções, levadas a termo com felici
dade, ao passo que noutras já não consegue fixar os sugestivos temas. Assim temos 
de distinguir os assuntos, selecionados com intencionalidade distinta e sugestiva em 
grande parte, e a execução técnica, de elementos diferentes, notando-se a busca da 
singeleza por meio de um labor mais caligráfico, de acordo, aliás, com as correntes 
que aspiram devolver ao desenho as linhas, fontes de abastecimento do que consti
tui a grandeza do mesmo: a linhagem pura, simples e sem atavios, bem como a liber
tação da forma de uma planificação rígida, estandardizada e cristalizada estatica- 
mente, não mais captando o dinamismo da vida, a espontaneidade das formas e a 
inspiração livre, bem como a angulação das coisas, a perspectiva e as posições inde
pendentes, buscando o humano e o pessoal que as criaturas irradiam.

Os círculos artísticos da cidade têm hoje suas atenções voltadas para a 
inauguração, às 17 horas, em nosso auditório, da exposição de Carlos Alberto Petrucci.

Vocação natural para a pintura, levada por um autodidatismo lúcido, a 
excelente desenvolvimento e aperfeiçoamento, Petrucci se enfileira hoje entre os mais 
positivos valores das artes plásticas do Estado. Jovem ainda, defronta uma carreira 
em torno da qual a crítica e o público são unânimes em tecer os melhores vaticínios. 
Tendo exposto em várias mostras coletivas, o pintor rio-grandense que alcança agora 
o início de sua fase madura, expõe pela primeira vez individualmente. Quer em qua
lidade, como em quantidade, a mostra que Carlos Alberto Petrucci inaugura hoje, em 
nosso auditório, é das mais expressivas que ali têm encontrado abrigo, nesta fértil 
temporada de realizações de artes plásticas.

Óleos, guaches e desenhos em técnicas diversas, tratando ora de figu
ra, ora da composição ou da paisagem, darão ao público uma nítida e marcante amos
tra da robusta personalidade deste moço-pintor gaúcho, em vésperas de viajar para 
São Paulo e Rio.

O vernissage terá a presença dos elementos representativos dos meios 
artísticos e intelectuais, e a exposição será franqueada ao público, diariamente, até às 
22 horas, durante 15 dias.

♦

A presença da pintura contemporânea
1947

Há um semestre que se aguardava a exposição de pintura contemporâ
nea recém-inaugurada no auditório do Correio do Povo. Essa mostra veio a nós por 
iniciativa de um grupo de afeiçoados à pintura, desejosos de fazer com que a metró
pole do Rio Grande conheça diretamente a arte de gerações que contribuem para a 
evolução dessa arte plástica em terras brasileiras. É uma galeria de pintores de várias 
províncias, os quais vivem no Rio de Janeiro, além de alguns europeus anexados. Nesta

♦
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que valem como miniaturas desenhadas de sua arte toda machucada na experiência 
do modernismo.

nota, nos limitaremos a registrar objetivamente os pintores na referida galeria, atra
vés de trabalhos selecionados.

Marques Rebello, o apreciável escritor carioca de Cenas da vida brasi
leira e das Suítes e de tantas obras de sabor, é o organizador da exposição. Reuniu ele 
70 trabalhos, em torno dos mesmos devendo fazer seus comentários interpretativos.

Vamos pontuar ligeiramente os trabalhos em foco. Longe estamos de 
ter tudo o que o Brasil possui de contemporâneo. É apenas uma visão abreviada de 
alguns, entre os quais encontramos nomes consagrados no mundo e no País.

Guignard é um carioca de 52 anos. Estudou na Suíça, Alemanha, Itália 
e França. Sua obra busca o primitivismo na forma infantilista. É amigo da pintura 
detalhada e luminosa. Tem colorido vivaz. Afeiçoado às visões montanhosas, compa
rece com dois temas de Sabará.

Pancetti é um campinense de 44 anos. Sua pintura busca soluções que 
simplificam os processos e as visões. Joga com o colorido liso e brilhante. Aspira ao 
primitivismo. O seu ciclo marinhista está contagiando. Temos desse paulista 
Mangaratiba - Ibicuí- Menina na praia - Retiro de pescadores - Barcaças - Menina 
pobre e o Auto-retrato em processo de desenhismo impressionante.

Portinari está racionado. Tendo levado a sua obra ambulante numa vi
são global que sacudiu com Buenos Aires e Montevidéu há pouco, esse consagrado e 
discutido gênio da pintura brasileira, está representado por Meninos brincando, da 
sua fase azul, a evocar a ambiência de sua infância, num estudo de movimento, de 
cores e plástica.

Lasar Segall, o eslavo de Vilna, aos 57 anos, é um artista mundialmente 
conhecido na pintura e escultura. Há mais de um quarto de século vivendo no Brasil, 
apresenta litografia e desenho, com os seus caracteres raciais aparentes.

Percy Deane é um amazonense despertado por Portinari. Não tem 30 
anos. Ascendência anglo-saxônica. Orientação modernista. O retrato de Elza Proença 
é simplesmente moderno em sua fatura e feição.

Toledo é um carioca arquiteto do movimento modernista, tornado discípu
lo de Portinari. Apresenta Trabalhadores e Mulheres, escorços que denotam temperamen
to robusto e plástica rude, a que o trato com o cimento armado talvez não seja estranho.

Há outros pintores de menos projeção como Milton Dacosta, de 32 anos, 
discípulo de Portinari e premiado. Rubem Cassa, paulista de 42 anos, também é dis
cípulo de Portinari. Djanira Gomes Pereira, paulista, de 33 anos, é autodidata viajada 
e Edith Behring e outros.

Contrasta com a visão da pintura brasileira a reunião de pintores euro
peus, à frente dos quais destaca Maurício Vlaminck, Pierre Bonnard e um punhado 
de artistas de orientação moderna como Sychra, Sigmund, Lander, Krajci, Nevan, 
Zmetak, Szenes, Leskoscliek. São pintores que, com a guerra, estão circulando pelo 
mundo. Há trabalhos de valor, ao par de alguns que os pintores discutem no que 
pretendem e no valor que revelam.

Voltaremos a focalizar a galeria, a fim de observar e refletir o estado 
presente da luta entre a tradicionalidade e a modernidade e os desvios do 
conservadorismo e do academismo, diante do desbragamento modernista que veri
ficamos na rebelião de Picasso, Chirico, Dali e de todos os ismos que formam os ven
davais e as enxurradas dos plácidos campos da pintura.

Santa Rosa, homem de ilustração e de decoração, está presente com 
Moleques e Pescadores. Esse paraibano de 38 anos sublima o modernismo, como André 
Marchand burila o cubismo.

Iberê Camargo, o nosso, está com trabalhos diversos. Demolição- Ma
nhã no bairro da Lapa e A cadeira vermelha. O primeiro tem polarizado a atenção.

Teruz, carioca de 41 anos, apresenta temário religioso. O Eccehomoé um 
motivo de orientação pré-rafaelista. Além disso, tem Mater dolorosa e O dedo de Deus.

Percy Lau é admirável nos seus desenhos. A sua alma peruana se inte
grou na cosmovisão brasileira com a fidelidade e expressividade que notamos em 
Jangadeiros, O cafezal, O garimpo e Cana-de-açúcar. É um gravurista maravilhoso 
que perdemos cedo.

♦

Di Cavalcanti é o carioca que já conhecemos de uma exposição indivi
dual. Está representado esse artista cinqüentenário por dois exemplares saborosos
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Os pintores novos de Bagé Realmente, tratamos com uma mocidade que está tomada dos brios pela 
nova pintura, trabalhando de consciência convicta, empregando os processos e orien
tando-se pelos preceitos do ensino avançado de Cândido Portinari e José Morais.

O que mais impressiona no certame presente é o predomínio da arte 
figurativa, dentro de um rumo moderno. Trabalhando com o abstracionismo na con
cepção de meio de libertar e apurar o labor pictórico, essa rapaziada se mostra bem 
rio-grandense, no sentido de valorizar com gosto a paisagem humana, mais do que a 
paisagem cósmica. É um pendor característico do personalismo rio-grandense e pe
culiaridade bageense e tipicamente gauchesca, além de se harmonizar com a arte 
figurativa de Portinari, o qual ligado profundamente à experiência de Picasso, tem
pera esse rumo com o figurativismo de Diego de Rivera. É interessante notarmos como 
um artista paulista, de ascendência itálica, se liga a dois mestres: um ibérico e outro 
espanhol. Na Ibérica, o humanismo estético sobrepõe o homem à natureza. É o que 
notamos dominar a ânsia abstratista de Picasso e o nativismo indígena de Rivera.

Com tudo isso, o que notamos nos trabalhos dos artistas bageenses é o 
poder de expressão das figuras humanas, o que não os impede nem molesta em rela
ção ao animalismo, ao paisagismo e a outras variações nos gêneros. Os processos, os 
estilos são singularizados pelos temperamentos, gostos e experiências. Entre si, os 
jovens guardam a melhor independência, havendo simplesmente correspondência 
de rumo e ambiências.

20 de outubro de 1948

Uma agradável surpresa consegue, com certeza, a revelação dos novos 
pintores de Bagé, no auditório do Correio do Povo, patrocinados por outro agrupa
mento de novos que é a revista citadina Quixote.

As forças provinciais do Brasil estão numa fase de expansão. A vida re
gional está retomando sua consciência característica de maneira a impressionar. Após 
a preocupação unificadora, constatamos a tendência diferenciadora. É o índice das 
grandes revistas brasileiras como Província de São Pedro, Nordeste, Colégio e tantas 
mais, além do teatro, literatura, escultura, arquitetura, dança, música e agora pintura.

Estamos diante de um agrupamento de amadores das artes plásticas 
que vive em Bagé, congregando artistas de todos os gêneros. Os seis jovens e novos 
pintores são em parte autodidatas, orientados por José Morais, que recentemente 
expôs no auditório acima referido. É um mestre companheiro de Portinari, com esse 
último tendo estudado diretamente um dos seis pintores que estamos focando.

Porto Alegre é um centro com um Instituto de Belas Artes integrado 
por mestres espanhóis, teutos e ítalos, com rumos bem conhecidos. A cidade cosmo
polita tem seus artistas formados ou autodidatas, nacionais ou estrangeiros, de índo
les as mais diferentes. O que caracteriza a nossa experiência é a multiplicidade de 
verificações.

Os interessantes expositores apresentam seus mostruários em feição 
moderna, ao modo do Museu de Arte de São Paulo. Um índice nesse sentido é o aban
dono do catálogo, dado como uma convenção caduca, o que nos dificulta referir os 
trabalhos individualizando-os. Nesse ponto, temos estado nos grandes centros do 
continente e sempre gostamos de um ponto de apoio. Mas não é isso que trará dife
rença ao nosso registro, apenas ficando o motivo na esfera de generalização, da mes
ma forma que a pintura abstrata não se preocupa com a análise individual, preferin
do o esforço sintetizador, abandonando o objetivismo plástico em demanda do 
subjetivismo difluente.

O grupo bageense, representado por uma elite apreciável, trouxe à nossa 
capital uma centena quase de trabalhos. Trata-se de uma pintura francamente mo
derna, sem compromissos maiores com as correntes de tradicionalidade dominadora. 
Os rapazes se mexem e dispõem do pincel, como das telas, com desenvoltura jovial, 
simples, sem preciosidades de um modo geral e com rendimento certo nos rumos da 
inovação. Quase todos os gêneros estão representados nessa galeria.

Os artistas expositores são Danúbio Gonçalves, Glauco Rodrigues, 
Glênio Bianchetti, Clóvis Chagas, Denni Bonorino e Júlio Meireles.

Clóvis Assumpção, jovem escritor sulino que há 11 anos iniciamos em 
alguns segredos da Filosofia, afeiçoado à Arte, apresentou no ato inaugural um estu
do sobre pintura moderna de uma cidade de província, em que comentou a pintura 
dos expositores e também sublinhou o movimento literário daquela cidade, que pre
cedeu o aparecimento do grupo de artes plásticas.

♦
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fora da forma, não há salvação, e os modernistas concebem que sem reforma, defor
mação e transformação não haverá progresso. Tem variado algum. Alice Soares trilha 
essa via da inovação. Reúne um punhado de trabalhos, em que o gosto feminino equi
libra, como comumente, os desequilíbrios do modernismo masculino. Apresenta tam
bém um rico álbum. Paulo Flores, que há pouco vimos como desenhista e ilustrador, 
surge aqui com pinturas que estiveram nos salões nacionais do Rio de Janeiro, classi
ficadas no setor modernista da busca abstratista dos valores. É um trabalho de busca, 
com experiências diversificadas. Peixes, banhistas, geometrismo e formas evoladas 
do real. Planos, volumes, cores, perspectivas e outros elementos de verificação plás
tica.

A galeria de artes plásticas
30 de outubro de 1949

Na perspectiva do após guerra, a evolução das artes plásticas em Porto 
Alegre tem por ponto definidor o auditório do Correio do Povo, o qual, com critério 
objetivo, há três anos polariza, com raras exceções, o que há de mais significativo no 
Rio Grande do Sul, desde a pintura, passando pela escultura e arquitetura até o urba
nismo, da arte tradicionalista à modernista.

Agora mesmo estamos diante de outra galeria coletiva e mista de artes 
plásticas. Reúne essa mostra nada menos de 13 artistas da novíssima geração. É gen
te procedente, na sua maioria, do Instituto de Belas Artes e em fase de formação ou 
de aperfeiçoamento. São nomes já conhecidos de anteriores certames, na sua quase 
totalidade. Mas gente que estuda e avança gradualmente.

Uma aragem de élan renovador sopra por aqui, como o minuano. A 
modorra foi sacudida pela guerra. Os medalhões vão entrando em deflação. O 
inconformismo está em luta contra o conservadorismo. Daí a irrupção do modernis
mo como ansiedade e aspiração.

A equipe do pictorialismo é disso um atestado. A opção pela figuração 
sobrejuga o predomínio do paisagismo. O embate entre a arte figurativa e o 
abstracionismo está atingindo plenamente o Sul. Há ânsia de vencer o objetivismo 
da tradição. É uma evasão pelo subjetivismo e uma demanda em prol da arte livre
mente abstraída das formas e convenções cristalizadas. É assim que encontramos os 
ensaios de Cristina Balbão, francamente sob a égide da preocupação abstracionista. 
É uma série de trabalhos que focalizam os elementos que a renovação procura. Plínio 
Bernhardt joga com figuras projetadas em telas de material diferente. Efeitos novos. 
Mostra figuras e composições de naturezas mortas. Revela apropriação de dons plás
ticos. Glênio Bianchetti procede do grupo bageense. É pintor da figura humana. Tem 
paisagem e naturezas mortas. Suas figuras são astênicas, com caráter leptossomático. 
Correspondem ao tipo do artista. Pescoços longos e tipos ósseos como Modigliani. 
Esse moço tem força no pintar e busca a veracidade sem fugir ao realismo figurativo. 
Não se evade para o abstratismo, de resto, pendor mais frisante da modernização 
brasileira. Pesquisa a cor. Alice Brueggmann comparece com dois gêneros: as figuras 
à maneira tradicional, em composições escorreitas e de gosto. Depois é o rumo da 
renovação, com trabalhos figurativos em busca de reforma. Os classicistas dizem que,

Na escultura, reencontramos Leda Flores. Essa moça tem progredido. 
Apresenta cabeças de maneira clássica e obras de estrutura modernista. Há um tríptico 
realmente excelente, que lhe é o labor mais significativo em mostruário. A cerâmica é 
integrada por uma mostra de Wilbur Olmedo. É uma revelação como arte. São deze
nas de trabalhos apreciáveis como realização e concepção. Agradou-nos, sobremo
do, esse gênero a que Pablo Picasso, em 1949, prestigia com sua impressionante con
tribuição.

A arquitetura está proposta com projetos e maquetes, essas em material 
econômico. São cinco concorrentes: Luiz Corona, Enilda Ribeiro, Carlos Fayet, Nel
son Souza e Paulo Valandro. São formandos do curso do Instituto de Belas Artes. O 
influxo da moderna arquitetura brasileira, em exposição neste mesmo auditório há 
um ano, é definidor. É a busca do gosto com materiais e estruturas novos. Libertação, 
vidros, colunas, parábolas, telhados em declives. Construções individuais e coletivas. 
A gente de Porto Alegre e do interior aspira à renovação. Os jovens formandos vão se 
projetando esperançosamente.

Eis, em síntese, o que exprime essa expressiva galeria coletiva de artes 
plásticas da nova geração do Rio Grande do Sul, representada por 13 moços que são 
valores que brotam.

♦
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modelos na exigência moderna da desproporção valorizada, com exceção de Soli
dão. Já notamos a combinação da figura com a paisagem e da natureza morta com o 
ambiente vivo. Naquele sentido, encontramos a bipremiada Composição com figu
ras: duas mulheres em nu, uma estando a cavalo.

Além da figura humana como Madona, verificamos as versões do pin
tor na trilha do paisagismo como é Paisagem urbana, A casa amarela, Estação Itatiaia, 
Paisagem suburbana. De um lado é a visão das cidades, em composição de fatura 
renovada e de outro é a estilização singela da ambiência campestre. O artista é versá
til na composição, na pastosidade diferencial, no jogo de luz e sombra e na 
cromatização do colorido, havendo acinzentado à boa maneira moderna, e visões 
sombrias de boa impressividade, além das soluções de perspectiva temperada e da 
projeção de objetos em composições de sugerência surrealista, em contraste com as 
marcações cubistas diluídas de modo personalizado.

Como matéria desse ciclo pictórico, encontramos o mundo brasileiro 
com tratamento de forma em maneira universalizada, mas singularizada pela perso
nalidade desse paulista de ascendência itálica e aclimatação nacional.

Indiscutivelmente estamos diante de um pintor que por sua idade, for
mação, gosto e cultura está não só em meio à existência como também numa arte 
integradora dos extremos tradicionalistas e modernistas, procurando o equilíbrio 
compreensivo do que é vital e permanente no passado e presente, dentro da opção 
mediterrânea da arte figurativa, refratária ao ascetismo e evasão da arte abstrata 
nirvanizante.

O pintor Ado Malagoli

20 de outubro de 1950

Porto Alegre hospeda o ilustre pintor paulista Ado Malagoli. Esse filho 
de Araraquara, aos 42 anos, é festejado artista plástico nacional e radicado de há muito 
no Rio de Janeiro. Iniciado por mestres italianos, freqüentou o Núcleo Bernardelli e 
desde 1933 vem concorrendo nos certames brasileiros regionais e nacionais, com 
diferentes prêmios de viagem ao estrangeiro e pelo País.

Ado Malagoli inaugurou na galeria da Casa das Molduras sua primeira 
mostra individual feita no Rio Grande do Sul. São trinta e sete labores a óleo. Estamos 
diante de um artista que fica eqüidistante do academismo e modernismo. Assimila o 
substratum da tradicionalidade pictórica e capta o que lhe aparece como aproveitável 
na experiência renovadora.

Pincelista de ancestralidade itálica, é decididamente artista figurativo. 
Sincretizando a essência fecunda do esforço reformador, vêmo-lo sob o signo da pin
tura que antecede ao impressionismo de Renoir, sob a égide de Cézanne, mas dentro 
da tonalidade itálica que lhe é a raça congênita. A figura humana é a sua vocação. Na 
presente galeria encontramos nada menos de umas vinte figuras, a par de uns dez 
temários paisagísticos e de outras variações.

Caprichando na composição da figura humana de modo a nos sugerir 
pela fatura a clássica maneira mediterrânea, ei-lo a gosto na modernização do estilo, 
com uma expressão que se processa com pincelada ampla, simplificada sobriamente e 
com variações tonais que revelam domínio do cromatismo pictórico. Já foi sugerido 
que evoca algo de Daumier a par de Cézanne. Encontramos trabalhos cujos motivos 
nos lembram Giorgio de Chirico como Cavalos e Composição com figuras, técnica de 
composição a evocar Salvador Dali, como em Flores, com paisagem urbana por fundo.

No temário religioso, temos em mente uma galeria coletiva de pintura 
peninsular com belos motivos afins de figuras de santos. É o caso de Leitura, excelen
te como composição, e valorização dos elementos pictóricos. O Cristo morto tem algo 
de pessoal e, a propósito, recordamos o trabalho congênere que Di Cavalcanti nos 
trouxe, abrasileirando e negrificando as figuras do motivo, dentro da tonalidade rubra.

Nas figuras, apresenta retratos, nus e composições que denotam o ar
tista de pulso que é Malagoli. Temos aqui a destacar O último boêmio e O fumante, 
que nos mostram o pintor atualizado na maneira de retratar tais assuntos. É o caso 
também da série de cabeças estudadas. Temos em vista ainda o ciclo dos nus com

♦

Vasco Prado e suas esculturas
5 de maio de 1951

Há quatro anos tivemos a mostra de despedida de Vasco Prado, prestes 
a embarcar para Paris, onde estagiou por um ano na Academia Fernand Léger, sob a 
direção do escultor húngaro Etienne Ajdy, concentrando-se na técnica escultórica de 
manhã à tarde, indo observar as obras do Museu de Arte Moderna, tendo a constante 
visão da Catedral de Notre Dame, com toda a sua riqueza escultórica. Depois foi à 
trilha pelas seis mais importantes cidades da Itália e afinal ao Congresso da Paz Ver
melha, da Polônia.
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com gosto, destacando-se pela dolência da alma, fazendo contraste com as escultu
ras de Dorotéa Pinto da Silva nas suas distorções, subjetivismo e tratamento mais 
rude das formas, malgrado o nu grande no Instituto de Belas Artes.

Vasco Prado apresenta vários estudos de nus em pequenas proporções 
trabalhadas. É morfologia e estudo de posições. Há um grupo de mãos crispadas que 
vale como conjunção. Há o Negrinho do pastoreio nu, que nos pareceu descabido. Há 
uma série de desenhos e um relevo apreciável, além das cerâmicas, em que sua com
panheira colabora nessa mostra.

Despertando para a escultura com gravuras de Rodin, alimentando-se 
em Paris, o escultor de Sepé Tiarajú (que não esquecemos) prossegue fiel a seus dons 
nativos, agora mais apurados. Em conjunto, gostamos das silhuetas, das formas, do 
labor colorido dentro das tradições brasileira e universal, das formas ciclóides e do 
acento de luz e sombra, em suma dos valores e perfis de suas suaves obras presentes.

O que foi sua peregrinação pela Europa já o contou Vasco Prado há dois 
anos. Nesse período intervalar, o artista viveu recolhido, laborando com sua esposa, 
que se iniciou consigo, em Paris, na cerâmica, ele com a modelagem e ela 
esmaltagem e cocção.

na

O resultado desse recolhimento é a presente reaparição de Vasco Prado 
no auditório do Correio do Povo, com uma galeria de esculturas, um baixo relevo, 
desenhos e cerâmicas, apresentando poucos, mas significativos trabalhos de fases 
diferentes.

Aos 36 anos, o artista de Uruguaiana está em gradual e sensível evolver, 
que vimos aparecer em 1940 na Associação Francisco Lisboa, periodicamente nos 
proporciona, entre o mais, uma obra de fôlego e significativa como a maquete no 
concurso do Monumento ao Expedicionário, uma parábola e uma pirâmide (pira) 
harmonizados e sua Pamona em gesso para o Balneário de Irai.

Na atual mostra, encontramos, entre dez selecionados lavores, como 
os estudos de torso e o nu, um que centraliza a galeria e exprime o progresso do artis
ta, dentro de sua constante pessoal. E a figura colorida da mulher lavando. Proporção 
magnífica e valorização admirável da composição da Lavadeira nos seus tríplices ele
mentos plásticos materiais: é o caráter da obra desse artista, com genuína vocação 
para o realismo de índole classicista. É um objetivista desde o início e com acentua
ção pela tendência à fidelidade à arte figurativa, dentro do movimento que impugna 
o abstracionismo e foge do subjetivismo, salvo uma ou outra exceção em dez anos de 
experiências.

♦

A Bienal de São Paulo
24 de outubro de 1951

De singular significação é a inauguração, na metrópole bandeirante, 
da I Bienal de São Paulo, a exemplo das bienais européias e, particularmente, da de 
Veneza.

A diferença do arcaísmo e primitivismo de Bruno Giorgi, do 
abstracionismo de Mario Cravo, do subjetivismo de certas expressões de Brecheret e 
de Maria Martins e da influência de Pola Rezende, Vasco Prado guarda a simplicida
de, o gosto das formas palpitantes, mas serenas, das linhas e massas proporcionadas, 
joga com as massas sob a luz e revela a docilidade portuguesa sublimada em suas 
obras, malgrado a sua posição pessoal de revoltado contra a ordem social vigente e a 
exceção do Grupo Operário para a União Operária de Cruz Alta, com os trabalhado
res de punhos cerrados.

Com esse empreendimento que durará até o fim deste ano, e a iniciati
va do grande industrial Francisco Matarazzo Sobrinho, mecenas brasileiro da arte, 
São Paulo, mais uma vez, passa à vanguarda do Brasil em prol da cultura. Bandeiran
te do século XX, a gente da Paulicéia, com a I Bienal de Arte, estabelece, agora, orga
nicamente, um movimento paralelo ao da Semana de Arte Moderna de 1922, com 
sentido de desbravamento nacionalista de nossa cultura e civilização. Trinta anos 
após, ei-los de novo de pé, em demanda de uma afirmação e projeção brasileira dian
te dos outros povos.

Sobreposto à rebeldia do modernismo escultórico, que tantas divisões 
traz, Vasco Prado fica indene aos frenesis experimentais e ao abstracionismo de um 
Arp Laurens, Zadkin e Brancusi, Martini e Epstein.

Longe das distorções, deformações e desintegrações dos objetos, Vasco 
Prado se lhes conforma em geral e fiel se mostra à palpitação das formas, que sutiliza

São Paulo, em 1950, deu o exemplo do I Congresso Brasileiro de Filosofia, 
conclave único na história nacional. Anteriormente, animara o I Congresso Nacional 
da Língua Falada e Cantada e estatuira antes o magnífico Instituto de Direito Social, 
cujo fruto exemplar é o Serviço Social.
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A I Bienal de Arte Moderna de São Paulo é um teste e ensaio para as 
comemorações, em 1954, do quarto centenário da fundação de sua metrópole, para 
as quais, desde já, previdentemente se prepara.

Centro que aspira ser a metrópole cultural do Brasil, tal província pos
sui a Universidade de São Paulo, que é superior à Universidade do Rio de Janeiro.

Estado da pintura e escultura, São Paulo disputa hoje com o Rio de Ja
neiro o primado na arquitetura e entra em viva transição no urbanismo, procurando 
liderar também o cinema brasileiro, como procede em relação ao teatro. Em Litera
tura, apresentando seus romancistas, poetas, ensaístas e críticos, a terra de Camargo 
Guarnieri e Mignone procura também superar o Rio de Janeiro em música.

Com uma imprensa rival e êmula da carioca, São Paulo apresenta suas 
revistas especializadas. Com seus dois Museus de Arte, o de Chateaubriand e o de 
Matarazzo e construindo o terceiro, legado por Penteado, eis agora a província de 
Portinari e Brecheret às voltas com a I Bienal, que é um certame mundial de artes 
plásticas a que reuniu o cinema.

Representações de toda a América estarão presentes. O que há de mais 
moderno no México, Estados Unidos, Canadá, Uruguai e demais países colombianos 
virá para as galerias da sede da Bienal. A Europa comparecerá com pintores, esculto
res e arquitetos da Alemanha, Itália, Áustria, França, Inglaterra, Suíça, Holanda, Por
tugal. Do Oriente e Extremo Oriente virão obras do Japão e índia.

Do Brasil acorreram aos pregões do Museu de Arte Moderna mais de 
mil obras plásticas. Houve um prévio júri de seleção, com Santa Rosa, Clóvis Graciano, 
Quirino Campofiorito e Luiz Martins, que procedeu com grande rigor, o que suscitou 
natural controvérsia. O júri de premiação será internacional, fazendo do mesmo par
te figuras como Jorge Romero Brest, líder argentino na cultura das artes plásticas, 
além de personalidades dos mais diferentes países.

Os grandes prêmios em dinheiro e a perspectiva de um continente pro
missor, como é a América do Sul, tornam o certame brasileiro o primeiro em todas as 
Américas.

♦

Encerramento da Bienal de São Paulo
16 de dezembro de 1951

Após um bimestre de exposição, a 23 de dezembro encerra-se a I Bienal 
de Artes Plásticas de São Paulo, promovida pelo Museu de Arte Moderna que tem 
Francisco Matarazzo por mecenas.

O que tem sido esse significativo certame mundial nos dá conta a im
prensa nacional através dos jornais e revistas. Os dois mil trabalhos de pintura, escul
tura e arquitetura foram visitados por um público de incalculável número de dezenas 
de milhares de pessoas, sendo a entrada a dez cruzeiros. Houve primeiro o julgamen
to de pintura e escultura. Mais tarde efetuou-se o de arquitetura em que o primeiro 
prêmio internacional coube a Le Corbusier e o primeiro nacional, a Lucio Costa, ha
vendo outros equivalentes atribuídos a Oscar Niemeyer e, em seqüência, a outros 
expoentes brasileiros, a par dos outros estrangeiros também premiados.

A efervescência causada por um tal empreendimento da vanguarda 
artística mundial não podia deixar de causar viva repercussão em todo o País. A fer
mentação foi tal que, nas últimas semanas, foi efetuada uma mesa-redonda para dis
cussão da arte figurativa e abstracionista, a qual redundou em grossa pancadaria, 
que mereceu até crônica de Sérgio Milliet.

A significação da I Bienal de São Paulo em artes plásticas é equivalente 
outro movimento de vanguarda, que foi a Semana de Arte Moderna há 30 anos, 

animada na mesma Paulicéia.
Estamos, pois, na última semana do discutido prélio paulista de belas artes.

Só em 1940, São Paulo teve um empreendimento aproximativo, com a 
Primeira Exposição Francesa. A metrópole de Anchieta goza de prestígio como a ci
dade que mais intensamente cresce na atualidade mundial. Com uma população que 
excede Roma, como qualquer outro centro italiano, São Paulo já vem no encalço do 
Rio de Janeiro, que será superado em cinco anos.

São Paulo, a metrópole do dinamismo trepidante, irmã menor de Chi
cago e de ímpeto que excede a bonomia de Buenos Aires, irmã maior, tem realmente 
um élan vital incrível. Suas tendências são desmedidas e sua inquietação contrasta 
com o manso mineiro, o ócio carioca, a vivência mais tranqüila e esperada do Rio 
Grande do Sul.

ao

♦
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O 4o Salão de Belas Artes 

do Rio Grande do Sul

las, e procurando a renovação. Uma ancorando-se no academismo, e outra no mo
dernismo, o resultado é um impasse de que só o critério e o gosto harmonizados, 
afinal, solucionam.

Os júris de seleção no Brasil estão assumindo um rigor intenso. As duas 
bienais de São Paulo são a respeito os índices mais veementes. Eliminam-se concor
rentes de um modo tremendo, mas no fundo aconselhável.

O 4o Salão Oficial de Belas Artes do Rio Grande do Sul fez também seu expur
go. A metade dos disputantes foi eliminada. O que foi recebido denota que houve uma 
depuração, embora se encontrem ainda trabalhos que poderíam ter sido eliminados.

Estamos no limiar do 4o Salão de Belas Artes e hoje queremos, simples
mente, ficar nas preliminares, isto é, comentar de um modo geral a evolução de nos
sas mostras estaduais, com alguns de seus característicos.

Já estamos longe do tempo em que o academismo tinha uma praça 
forte em Porto Alegre, com a lonjura dos grandes centros de renovação, a guerra, a 
falta de intercâmbio, a ausência de fermentação e a estagnação das rotinas. A cidade 
não construía, e as ruas não tinham quase tráfego. Foi só terminar a pugna e a cidade 
despertou. Recomeçou a vida normal, e o Rio Grande do Sul, retardado entre o mais 
em arquitetura e pintura, recebeu o impacto da renovação, com o intercâmbio entre 
Rio/São Paulo e Montevidéu/Buenos Aires. A nossa gente recomeçou a viajar por vá
rios continentes, fundaram-se inúmeras organizações artísticas e recebemos perso
nalidades e sugestões fecundas.

O Instituto de Belas Artes é sinal disso. Forjou seu movimento de ar
quitetura e música fundando cursos, orquestra e associação e, além disso, desenvol
ve o seu organismo de trabalho. Uma nova edificação, uma renovação docente e as 
gerações novas que surgem com ânsia de algo próprio e novo.

Até aqui o auditório Tasso Corrêa tem sido como uma grande figueira a 
dar sombra aos viajantes da música, do teatro e das conferências. Daqui por diante, a 
nova galeria será como um carvalho para os itinerantes das artes plásticas, tudo na
turalmente sob o critério do cinqüentenário centro de nossa cultura artística.

8 de dezembro de 1953

O Instituto de Belas Artes está de festas. Inauguram-se as novas insta
lações para a nova fase que atravessa a nossa metrópole. O cronista fica a evocar o 
velho casarão da rua Senhor dos Passos, no qual as artes plásticas jaziam no porão. O 
período de Libindo Ferrás, Pelichek, com a música sob a égide de Fontainha e após 
de Andrade Neves. Éramos gurizotes, mas muito freqüentamos o velho sobrado. Quan
do começamos na crítica de arte, a bem dizer Tasso Corrêa assumia a direção da ins
tituição. Fomos testemunha da renovação. Dez anos correram da inauguração do novo 
edifício. Estamos agora em face da construção lateral equivalente e compensadora 
da limitação de então. Tasso Corrêa é o guia de sempre: organizador esclarecido.

Passamos uma manhã exclusivamente nos pavimentos em que se en
contra o 4o Salão Oficial de Belas Artes do Rio Grande do Sul.

Temos em vista o prélio de 1939 na demolida Itálica Domus, o certame 
de 1940 no Cais do Porto e o de 1943 já no então novo edifício. Nesse interregno, a 
evolução pictórica do Brasil foi prodigiosa e Porto Alegre, apesar de todo o impasse 
da guerra e da suspensão temporária dos salões regionais, está retomando seu ritmo 
e buscando sua expressão própria na comunhão brasileira.

Durante sete anos o auditório do Correio do Povo tornou-se o princi
pal centro de gravitação das artes plásticas, da pintura, escultura, arquitetura e suas 
correlatas gravura, cerâmica e urbanismo. De agora em diante o Instituto de Belas 
Artes será o centro por excelência e isto graças a sua nova galeria e a outras instala
ções subsidiárias.

O planejamento da novel galeria é irmão do Museu Nacional de Belas 
Artes, em forma de L, apenas numa proporção menor, de acordo com a diferença de 
ambas as metrópoles. ♦

Houve um prévio júri de seleção. Enquanto no Rio de Janeiro deu-se a 
fatídica divisão de acadêmicos e modernos, aqui procura-se compreender as duas 
correntes que exprimem a arte: uma escorando-se nas tradições, regras e escolas e a 
outra rebelando-se contra a disciplina, procurando a liberação, lutando contra esco-
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Perspectiva da II Bienal A entrada da II Bienal nos espera com um stand de materiais adequa
dos, do catálogo às obras e revistas congêneres. Vamos percorrer a Europa e o Oriente 
através da Arte.

2 de fevereiro de 1954 O limiar cabe à França com uma retrospectiva do movimento Cubista, 
que é realmente rica e elucidativa. De H. G. Adam ao grande prêmio que é Hemi 
Laurens, o escultor, lá estão os artistas contemporâneos que gravitam em Paris, ha
vendo atualíssimas tapeçarias conaturais.

A Itália remonta ao movimento Futurista, extraordinariamente repre-

AII Bienal Paulista de Artes Plásticas oferece uma vasta perspectiva ao 
espectador. São dois magníficos edifícios projetados por Oscar Niemeyer, 
experiência que remonta à Feira Mundial de Nova Iorque, de 1939, por ele projetada, 
de parceria com o mestre Lucio Costa.

A mobilização dos trabalhos monta mais de quatro mil obras, entre pin
tura e escultura. Além disso, encontramos a mostra fotográfica e mundial de arquite
tura, além de uma seleção de arte fotográfica.

Impossível e dispensável será a análise desse prélio mundial de mais 
de três dezenas de nações competidoras.

Um edifício é dedicado exclusivamente à arte plástica da Europa e do 
Oriente, e o outro, à do Brasil e da América.

Há todo um roteiro com critério elaborado. De outra parte, o catálogo é

com uma

sentado, contrastando logo os artistas subseqüentes, da sua alta escultura, ao 
gravurismo e desenho. Lugar de relevo coube ao demoníaco Pablo Picasso, 
retrospectiva, a mais completa e renomada.

Outro pavimento é centralizado pela Grã-Bretanha com artistas con
temporâneos, sob a égide de Henry Moore, o seu máximo escultor moderno, a par de 
Epstein. A Bélgica está fortemente representada por James Ensor e toda uma seqüên- 
cia de artistas discutidos. A Suíça está consciente de sua apresentação, com bons ar
tistas. A Holanda projeta-se com obras de Stijl e Mondrian, o que é a essência de sua 
modernidade plástica. Luxemburgo comparece e a Alemanha com a Áustria lá estão 
com exemplares de Paul Klee e Oskar Kokoschka.

Apesar de toda a intencionalidade abstratista, a mostra mundial revela 
as nacionalidades, da Noruega, com Edvard Munch e o mais, até a grande represen
tação da Espanha, Portugal, Dinamarca, Finlândia, Japão, Indonésia, Israel, Egito e 
Iugoslávia.

com uma

de 400 páginas!

Por várias vezes, fomos à II Bienal. O primeiro contato durou nada 
menos de cinco horas batidas, passando em revista a estonteante mostra internacio
nal. Retornamos depois ao trato da mesma.

Cada edifício, nas suas formas modernas e funcionais, conta com dois 
pavimentos, e o trânsito de cada um é processado por meio de rampas, havendo só 
uma escada de descida final, qual a do Ministério da Educação.

Belíssima é a arquitetura brasileira. O Parque do Ibirapuera como que 
tem por pórtico o Monumento às bandeiras, obra por excelência da vida de Vítor 
Brecheret, o singular escultor paulista.

É todo um 
que constitui a II Bienal.

Chegamos à metade de nosso itinerário e só o indicamos em panora
ma. Teremos de respigar alguns dos valores mais palpitantes. Antes disso deveremos,
porém, vislumbrar a América e o Brasil.

♦
conclave de pintura, escultores, desenhistas e, gravadores o

O Brasil e a América na II BienalNuma visão geral, a perspectiva dominante é a das nacionalidades e, 
em seqüência, a dos gêneros concorrentes.

Já estão previamente conhecidos os júris e os prêmios conferidos e tanta 
coisa que as revistas e os jornais vêm, nos últimos meses, fazendo em torno de mais 
outro empreendimento do Museu de Arte Moderna, de São Paulo.

Para abreviar, não arrolaremos agora os 33 países presentes através de 
seus modernos artistas plásticos.

4 de fevereiro de 1954

O Brasil está presente na II Bienal de Artes de Sao Paulo em variadas 
projeções. Há toda uma retrospectiva de Eliseu Visconti e uma reconstituição da paisa
gem brasileira até 1900, através da pintura. Após essa significativa bifurcação histórica
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e cultural, o público é conduzido às artes plásticas brasileiras contemporâneas de 
orientação moderna.

Vale em conjunto a II Bienal como uma viagem pela Terra afora, visi
tando países de cultura e civilização no prisma e sob o ângulo da modernização.

O concreto e o abstrato se compaginam nessa mostra, em que a arte 
realista joga pulso com a arte abstracionista, em que o Belo foi exilado pela revolução 

seu lugar as categorias negativas do feio, do dramático, do trágico, do horrível, 
do repugnante têm preferência e predomínio.

A pesquisa aqui assume as formas mais livres e lembra-nos muito a

A preliminar prejudicial é a orientação e, de outro lado, é a ausência de
valores como Vítor Brecheret, o premiado da outra Bienal, Portinari, Segall 
de nossa

e outros
vanguarda e de obras de Diego Rivera, Orozco e Siqueiros, do México. Ale

ga-se que foi atitude política e pessoal, o que é de lamentar. Felizmente, no Museu de 
Arte, encontramos trabalhos significativos de todos os grandes finórios ausentes. Há 
toda uma discriminação de artistas espontâneos brasileiros, o que tem dado marg 
a justas increpações.

e em

desintegração atômica.em
Enquanto a arquitetura na II Bienal é harmoniosa, bela, agradável, a

O forte brasileiro está melhor representado em nossa escultórica: 
estamos realmente a par e à altura do que vai pelo mundo, da escultura regional à 
mais abstrata, do neoclassicismo às deformações e abstrações.

O desenho e 
mais renomados artistas plásticos.

Os Estados Unidos centralizam-se nos mobiles de Alexander Calder e 
vão ao modernismo, em suas variações de expressão e técnica.

pintura, em grande proporção, e a escultura, em menor relaçao, valorizam as catego
rias contrárias, sinal de nossa época de guerras, revoluções coletivas e de transes pes
soais, tudo vindo projetar-se na expressão complexa, densa, descompassada, 
arrítmica, dissonante que define a arte do nosso tempo, da música à pintura, do tea-a gravura estão vigorosamente selecionados por nossos
tro ao cinema.

♦
Passamos em revista as mostras do Canadá, do Peru, do México 

premiado Rufino Tamayo, do Chile, da Argentina, do Uruguai, de Cuba, da Bolívia, 
artistas espontâneos estrangeiros, da Venezuela, do Paraguai e de São Domingos.

Acresce notarmos que no pavilhão em foco está a mostra mundial e

com o

Os novos museus brasileiros de Belas Artes
16 de fevereiro de 1954fotográfica de arquitetura.

O primeiro plano brasileiro cabe ao mestre pretérito que foi Eliseu 
Visconti, com uma evolução rica. O encantador decorador do foyer do Teatro Muni
cipal do Rio de Janeiro foi um artista de seu tempo e para o seu meio. José Simeão 
Leal, organizador da mostra, faz-lhe o estudo ideal.

O Brasil está aspirando a museus de belas artes. Lembramo-nos de nos
sa iniciação no Museu Nacional de Belas Artes, de Buenos Aires e no Museu Nacional 
de Belas Artes, do Rio de Janeiro. A isso não se confinam naturalmente o acervo sul- 
americano nem a nossa experiência.

São Paulo, considerada a capital das artes plásücas na América do Sul, 
afora os seus tradicionais museus, a partir do após guerra, vem planejando movi
mentos realmente orgânicos e significativos.

Em 1948, foi lançada a pedra fundamental do Museu-Escola de Belas 
Artes, obra planejada para ser construída em alguns anos, calculada então em 40 
milhões de cruzeiros, sendo fruto de um legado de Armando Penteado, e sua arquite
tura concebida em estilo clássico, em três pavimentos, num parque, com terreno de 
18.400 metros quadrados e numa construção de 13.200 metros quadrados, com salas 
de cursos, biblioteca, galeria e 33 metros de largura na forma retangular, aspirando- 

sua inauguração em torno do IV Centenário daquela metrópole.

A paisagem brasileira até 1900 e o labor de Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, que a estuda admiravelmente, selecionando as obras de Frans Post, de 
tores

au-
desconhecidos, Francisco Muzzi, Debret, Nicolas Taunay, Monvoisin, Vitor 

Meirelles, Almeida Júnior, Antônio Parreiras, Batista da Costa num conjunto de deze
nas de obras, cujos artistas deixamos de citar na íntegra.

Geraldo Ferraz ensaia a sala geral dos modernos pintores do nosso País. 
O exclusivismo da I Bienal foi compensado por uma maior compreensão da II Bienal, 
íealmente mais arejada, apesar de predominarem os abstracionistas.

Ainda não esmiuçaremos entre os milhares de trabalhos expostos. 
Estamos ainda na perspectiva e na indicação da projeção de alguns dos melhores 
valores. se a
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Porto Alegre também aspira há anos a um Museu de Belas Artes. Há 
patrimônios avulsos e há iniciativas como a recente do Instituto de Belas Artes, com 

edifício, a par de sonhos que se devem concretizar, a fim de tirar

Sem dúvida, não é a última palavra em museus, quando há os planos 
de Le Corbusier para o Museu Sem-Fachada e o de Espiral, de LIoyd Wright, 
verdade, trata-se de uma iniciativa respeitável e significativa.

Neste mesmo período, foi fundado o Museu de Arte, de São Paulo, ten
do um cunho histórico a princípio. Localizado em dois pavimentos de arranha-céu, 
na zona central da Paulicéia, com o correr dos anos e a concorrência, foi evoluindo. 
Organizado com lucidez e gosto por Pietro Bardi, técnico italiano, que já fizera algo 
congênere no Prata, voltamos, em 1954, ao trato do referido Museu de Arte e consta
tamos, apesar da ausência de 60 obras de arte, atualmente em mostra pela Europa, 
que o acervo está admiravelmente enriquecido de obras não só do passado como de 
nossos dias, com trabalhos de artistas vivos e em plena evolução.

A decoração do Museu de Arte é realmente soberba, dos trainéis sim
ples à disposição das obras e a orgia de luz, que estimula a não acharmos 

cemitério da arte, que lhe é a definição caricatural.
Enquanto noutros países já se fazem museus ao ar livre, esperamos que 

os nossos artistas criem, para as praças e os edifícios, pintura, escultura e arquitetu
ra, para não vivermos de arte armazenada somente nas prateleiras de cimento arma
do que são os arranha-céus.

mas, em
a nossaseu novo

metrópole da marginalidade museográfica em que vive, apesar de ricas pinacotecas 
particulares que não faltam à nossa província e que, futuramente, não deixarão de 
contribuir para a organização, em fundação, de um patrimônio tão valioso, mas 
que, avulso, não basta, quando a união é que faz a força, e é de grão em grão que a
galinha enche o papo.

♦

V Salão de Artes Plásticas 

do Rio Grande do Sul
o museu

um

14 de dezembro de 1954

Porto Alegre está sendo remanso e descansado, fim de linha das princi
pais metrópoles culturais do Brasil.

Já sofremos uma sensível marginalidade em certa época. Agora estamos 
um pouco descompassados no ritmo do movimento coletivo das artes plásticas. Há 
iniciativas meritórias, na intenção e nos meios, mas o ambiente está sem forte 
receptividade, felizmente compensada pelo esforço dos incansáveis e o aparecimen
to de novos valores. O nosso intercâmbio com os grandes centros ressente-se da falta

O antigo e o moderno se dão a mão no museu que Pietro Bardi anima.
No mesmo edifício, encontramos o Museu de Arte Moderna. Trata-se 

de uma organização especializada, exclusivista e incomparavelmente mais pobre de 
obras que o seu vizinho e concorrente. Mesmo assim é apreciável, pelo que reúne em 
meio pavimento, de salas menores, sem a mesma animação.

No Ministério da Educação do Rio de Janeiro, também fomos ver o 
Museu de Arte Moderna. Vínhamos da Bienal de São Paulo, que estonteia-com suas 
quatro mil obras. No Museu em formação do Rio de Janeiro, a mostra confina-se em 
65 trabalhos, entre pintura e escultura! No entanto, com o carro diante dos bois, já 
planejam um maravilhoso edifício de moderna arquitetura para abrigar o que não 
tem ainda o museu carioca.

novo

de amplo, real e fecundo vigor.
As mostras individuais caem. Os certames grupais estão mais em voga 

e os coletivos, de mais envergadura e bem necessários, sofrem da falta de certa vitali
dade, com progressos, estacionamentos e regressos, individuais em tensão 
constatável.

Enquanto isso, voltamos ao trato do vilipendiado Museu de Belas Ar
tes, do Rio de Janeiro, obra detraída incrivelmente, mas adaptando-se às exigências 
da época e com um patrimônio com peças e seções magníficas, como o recanto dos 
irmãos Bernardelli.

Estamos face ao V Salão Oficial de Belas Artes do Rio Grande do Sul, 
iniciativa do Instituto de Belas Artes, sob a égide empreendedora, tenaz e sobrancei
ra de Tasso Corrêa.

Estamos em época de racionamento e com isso condensamos, desta 
vez, o panorama das artes plásticas que contemplamos na V Mostra de Artes Plásticas 
do Rio Grande.

A par disso, Santa Catarina fez em Florianópolis um museu “sintético” 
de arte moderna, com meia centena de reproduções.
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Carriconde e Glauco Rodrigues com Estudo de expressões. Hilda Campofíorito: Pesca
ria, e o mais diferente de todos é o baiano João Rescala, com três pinturas em matéria 
plástica: Filhas de santo, Feira e Na água de menino. Joel Amaral esta firme 
retrato de De Francesco. José Pamplona, do Ceará, está expressivo em Sonho e reali
dade. Leopoldo Gotuzzo surge com a Entrada de meu jardim. Quinno Campofíorito 
mostra Praia. Waldemar Freyesleben, de Curitiba, contribui com três figuras.

Há nomes medalhados da guarda-velha e que não fizeram força, o que 
não obriga a mencioná-los, apesar de terem seu lugar na história da pintura do Bra
sil, ou do Rio Grande, mais restritamente.

Há um quadro grande nas proporções dos que no Rio concorrem aos 
grandes prêmios. A proporção é máxima, e a pintura é simplesmente normal, na sua 
escola e maneira individual, que é a de um paisagismo objetivo e de técnica e estilo 

tradicionais de agrado.

A qualidade de obras selecionadas diminui progressivamente. O júri 
de seleção eliminou quarenta por cento dos concorrentes. A qualidade dos trabalhos 
guarda um nível médio. Há uma grande abstenção em relação ao Rio, São Paulo e 
inumeráveis ausências da gente do Rio Grande, para o que concorrem as naturais 
limitações do salão, a exigência do expurgo e as campanhas que não lhe faltam, quando 
há paixão e interesses em causa.

Já para o futuro pretende-se estabelecer a ampliação sul-americana para 
o certame, o que desabafa a situação fecunda e amplia o âmbito da nossa experiência 
em cultura plástica.

com o

Assim como há as naturais exigências dos júris de seleção e premiação, 
devemos na crítica averiguar os valores.

As artes decorativas reúnem apenas quatro concorrentes: Aldo Locatelli 
apresenta o Esboço mural, para o City Bank, de São Paulo. Pintura à sua maneira itálica, 
monumentalista, romântica e de co-naturalidade, miguelangelesca, com exaltação 
temática, colorido forte, fatura pastosa e ênfase plástica. Sua pintura de cavalete pros
segue; Hilda Golz, após a aventura pictórica, exprime-se, vigorosamente, 
ceramismo com a Jarra decorativa e as esculturas montadas sobre pedra, Forma ani
mal e Forma vegetal.

♦
num

O Núcleo Sadá
Wilbur Olmedo está estável com sua Lavadeira, terracota esmaltada. 

Pierre Provot avança no mosaico, com uma apreciável experiência para painel.
A arquitetura está restritíssima, com dois trabalhos apenas, ainda que 

razoáveis de Bernardo Castelo Branco e Luiz Corona - Carlos Fayet.
No desenho, Alice Soares, figura otimamente com desenho a carvão e 

Carlos Mancuso, com Voiza, nanquim aguado e gravuras e o desenho Bety.
Trindade Leal prossegue com suas monotipias.
A escultura apresenta Batista Ferri, de São Paulo, com mármore. Há 

outra experiência de Fernando Corona: Batuque, gesso para cerâmica ou metal poli
do, tema nativo e estilização requintada.

Humberto Gosso rompe suas estilizações longilíneas e plasma robus
tos Bois em gesso patinado. Há vários outros trabalhos ainda, sem nada mais.

A gravura está pobre, com seis concorrentes, poucos trabalhos e quali
dade normal, figurando, entre outros, Danúbio Gonçalves e Nilson Seoane.

A pintura é como o piano na vida musical: predomina.
De Ado Malagoli, sem nada de novo como pesquisa, e Aldo Locatelli à 

Alice Soares e Alice Brueggmann (apreciáveis), Ianelli, de São Paulo, destaca-se 
Favela e Itanhaem. Benito Castaneda não se entrega e mostra fibra. Reponta Cláudio

21 de dezembro de 1954

O desfecho da temporada anual das artes plásticas em Porto Alegre está

expressivo e altamente promissor.
Considerável tem sido o movimento de nossas galerias. Agora são no-

ação, a denotar a vitalidade cul-vos centros e novos agrupamentos que se põem 
tural de nosso ambiente e, nisso tudo, vemos as gerações novas que repontam com

em

seus élans.
O Núcleo Sadá é eloqüente índice do que afirmamos. Sua formação

data deste mês.
Uma apreciável sede própria já possui o novel núcleo. Seu atelier é na

rua Dr. Flores, 239, 2o andar.
Recebemos o convite para a inauguração na tarde de sábado e lá fomos 
agrupamento que conta nada menos de uma quinzena de membros. 
Um curso de desenho à noite funciona para iniciação de vocações e há

encontrar um

sessões de estudo de nu.com
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O maior de todos os pavilhões, gabado foi o bom gosto dominante na 
decoração e o eloqüente simbolismo plástico da obra escultórica em gesso.

Agora chega a fase da desmontagem do pavilhão, inteligentemente 
construído num sentido econômico de reaproveitamento.

A importante obra técnica voltará ao pago, e a escultura em gesso de Antô
nio Caringi, que venceu em concurso, deverá também retornar ao Rio Grande do Sul.

Houve por ocasião do prêmio, a lembrança e a promessa de, após fun
dir-se em bronze tal obra, doá-la a um dos logradouros públicos de Porto Alegre, como 
por exemplo, à praça ao largo do novo aeroporto Salgado Filho.

Antônio Caringi tem sido campeão brasileiro dos concursos de escul

tura. Mais de 15 vitórias já teve o escultor pelotense.
A última inauguração de uma obra sua foi o monumento, em Caxias do 

Sul, dedicado ao colono. Ao lado disso, lhe temos visto conquistas em projetos que 
não atingiram a fase final de concreção, como Vítor Brecheret, em São Paulo, tem
visto suceder em sua evolução escultórica.

O projeto do Monumento ao Duque de Caxias jaz hoje em depósito,
sucedeu a Vítor Brecheret, por mais de um quarto de século.

Que não suceda o mesmo à estátua O laçadoré o que desejamos, pois 
somos muito despojados em monumentos escultóricos, e, principalmente, dedica

dos ao que é genuinamente nosso.
O laçadoré obra que, em gesso, mede cinco metros de altura e foi forja

da em 1954, quando, sem embromação, instalada esteve no Pavilhão do Rio Grande 
em São Paulo, que soube admirar a arte de Caringi, que, aliás, tem muito mourejado 

em seu atelier.

Uma mostra grupai e mista com desenho, pintura, cerâmica e escultu
ra foi inaugurada e nela vemos o apoio de artistas conhecidos como João Faria Viana, 
Gastão Hofstetter, Alice Soares, Adolfo Bernhausen, Aglaé, Wilbur e outros mais.

Os novos estão representados por vários como Aidair Vaz, que aborda 
os mais diversos gêneros das artes plásticas e é uma promessa. Cláudio Carriconde 
reaparece com vários trabalhos. Rubens Cabral, Waldemar Elias, Vitor Zimmermann 
(cerâmica), Gilberto Vigna, Louis Melechi (cerâmica), Isolde Branz, Araken, Joaquim 
Fonseca, Vilson, Rosemarie, Roberto Hofstetter (filho), Luciene Sibour, tal é o rol dos 
nomes que verificamos animarem a mostra de estréia do Núcleo Sadá.

Em conjunto temos uma aglutinação dos novíssimos, em harmonia com 
artistas já consagrados em nosso ambiente por suas lides plásticas.

A mostra em foco reúne uma experiência em processo altamente 
gestivo, na sua vitalidade e inspiração de um lugar próprio num ponto central 
que não faltam nem luz natural nem calor humano.

O Núcleo Sadá manterá sua mostra inaugural de artes plásticas duran
te algum tempo e depois terá seu atelier aberto a iniciativas que mereçam acolhida.

Ficamos agradavelmente surpreendidos com o gesto dos rapazes e das 
jovens que tão simpaticamente se agremiaram, no sentido de um trabalho em co
mum harmonia, não esquecendo que a união faz a força, nem que há necessidade de 
rumo, e que a juventude é a idade agremiativa e das fecundas aspirações.

su
em

como

♦

O laçador, escultura de Caringi Com orientação neoclássica e marcação germânica, Antônio Caringi 
se define pelo caráter. Suas obras são objetivistas, plásticas 
sugestões do figurativismo e infensas à deformação e ao abstracionismo subjetivista, 
que tem tanta voga contemporaneamente, nas artes plásticas, nao fugindo à suges- 

das formas e volumes harmonizados antes que desintegrados. É um latino 
e, nisso, está longe da evasão da gravitação das massas, que tanto marca a evasao do

e concretistas, fiéis às
16 de fevereiro de 1955

O Rio Grande do Sul esteve condignamente representado na Mostra 
Internacional do IV Centenário de São Paulo.

O nosso pavilhão afigurou-se a muitos qual um gigantesco bicho-da- 
seda, na sua estrutura técnica de alumínio e concreto e fachada parabólica e volume 
espacial de estilo moderno.

tão da arte

movimento abstracionista.
Não foi por menos que a Sociedade Felippe d’01iveira, em 1946, pro- 

publicação de um volume especial dedicado à sua obra, sempre em proje
ção, graças ao élan e laboriosidade que definem o artista cinqüentenário e vigoroso.
moveu a

A reportagem da Folha da Manhã, de São Paulo, sugeriu uma viagem 
pelo Brasil nos limites do Parque do Ibirapuera, indicando que o Rio Grande, na sua
lepresentação, teve a estátua de O laçador, de Caringi, expressivamente simbolizan
do na mostra, a gleba e a gente gaúchas.
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Através de mais de 15 anos em contato com algumas de suas mais sin
gulares obras, não esqueceremos a tela O cego e seu guia (dia e noite), Dona Maria e o 

o seu Auto-retrato de 1953 e o que foi para nós o seu canto do cisne: Don

Benito Castaneda
cachorro,
Goya, apresentado nas vésperas do Natal de 1954.

Sua pintura era de um realismo figurativo que não fugia ao intenso sentir 
ibérico, e seu mundo íntimo era animado por um humano romantismo.

Acompanhando-lhe os despojos à última morada terrena, ficamos a 
nos guias que o Instituto de Belas Artes tem perdido nos últimos anos, de Jose

24 de fevereiro de 1955

Na bela manhã de domingo e início do carnaval, fomos ao encontro de 
Benito Castaneda, mestre espanhol de pintura em Porto Alegre há um quarto de sé
culo e pintor de raça e de seu tempo.

Aos 70 anos, Benito Castaneda estava inquebrantável no pictorialismo, 
seja no magistério, seja com o pincel e a palheta à mão.

Infenso ao modernismo que, em sua pátria, atingiu o arrojo e o espírito 
pincelista, formado em Cadiz, nicho de que se 

desgarrou para fazer a América, e marcado pela escola de Abárzuza, que cursou por 
sendo da descendência pictórica de Sorolla, não faltando quem lhe note 

tonalidades da corrente ibérica de Zuloaga.

Trinta e cinco anos viveu no Rio Grande do Sul Benito Castaneda, lon
ge de sua terra, mas aspirando a morrer em nossa cidade, tendo dez anos passado 
entre Uruguaiana e Bagé.

cismar
Lutzenberger a Júlio Grau e Demófilo Xavier.

Discretamente uma pneumonia nos levou um cordial guia dos estu
dantes das artes plásticas e perdemos um pintor de caráter e senhor de uma arte 

, na sua tradicionalidade espanhola e personalizada por um artista modes-rebelde de Picasso, Dali e Miró, esse
marcante
to e desambicioso, mas sempre sob o élan de seus sonhos de artista, tocado por terna 
cordialidade humana, denotando ser uma alma nostálgica por algo que perdeu e que

nove anos,

arquivo diz ter sido a esposa de 22 anos de lar.
Nem objetivamente a morte nos é o fim de tudo. Além de sua lembrança, 

aí estão as obras e não só os atos de Benito Castaneda, que fez jus ao nome que teve e 
com o qual assinalou seu viver em Porto Alegre.

nosso

Espanhol de aparência modesta na sua feição humana, ele foi artista 
desprendido e despretensioso, dentro de sua consciência de nobreza pessoal, artista 
de sentimento e, como tal, romântico e boêmio, vivendo sozinho com sua história e 
cercado de amigos escolhidos, tendo por família o Instituto de Belas Artes, de que foi 
incansável professor, seus filhos sendo os seus alunos.

♦

Pintura regional
Conhecemos Benito Castaneda em função de nosso ofício e sempre o

tivemos cordialmente em consideração e isso porque era por sua sensível personali
dade que o apreciamos como homem e artista.

12 de maio de 1955

Artista e homem discreto, Benito Castaneda, em toda a sua vida só fez 
uma exposição individual de seus trabalhos e isso foi em 1945, quando apresentou 
dúzias de telas a óleo. Fora disso, só nas mostras coletivas aparecia.

A arte é o homem projetado e aqui plasticamente transposto. Benito 
Castaneda era artista figurativo, e o homem lhe foi o móvel característico. Suas figu
ras humanas obedeciam ao plasticismo tradicional da Ibéria, num objetivismo vigo
roso, num colorido forte, denso e sombrio, com uma pastosidade peculiar ao 
tradicionalismo pictórico da Espanha, na corrente em que plasmou sua arte.

Terá o tão cordial e simpático artista, que perdemos, variado através 
dos gêneros, mas sua definição é função da figura humana.

O regionalismo artístico no Rio Grande tem tomado um incremento, 
nos últimos anos, em razão inversa ao tempo em que ele esteve interdito e sob tre
menda marginalidade. Enveredáramos para a literatura cosmopolita de Enco 

uma música desambientada e para a coreografia internacional. A pin-Verissimo, para
tura em voga se cifrava num paisagismo urbano e suburbano, sem inspiração, padro

nizado e morno.
dasOscar Crusius, por muitos anos, só pintava sob a receita dos verdes, 

pinceladas largas e uniformes e se dedicava a um paisagismo que, formando corrente 
Ângelo Guido e Alfredo Ely chegava até Udo Knoff e outros mais.com
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sição, outra pelo sentido do movimento, outras pelo colorido, algumas pela 
luminosidade, havendo duas dezenas de impressões e composições com mais liber-

mais analisada, tudo sob o temperamento

Eis que uma reanimaçao do regionalismo gaúcho avassalou, 
te, a nossa cultura e civilização, em busca de suas próprias raízes históricas e exp 
são vivencial. Oscar Crusius sofreu o impacto paulista de Marques Campão 
vou sua técnica e estética.

novamen-
res-

dade que as de composição acabada 
plácido e o visualismo objetivista desse artista, de sensorialismo habituado, até há 
pouco, no bidimensionalismo paisagístico e hoje procurando o sentido do movimento 
mais até que a profundidade plástica das figuras, pois a espacial já lhe é habitual.

oue reno-

Sem ser nem por longe um artista modernista, aspirou uma nova inspi
ração e o paisagismo ascético sem o homem e os animais; cedeu passo a um animalismo 
que e o caráter por excelência da cultura gaúcha e de nosso regionalismo social.

A composição deixou o estatismo, o clima morno, em prol do dinamis
mo da vida. O movimento, sem lhe atingir o farfalhar do arvoredo, já é devolvido nas 
peripécias dos flagrantes das andanças e das animarias, sob o ritmo da vida 
flagrantes humanos das lides campeiras.

A pintura de Leopoldo Gotuzzo, Ângelo Guido e outros muitos se con
finara ao atelier, e a vida gaúcha é no campo. Daí o racionamento da luz pictórica, do 
gosto cromático e a sensibilidade monocórdia e monotizada pela uniformidade das 
fórmulas de composição, de cor, de luz e sombra, de pincelada e de gênero e motiva
ção repetidíssima no ângulo urbano, suburbano e municipalista.

O modernismo vive das sínteses, simplificações e de certas 
çoes e com isso houve uma desintegração das correntes velhas, mas isso também 
exacerba. Daí o retorno à vida.

Oscar Crusius, em sua maturidade pictórica, tem marcações do 
alongado paisagismo. Procura agora a pintura de campo e tem conseguido bastante, 
embora deva aprofundar o seu animalismo no sentido plástico e no dinamismo dos 
acontecimentos.

♦

Premiados da III Bienal de São Pauloe dos

8 de julho de 1955

A III Bienal de São Paulo, há dias inaugurada, já distribuiu os prêmios 
concorrentes desse certame, de um lado internacional e de outra parte prélio 

brasileiro.
aos

conven-
A influência da Itália em nossas artes plásticas é fecunda como na

cinegrafia, na música e no teatro.
O Museu de Arte é orientado pelo mestre Pietro Bardi, e o movimento 

do Museu de Arte Moderna, que se sublima nas bienais, é inspirado no movimento 
de Veneza e, de Portinari a Pancetti, o nosso pictorialismo, como o esculturalismo de 
Vitor Brecheret e Bruno Giorgi, denota o influxo itálico, o mesmo sucedendo no cine
ma, de Adolfo Celli (Caiçara) a Luciano Salce (Floradas da serra) até o Teatro Brasilei
ro de Comédia e seus melhores diretores e a música, de Camargo Guarmen a Francis
co Mignone, de ascendência itálica e nas letras, em prosa e verso.

A primeira Bienal chocou com o grande prêmio do melhor pintor bra
sileiro conferido ao italiano Del Prete, sem maior significação para o nosso país. Já os 
prêmios de arquiteto conferidos mundialmente foram dos mais justos, bem como 

escultura.

seu

Sessenta óleos nos traz o pincelista de suas últimas excursões pela Cam
panha e variações pelo Litoral e zona colonial.

Do Ibicuí ao Taquari e de Tramandaí a Livramento, encontramos agora 
um conjunto de oito telas grandes, bom número de proporção média e um punhado 
de manchinhas. Da totalidade, nada menos de 40 são de puro animalismo, só 11 sa
indo do gênero, com paisagens e flagrantes humanos.

O velho pincelar só reaparece nas suas paisagens, à maneira antiga. No 
mais, e o pincelar variado, num impressivo objetivo, com gosto cromático, luz e som
bra, as composições variando entre motivos estáticos e dinâmicos.

Mas composição à maneira antiga com toques novos é a sua Paisagem 
fluvial e telas de agrado geral são Cortando a ponta, Invernada, À sombra do Umbu, 
Acampados, Carreteiros, Bebedouro, Pialo, Ao pé da serra, Outono, Pela trilha costu
meira, Colheita de arroz, Entre dunas, Derrubada e Recanto idílico, uma pela compo-

na

Desta vez, o Grande Prêmio São Paulo foi conferido a Fernand Léger, 
cubista de 74 anos, cujos trabalhos conhecemos numa seleção de sete telas, na Bienal 
Paulista de 1954 e que contribuiu para a vanguarda da filmografia francesa. Fernand 
Léger não pertence ao cubismo puro, mas sim, ao cubismo expressionista, propon- 

guardar do assunto só o valorizável pictoricamente, com elementos mecâm- 
procurando a expressividade cubística das formas artificiais, com uma técnica e

do-se
cos,
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estética da nossa era geométrica. Artista vigoroso e rude, como seu rosto, assim lhe é 
a expressividade plástica. Enquanto Picasso é pintor mais anguloso, Léger prima nas 
formas curvas e, de suas obras variadíssimas, há, sem dúvida, originais apreciáveis, a 
par dos que são mecanizados e estandartizados segundo as convenções cubísticas e 
as marcações do modernismo francês, que tem suas tradições.

Respingando ainda entre os premiados, encontramos Milton da Costa, 
premiado como o melhor pintor brasileiro na bienal. Esse pincelista de 43 é filho de 
Niterói e pertence ao grupo anti-acadêmico Bernardelli, tendo, em 1944, obtido o 
Prêmio de Viagem ao Estrangeiro. Pertence à vanguarda pictórica e tem um estilo e 
arte pióprios, malgrado a formação desenvolvida entre as correntes modernistas e 
abstracionistas.

VI Salão de Belas Artes
6 de dezembro de 1955

Inaugurou-se ontem o VI Salão Oficial de Belas Artes do Rio Grande do 
Sul, organizado pelo Instituto de Belas Artes e instalado na Galeria Barão de Santo
Ângelo do referido centro.

Houve prévios júris de seleção e de premiação. Foram aceitos uns cem
trabalhos. Ficaram fora 50 obras não-aceitas ou chegadas tarde.

Temos que, em conjunto, há falta de vitalidade, ausências e falta de 
contribuição maior tanto do Rio Grande do Sul como do Rio de Janeiro e São Paulo, 
dos quais não há grande coisa representativa.

Ismailovitch comparece com trabalhos até de 1944, num conjunto de 
três, com um deste ano e o de Michel Simon, em 1954. Nada de novo e sua discípula 
Margarida surge com duas telas, cuja única novidade é o Anjo negro. Wandick apre
senta duas paisagens: uma holandesa e outra mineira, aquela melhor que essa. E o 
mundo do a óleo varia desde os três trabalhos modernistas de Oswaldo Andrade Fi
lho, que serve de espantalho. João Fahrion traz duas caprichadas telas. Ianelli desta
ca-se com os trabalhos AteliereA ponte. Aríete Queiroz singulariza com Malandros.

Alice Soares traz dois a óleo com temas de figuras humanas, de ótima 
posição, colorido e gosto temático, além de um desenho apreciável.

Glenio Bianchetti comparece com três escolhidas e pequenas gravu
ras. Carlos Scliar varia em dois gêneros com quatro contribuições, ambos artistas 
inferiores ao que fizeram no Salão da Associação Francisco Lisboa.

Esteban Garino, o aquarelista do Uruguai, apresenta uma seleção de 
três trabalhos, destacando-se com os Cavalos na cocheira.

Camargo Freire está feliz com o Parque ferroviário, de ótima composi-

A mulher brasileira na escultura avança pelo modernismo, de um modo 
arrojado e destemido. Maria Martins, assim, conquistou o prêmio de melhor escultor 
nacional no prélio bandeirante. É artista que choca o academismo e vai em demanda 
de novas e abstratas expressões de formas e volumes.

O prêmio de melhor desenhista do Brasil foi distribuído entre Aldemir 
Martins e Carybé, o que nos parece justo, pois se o nosso artista é ótimo, Carybé, o 
argentino, maravilhosamente integrou-se nas vivências brasileiras, com um capitoso 
estilo nativo.

Há os prêmios do gravurismo internacional e brasileiro, aquele confe
rido a Steinhardt e esse a Grossman e vários são os prêmios de aquisição, entre os 
quais notamos o admirável Mário Cravo, Maria Leontina, esposa de Milton Da Costa 
e Fayga Ostrower, outra mulher, agora nos Estados Unidos.

Na pugna entre o realismo e o abstracionismo, sabemos que as artes 
plásticas no mundo e no Brasil têm a preponderância do figurativo. Entretanto, a van
guarda do abstracionismo e da liberdade plástica têm o horizonte aberto. É claro que 
a terra é mais figurativa, mas estamos sob o signo do movimento, da evasão e do 
abstrato, seja do avião, seja do arranha-céu e São Paulo não esquece isso e daí o mo
vimento díspar de Pietro Bardi e o de Matarazzo, antitéticos.

com

ção e colorido.
Waldir Mattos está apreciável com suas duas Favelas no Rio de Janeiro. 

Outro artista apreciável é S. Aragão com dois a óleo, tendo por motivo morros com 
casebres, seja na composição, na projeção, no colorido, nos volumes e sua peispecti-

♦

va aérea.
Ado Malagoli reaparece com bons trabalhos à sua maneira caracteiísti-

ca. Há outros mais, mas não os sublinhamos.
Em conjunto, a pintura, a gravura e o desenho estão racionados, seja 

pintores, seja na quantidade e na qualidade, essa com dados ponderáveis.nos
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I Salão Pan-americano de ArteA cerâmica, esta vez, tem a novidade absoluta do artista Ruschel, cujos 
trabalhos só conhecíamos indiretamente. Quatro peças reuniu o vigoroso ceramista 
regional. É algo de inédito entre nós, distinguindo-se de todos os trabalhos congên 
É um talento à vista com um caminho aberto e novo em puras terracotas e seus mo
tivos gauchescos.

25 de abril de 1958eres.

Está inaugurado o I Salão Pan-americano de Arte que o Instituto de 
Belas Artes de Porto Alegre promove em comemoração ao seu jubileu de ouro, para
lelamente ao Io Congresso Brasileiro de Arte, em curso esta semana.

manhã do dia de Tiradentes percorrendo os vários pavi-

A escultura está pobremente presente, havendo só Leda Flores, Ada Fro
ta e mais alguns, num total de apenas sete obras. A arquitetura apresenta somente 
trabalhos de um argentino e de um paulista, ambos interessantes.

Em visão panorâmica, temos como reflexo de depauperamento do 
pictorialismo, em nosso ambiente, um conjunto que, nessa galeria, teve de ser refor
çado com obras da pinacoteca do IBA, num conjunto de três paredes.

Aguardamos a possível abertura da Mostra Livre dos trabalhos refugados 
ou retardatários, a fim de verificarmos se os pregões rio-grandenses estão atingindo 
toda a nossa gleba e se chegam vivamente a outros centros e rincões do País.

Eis, em suma, o VI Salão Oficial de Belas Artes, que denota estar aqui o 
Rio Grande do Sul meio fora do compasso nas artes plásticas brasileiras, com várias e 
ótimas exceções que confirmam a indicação.

Passamos a
salas dos mostruários já montados. Voltamos para a inauguração oficial ementos e

notamos que ainda estão ausentes o México e a Argentina. A nossa vistoria é feita 
ainda com a ausência de catálogo, também aguardado, devido aos ausentes.

A América está presente de Norte a Sul, só faltando entre os grandes, o

Canadá.
O que singulariza o Salão Pan-americano é a representação orgânica e 

maciça do Rio Grande do Sul e do Uruguai, cujo intercâmbio intenso é notório e su
gestivo. Os EUA estão presentes com uma galeria de fotomontagens caprichadas 

torno de sua arte teatral.

, em

Centenas e mais centenas de obras integram esse certame das artes 
plásticas na América, através da pintura, escultura e arquitetura com as variações do♦

desenho, gravura e cerâmica.
A considerável quantidade de trabalhos nem sempre corresponde à 

qualidade dos mesmos. Há co-existência pacífica mas esdrúxula das orientações aca
dêmicas e modernistas, em ambas havendo do bom e do mau. Faltou mais 
representatividade de várias províncias brasileiras. São Paulo e Rio de Janeiro estão 

mas sentimos a ausência de muitíssima gente boa. Pernambuco, quartel-

IX Salão da Associação do Aleijadinho
25 agosto de 1957

presentes,
general do Nordeste, não está representado. Felizmente há algo do Paraná, de Minas 

Gerais e Bahia.

Retornamos ao IV Salão de Arte da Associação Rio-Grandense Francis
co Lisboa e tivemos a surpresa de mais outros trabalhos além dos que ontem registra
mos. O catálogo agora pronto é um bom roteiro. A homenagem póstuma a Paulo Flo
res não se cingiu a sete trabalhos e assim agora forma um conjunto de 20, que 
preendem algumas de suas sugestivas ilustrações. Houve julgamento e premiação. 
Há uma bela Cabeça, de Alice Brueggemann, sempre caprichosa. Slava Droz surge 
com suas Floies. Há duas cerâmicas de Célia Aquino Porto em terracota e um plástico 
Torso, de Ada Aquino Frota. Olmedo apresenta ainda Ladrilhos e Prado e Luiza Prado, 
Máscara e Peixes.

Interessante é a sala dedicada à arquitetura no Rio Grande do Sul. Há
com- dez anos estávamos como que na estaca zero. Agora é um élan vivaz e promissor. A

se incrementar e a avassalar as aspirações melhores denova arquitetura começa a 
nossa província. Há projetos realmente à altura do que melhor concebem o Rio e São

Paulo.
Os artistas plásticos gaúchos estão presentes. A maior parte trabalhou 

e apresentou trabalhos novos e originais, mas alguns não tiveram dúvida em apre
sentar obras que sofrem com o confronto de trabalhos de palpitação atual. Setor su-

O oitavo pavimento do IBA abriga a mostra em foco, que vem sendo
bastante visitada.
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arte abstrata, agora mais desenvolta. Carlosgestivo é o de nossos tentamens escultóricos. As gerações novas mostram anelos plás
ticos, paralelos aos esforços dos mestres com que figuram. É o caso dos que proce
dem da orientação de Fernando Corona. Do academismo ao abstracionismo e 
concretismo, há de tudo.

pintura. Ado Malagoli prossegue na 
Mancuso traz suas delicadas aquarelas. Regina Silveira surge com seu expressionismo 
deformador. Francisco Ferreira mostra três formas. Danúbio Gonçalves traz 
paisagismo regional colorístico. Lily Hwa prossegue na sua arte abstrata cromatica e 
cinemática. Magali Porcella está bem com Maçãs e Mesa com frutas. Augusto Jenner, 
de Salvador, traz uma magnífica e laureável temática nordestina. Geraldo Souza sur-

Ado Malagoli, Alice Soares, Lutzenberger, Glauco Rodrigues, Petrucci, 
Fabrício, Ruschel e inúmeros outros artistas de Porto Alegre e outras cidades rio- 
grandenses colaboram com suas obras. Percorremos ge com fortes pinturas. Mário Zanini se destaca com Na praia.

Não podemos nem devemos citar tudo. Rubens Cabral ensaia novas 
veredas. João Medeiros dá um salto. Carvalhaure mostra uma boa têmpera. A. 
Hashimoto traz três composições abstratas eTerezinha Lemmertz figura com Recan- 

quintal. Boa a Natureza morta, de Jacinto Morais.
O esculturalismo tem seis concorrentes. Um novo em formação, mas 

vigoroso nos trabalhos em ferro fundido, é Gustavo Tenius, com Século XX, Batuque e 
Exílio. Cristina Balbão experimenta a liberação das massas volumétricas. Stockinger 
lá está com o seu Conquistador. Comparecem ainda Vasco Prado (Cavaleiro)

a seqüência de salas que 
congraçam os brasileiros e americanos e, no oitavo pavimento, o salão de festas está

suas decorações prontas. Fahrion e Corona têm seus trabalhos anteriores acom
panhados pela decoração renovada do painel de Aldo Locatelli, já com composição e 
delineamento que rompem com o plasticismo romântico e acadêmico do painel ban
deirante. Alice Soares esboçou um palpitante desenho mural e Ado Malagoli está pés
simo com seu recanto gauchesco. Esperamos que desfaça o mesmo e aproveite a pa
rede para outro tentamen.

com

to no

NeusaHá os indefectíveis expositores de salões que não mudam, não investi
gam e são invariáveis. Mas encontramos também os que pesquisam, tentam, se re
novam e os que realmente progridem. De Osvaldo Teixeira a Leopoldo Gotuzzo e ou
tras figuras do academismo e do modernismo brasileiros ao uruguaio, há muita coisa 
a ver, conforme o gosto conservador ou renovador.

O alteroso edifício do IBA ficou realmente exíguo para conter as ima
gens plásticas e múltiplas que exprimem o pictorialismo, o esculturalismo e o arqui
tetar dos povos americanos em geral e do Brasil em especial.

Mattos e Caringi.
O gravurismo conta com Dora Basílio em três boas composições 

cadeira. Danúbio Gonçalves está agradável com Gatos, Bode prá Iemanjá e Orixás. 
Rachel Strosberg apresenta Gravuras Ie II. São 20 gravuristas ao todo, mas nem tudo 
lá é muito apreciável. Vera Chaves Barcellos, Calasans Neto, Doroty Bastos, Bettiol, Di 
Gesu, Geiger, Joffily, Koeberle, Nadyr Marques, Suzana Mentz, Belmira Pereira, Yeda 
Pimentel, Adroaldo Süva, José Souza, Suchocki, Anastor Tavares e Isa Vieira.

A arte decorativa nos traz Leda Flores, com uma agradável Dança mís-

com

tica. Rose Lutzenberger contribui com a Revoada e o marcante Jornaleiro, com sua♦
técnica em metal e sua estética gostosa.

No desenho, temos Alice Soares, com seu tríptico figurativo. Danúbio 
Gonçalves com a excelente Rede, Mara e Gatos. Regina Silveira está vigorosa em 
Maloca, Lavadeira e Figuras. Clébio Sória se projeta com três temas: Gaúcho, Carreta 
e Engraxate. A. Belardo Zaluar se destaca com A batalha e Ação.

Zenon Barreto, do Ceará, aparece com dois desenhos e João Suzuki, de 
São Paulo, comparece com três pinturas, em que destacamos os dois.

Nas mostras coletivas, há toda uma valorização panorâmica. A confi
guração do 9o Salão Plástico do IBA mostra as duas direções gerais: o figurativismo 
dentro de suas modulações e o abstracionismo também em suas variações, havendo 

existência e convívio, como notamos na vida política dos povos de orienta
ção contrária. A evolução gradual nesses salões exprime a situação mundial da este-

O 9o Salão de Artes Plásticas do IBA

1958

Mais um Salão de Artes Plásticas promove o Instituto de Belas Artes. 
Houve júri de seleção e de premiação, e o resultado é a mostra coletiva e mista 
que estão catalogados 181 trabalhos. A evolução gradual dos salões coletivos do IBA 
mostra o evolver gradual de Porto Alegre. No ano anterior, tivêramos a mostra da 
evolução do plasticismo rio-grandense. Aqui estamos novamente ante representa
ções brasileiras, mas predominantemente gaúchas. Trinta e seis artistas integram a

em

uma co-
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Cláudio Carriconde comparece também com cinco trabalhos. Esplên
didos são os desenhos dos Britadores e Mulher com filhos, mas não injustiçaremos o 
Auto-retrato em pano nem a Mulher com filhos ou menos a Cabeça de mulher...

Francisco Ferreira concentrou-se na gravura os cinco trabalhos que reu
niu no gênero. Ótimo é Meninos e balões, único trabalho na mostra grupai em que há 
colorido para os balões. Frisante é o Pescador de costas, em seu vulto e anatomia. 
Apreciável é a Seresta e o jovem ainda varia com Pequeno guerreiro e São Francisco.

tica e das técnicas rivais em disputa, além do sentido da tradicionalidade de um lado 
e da renovação das cosmovisões e da pesquisa.

Os vultos que comparecem estão em representações menores e verifi
camos quanto uns se consolidam e outros ficam na mesmice, ao passo que vários 
procuram caminhos de atualização.

Numa mostra individual, o artista fica sozinho e sem comparação dire
ta. Aqui a concorrência de nada menos de oito dezenas de plásticos numa mobilização 
de duas centenas de obras torna o balanço mais geral, difícil e exigente.

♦
♦

Os desenhos de Paulo Flores
Segunda mostra do grupo Bode Preto

16 de novembro de 1958

15 de outubro de 1958
A Divisão de Cultura está promovendo, no Museu de Arte do Rio Gran

de do Sul, antigo e renovador foyer do Theatro São Pedro, uma evocativa mostra re
trospectiva do jovem e falecido artista plástico gaúcho Paulo Flores.

É todo o conjunto selecionado de sua obra, cujo caráter qualitativo é, 
dúvida, o desenho, os tentamens de pintura não estando no mesmo nível.

O jovem e inditoso artista porto-alegrense contava apenas 31 anos. Fora 
iniciado no aprendizado das artes gráficas doze anos antes com Ernest Zeuner e essa 
fase marcou-lhe a obra. Um ano apenas freqüentou centros como Buenos Aires, Mi- 

Gerais, Bahia. Freqüentou ateliês plásticos e concorreu a vários certames. Casa-
no interior do Rio Grande.

O Núcleo Sadá teve efêmera, mas efetiva atuação em nosso meio, ao 
tempo de sua sede na rua Dr. Flores. Era o agrupamento de um punhado de 
novíssimos, com sucessivas mostras de tentamens e achados. Agora surge o Grupo 
Bode Preto. Recentemente, lançou-se no hall do edifício Mallet. Foi toda uma galeria 
de pintura a óleo, com cinco participantes, gente nova já registrada nestas Notas de 
Arte. Toda uma exposição de pintura moderna, o que vale dizer: anti-acadêmica, ge
ralmente realista e sem medo da deformação pictórica.

Poucos dias transcorrem do encerramento da mostra a cinco óleos e o 
grupo dos mesmos reaparece, desta vez no Auditório do Instituto Cultural Brasileiro 
Norte-Americano.

sem

nas
do e com prole, radicou-se nos últimos anos

Em 1949, Paulo Flores fez sua primeira e única apresentação em corpo
É toda uma mostra de desenho e gravuras do quintuorde jovens plásticos.
O fantasma do grupo é W. Elias, que encima a mostra. Comparece com 

cinco desenhos. Tem o ciclo de São Francisco, do qual destacamos o Poverello no 
trato com as aves. É todo um desenhar de arestas em preto-e-branco, fixado na linha 
e caracterizado pela busca da expressividade, variando por Pássaros e pelo Bode, de 
quem já tem feito até pintura demoníaca.

Joaquim da Fonseca reúne cinco desenhos e prima com Meninos e Ca
beça, além de variar por aves.

Léo Dexheimer mostra desenhos e gravuras e, entre essas, são apreciá
veis, pela técnica e estética, a Triste, Alegria e Madonas, sendo bem-elaboradas as três 
figuras.

inteiro entre nós e isto com uma mostra pessoalíssima de desenhos daquele ano. O 
catálogo, de bela confecção, indicava o nível estético do jovem artista sulino. Fica
mos na mente com as indeléveis ilustrações daquele tempo.

Agora a Divisão de Cultura elaborou um novo catálogo, dentro daque
les moldes, novamente trazendo uma apresentação do poeta e crítico Clóvis

Assumpçao.
O morto de há um ano lá está redivivo em seus desenhos. São 63 ao

todo, além de 11 pinturas.
O élan de Paulo Flores se exprime no desenho e ilustração. É das novas

gerações e com plástica nova. Seus desenhos ficam entre o construído e o vago, com

102 ALDO OBINO: notas c/c a/te A L D O OBINO: notas </e arte 103



a linha vibrátil e ligeiramente descontínua de um trêmulo seguidamente palpitante 
com desenhos geralmente de figuras humanas, em análise psicológica de tipos e ati
tudes, num ritmo constante e sensível bastante. Segue um grafismo de certas corren
tes contemporâneas. Seu caligrafismo é leve, e as posturas de suas figuras são de re
gra sentadas, havendo duas figuras de pé.

A pintura abstracionista do jovem não está à altura do desenho, 
malgrado a sua modernidade. Na ilustração, novamente, o artista tem sua maneira 
própria, aqui também enveredando para o não-figurativo, que lhe era o forte.

Excelente é o ciclo de desenhos que o artista fez de Noemi, de Jane, Isis 
Rêgo, Retrato de Vem e Sirito e líricos e suaves são a Paisagem e Theatro São Pedro. 
Palpitam suas naturezas mortas com a Natureza morta com brandye Natureza morta

Io Salão de Cerâmica
28 de maio de 1959

Porto Alegre, além de cerâmica industrial, tem tido uma cerâmica ar- 
falta de cerâmica popular. Profissionais e amadoiestística e de elite, a compensar a 

ceramísticos têm suscitado o nosso meio artístico. Sucedem-se as mostras individu-

ais de nossos principais profissionais e amadoies.
gravurismo tem crescido entre nós e mostrado espírito 

associativo, estamos agora face ao 1" Salão de Cerâmica, organizado pela Associação
Assim, como o

de Artes Plásticas Francisco Lisboa.
Sob o patrocínio da Divisão de Cultura, 

nos altos do Theatro São Pedro, inaugurou-se a mostra coletiva em que comparecem 
duas dezenas de expositores, entre os quais encontramos alguns dos principais 
ceramistas da cidade e notamos a ausência de Paulo Ruschel e Aglae Machado e en

contramos alguns novos amadores.
Seguindo a ordem do catálogo não-impresso, temos a constatar a pie-

sença de Luíza Prado, da qual temos tido importantes mostras pessoais que não es
quecemos (a da Aliança Francesa e a da Faculdade de Arquitetura). Aqui comparece

oito esmaltes com jarras e vasos e um prato, dentro

50. Museu de Arte do Estado,no
Evocativas e repassadas de lirismo poético plástico são as figuras hu

manas e descansadas desse jovem, cuja presença foi sempre de simpatia que 
desenhos bem traduzem, pelo modo amoroso de fixar os seres humanos e a ambiência 
cósmica.

seus

A única mostra pessoal em vida do artista compreendera 45 trabalhos. 
A atual póstuma apresenta 74. É uma síntese ampla, rica e escolhida.

Lá está o artista com seus desenhos simples e animados pela cordiali
dade humana, sem o cerebralismo nem a intencionalidade dos tentamens 
abstracionistas. com um Gaúcho em terracota e 

de seu escorreito padrão, além de um quadro de azulejo.
Pierre Prouvot, o ceramista do Morro do Espírito Santo, surge com cinco 

faiances tenras, formando dois painéis decorativos, dois vasos e um prato de parede. 
Déa Kuhl mostra O anjo e O Barba Azul, Cinzeiro, Cavalinho, 

pratinho, em baixo vidrado. Gilda Haim tem um prato esmaltado.
Ruth Gruding, no remanso de sua vivenda na Vila Conceição, traz uma

O nosso mundo artístico nao deve deixar de ir ver os desenhos sensíveis 
e algo melancólicos, mas suaves, serenos e descansados desse artista que, agora, re
pousa na eternidade, mas aqui deixa suas marcas e vibração no espaço de suas obras. em es

maltes e um♦

coleção variada de experiências. É dos novos que aparecem, que vem com nove pe
ças, com achados e peças interessantes. Mostra duas terracotas com Bailarinas, que

um cesto e cinzeiros em vidrado, patinadoesperamos levará avante e varia por vasos,
e outro em craquelê.

Ruth Velho Flech reuniu vasos, pratos em glasura colorida e fumaça em

cor e cinzeiro.
Vera Altmayer trouxe 11 peças, com barros cozidos (cinzeiros e vasos), 

candelabro, cinzeiro e prato quadrado em fumaça, além de três glasuras (Menino pen
sador, Cinzeiro e Vaso) e a Figura de mulher em terracota. Foi a maior representação.
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Artista medalhado, guia de movimentos e jurados, Francisco Stockinger 
i faz sentir sua presença entre nós, através de brilhantes premiações e 

mais variadas. É o élan da gente austríaca e a versatilidade daquele

Marianita Linck mostra Lágrima e Prato, em esmaltados e um cinzeiro
(Sapo), em baixo vidrado. há cinco anos

Celma dos Reys Velho comparece com sete peças: cinzeiro vidrado, pra- 
tinho verde, cinzeiros, Palhaço e Coruja, ora em glasura, ora em fumaça.

Elsi Siemsen traz dois cinzeiros, um prato e Figura, além de uma más
cara patinada. Inês Clara Fonseca vem com dois esmaltes: figura, prato e cinzeiro.

Miguel de Souza mostra cinco peças em barro cru: Moça, índia, Panela 
em tripé, Vaca e Porco. É um conjunto diferente, de vigor e expressividade apreciáveis.

Wilbur Olmedo, o nosso extraordinário ceramista profissional, reuniu 
oito obras de sua atualidade amadurecida. São oito terracotas esmaltadas:
Madona, Bêbado, Cristo, Melancia (máscara), dois pratos e um vaso. Esplêndida téc
nica e expressão plástica de ótimo élan, além de um prato vidrado.

De Hilda Goltz temos um prato vidrado, que é excelente.
Gladis Aranha, animadora da Associação Francisco Lisboa mostra sete 

trabalhos. No seu recanto lá por Ipanema, elaborou uma seleção de trabalhos, com 
tiês figuras, sob forte expressionismo plástico em terracota e tamanho grande, além 
de pratos vidrados e de vasos: um patinado e o outro em terracota.

de atuações as
que encontramos na arte fluente, plástica e inspirada desse artista.

O catálogo da presente mostra indica nada menos de 75 lavores.
Nos domínios da xilogravura, Xico apresenta nada menos de meia cen- 

quatro dezenas em fio. É um ciclo de composi-

povo

tena de trabalhos, alguns em topo e 
ções plásticas, modernas, de gosto cromatismo e temários diferenciados, formando 
série de motivos, em que as vivências gaúchas são expressivas. É um artista em que a 
dominante do humano é a tônica, com um senso dramático que verificamos nosGafiera,
temários cruciais e nos motivos fúnebres.

O élan que anima as xilogravuras, de figurativismo expressivo e elo-
escultura, iniciou seus estudosqüente, não esgota a arte de Stockinger, o qual, na 

com Bruno Giorgi e aqui comparece com 15 peças, em que palpitantes sao suas pe
dra-sabão com Eva, Torso, Figura deitada, com os gessos patinados com Moça em pé, 
Madona, Adolescente e as cabeças de Mario Quintana e Décio Escobar, afora as cabe
ças femininas, além das figurinhas em bronze e da expressionista Crucificação em

Sentimos ainda outras ausências nesse certame, que temos como su 
gestivo, devendo ser simplesmente levado avante e mobilizar os retratos

gesso patinado.
Todo um ciclo de cerâmicas traz o artista com Garrafas, Vasos e Jarros.

mostra pessoalíssima. Francisco
e mostrar

mais o elan de nossa elite ceramística, pois o ceramismo popular entre nós ainda está 
por nascer.

Uma grande seleção marca essa 
Stockinger é uma das incisivas e simpáticas figuras que fazem a vida do plasticismo

está diariamente nas "charges” políticas da Folha daem nossa cidade. Sua presença 
Tarde e nós não esquecemos o período em que fermentou a presidência da Associa
ção Rio-grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, no triênio de 1956 a 58 
tampouco todo o estímulo que tem trazido aos salões coletivos do Rio Grande do Sul.

Lá está ele no Museu de Arte com seus cavalos, seus mortos, com Cristo 
e a humanidade de suas figuras, seus gatos e suas filhas de Eva, seus homens e algo 
do Rio Grande e muito mais da humanidade viva, com suas figuras bem pessoais e os 
vultos humanos, puros temas plásticos, com técnicas diferenciadas e atuais, sem exa-

deformação expressiva e um lirismo que tudo en-

♦
, nem

Stockinger e seu plasticismo

4 de maio de 1960

Francisco Stockinger nos veio da Áustria aos três anos. Esse artista plás
tico que há anos moureja em Porto Alegre, está agora com uma mostra pessoal no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. É toda uma galeria de xilogravuras, esculturas e 
ceramicas. Trata-se de um dos valores mais militantes entre nós, com uma dedicação 
singular, sendo trabalhador e cooperador de todos os nossos movimentos plásticos.

Num meio tido como muito sedentário em artes plásticas, ele traz a 
sua contração ao labor e um dinamismo vibrante.

gero, mas apenas jogando com a 
volve e um poder plástico fino, seja na figura premiada do Franciscano, seja nos seus
cavalos e galos de rinha, que têm algo co-natural à figura do artista.

Oxalá Francisco Stockinger continue fermentando o nosso ambiente, 
ele que ouve melhor as vozes da terra, quando inúmeros sedentários, senão vadios 
artistas plásticos, daqui estão deixando secar as bisnagas de tinta, a palheta e deixan

do os pincéis secar e os cinzéis enferrujar.
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Festival do plasticismo atual o Museu de Arte Moderna e reúne elites e disputa a primazia com a Paulicéia, hoje

em fase de maior intercâmbio.
O Festival de Artes Plásticas Contemporâneas vem pôr em contato as 

vivências plásticas do Rio Grande com as orientações mais avançadas de São Paulo/ 
Rio. É o abstracionismo de lá face ao figurativismo de cá. Lá são os modos concretistas

7 de agosto de 1960

Está funcionando o Festival de Artes Plásticas Contemporâneas, pro
movido pela Divisão de Cultura da SEC. Não é a primeira vez que tal acontece em
Porto Alegre, mas é o esforço mais atual da gente de casa e da contribuição brasileira 
de Minas Gerais para o Sul com a máxima área do Brasil meridional.

variações do tachismo e outros rumos do modernismo, que já declinam ou nãoe as
têm a mesma voga e isso do cubismo ao surrealismo, e do realismo ao expressionismo, 
e aqui no Rio Grande os artistas de origem portuguesa e italiana face aos da descen
dência teuta e outros influxos raciais derivados.

Técnicas, processos, materiais, gêneros e expressões diferentes vêm 
fermentando as gerações dos artistas plásticos, com o sentido de pesquisa, de experi
ência de modos e formas, sem compromissos com escolas ortodoxas,

Antes de passarmos em revista a mobilização dos trabalh 
por duas centenas, ainda temos algumas considerações gerais a fazer.

Porto Alegre esteve por mais de uma década, entre 1940 e 50, marginal 
em arquitetura por falta de uma Faculdade de Arquitetura e só por exceção conseguia 
fazer tentamens construtivos. Hoje estamos em recuperação e reconquistando o tem
po perdido.

os que orçam

mas com vín

culos e influxos.
O ambiente estético do Rio Grande busca a renovaçao pela evolução

das formas. Os nossos artistas tratam de provar com cuidado os nossos rumos, e aqui 
a tradicionalidade e o sentido provincial marcam o nosso cultivo, mas nossas elites 
plásticas estão a viajar e a observar o que há de novo e constitui a atualidade brasilei- 

internacional, dentro de nossa perspectiva sulina, numa transição de horizontes

Em teatro, ficamos também à margem da renovação do Rio e São Paulo 
e so esporadicamente víamos algo e o movimento internacional abandonou 
nós a

-nos ou
ele. O amadorismo estudantil sentou praça porém e nós nos reanimamos e 

hoje as principais companhias esperam o momento para virem aqui at
O movimento musical, no plano do magistério, também depauperou- 

se, mas a vida musical não esmoreceu, apesar das crises periódicas das associações.
Orquestras, corais e conjuntos de câmara simplesmente precisam de continuidade e 
estabilidade maiores.

ra e
culturais em crise de desenvolvimento, em busca de padrões universais e fundamen
tos não só nacionais, mas com raízes na região e húmus locais.

uar.

♦

O movimento coreográfico também tem vitalizado o ambiente, ainda 
que com a evasão de ótimos valores.

O movimento do plasticismo está dinâmico e mais de dez centros está
veis estão à disposição dos mesmos.

Os salões periódicos, os núcleos somam-se às galerias permanentes e 
aqui aparece a Divisão de Cultura, com o seu Museu de Arte, a aglutinar obras, valo
res e a animar o esforço artístico.

Pintora Alice Brueggemann
5 de outubro de 1960

Alice Brueggemann é uma das pintoras silenciosas da cidade. Em 
modéstia, só aparece em mostras coletivas ou grupais e pertence a um núcleo de
pintores e a uma geração que só fala pelo pincel.

Já perdemos a conta das vezes que temos apreciado trabalhos de Alice 
Brueggemann, em boa hora numa mostra retrospectiva de sua arte, cuja evolução se 

vem notando há muitos anos.
Na Galeria Municipal, encontra-se uma seleção de 16 trabalhos de seu 

labor plástico de várias fases. São dezenas de trabalhos escolhidos e que mostram à

sua

Porto Alegre está na fase de rearticulação mais orgânica 
tros que formam os principais núcleos brasileiros. Se Buenos Aires atualmente está
com 50 mostras por dia e Montevidéu é centro qualitativo, embora pequeno, São Paulo 
com

com os cen-

o Museu de Arte Moderna e suas Bienais Plásticas, em contraste com o Museu 
de Arte Bardi-Chateaubriand, mais histórico, é a metrópole mais absorvente do 
plasticismo, que no Rio de Janeiro tem também seus núcleos esplêndidos, como
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Erico Veríssimo vai discutir “algumas 

idéias” com Iberê segunda-feira
sociedade o itinerário dessa artista, de personalidade e plasticismo realmente sim
páticos e que definem a feminilidade de uma alma reservada, discreta e repassada de 
devaneios artísticos.

Artista que provêm do tradicionalismo local, tem evoluído 
pincelista, sempre fixada no figurativismo, mas compondo, colorindo e iluminando 
sua arte de um modo cada vez mais pessoal, e totalmente dedicado 
figura humana.

essa
25 de novembro de 1960

ao temário da
Autorizado por sua larga experiência, pela sua condição de primeiro 

plano na pintura e gravura brasileiras e pela circunstância maior de ser gaúcho, Ibere 
Camargo proferirá, segunda-feira, dia 28, às 20h30min, no auditório do Teatro de 
Equipe (rua General Vitorino) uma conferência analisando aspectos culturais do Rio 
Grande e tratando de pôr “em pratos limpos” as razões fundamentais de nosso 
pobrecimento cultural e artístico. A conferência terá as características de um amplo e 
franco debate - condição imposta por Iberê Camargo ao aceitar o convite de um gru
po de intelectuais no Teatro de Equipe - e desde já está recebendo o apoio e o incen- 

homens de letras, estudantes e pessoas que se interessam pelo de-

Laborando com afinco e disciplina, fantasia não tem faltado à Alice 
Brueggemann. Suas figuras são definíveis por uma humanização sugestiva 
sutil, cromatizando as formas e compondo com gosto, seja em grupos, seja em indi
víduos.

,suave e

em-
É todo um poematismo plástico, que, de resto, parece marcar o espírito 

que anima essa geração agrupada em lides convergentes e conjugadas na colabora
ção aos certames coletivos da cidade, como do Rio Grande do Sul.

A letrospectiva em foco deixa-nos verificar a obra em conjunto de uma 
artista que timbra em se acolher aos prélios comunitários e, com isso, não deixando 
senão ao observador atento e comparador verificar todo o apuro, amadurecimento e 
real decantação de seu plasticismo, no sentido da libertação e da personalização, 
um subjetivismo que se exprime em harmônica objetivação

Conjugando técnica e estética de um modo equilibrado, não se trata de 
uma artista afoita e de precocismo, mas sim de uma plástica consciente, evolutiva, 
que aguarda o concurso do tempo e do gosto, do labor com o sonho, tudo isso conflu- 
mdo numa arte de figuração não-servil e sim sublimada em ambiências plásticas, 
que revelam segredos de composição de luz, cor e formas plásticas 
dimensionalidade em que o sentido profundo é o da ambientação psicológica, den
tro de sua temperamentalidade e emocionalidade, tudo em favor das vivências esté
ticas fixadas em telas, cujo dom vai além da bidimensionalidade restrita, mostrando 
relevo e animação em obras em que o ritmo é envolvido pelo estilo.

tivo de artistas, 
senvolvimento e pelos problemas de arte no Rio Grande.

Erico Veríssimo, num breve contato com a reportagem, mostrou-se 
entusiasmado com a iniciativa de proporcionar a Iberê Camargo uma oportunidade 
de dialogar sobre questões de cultura com o público e os intelectuais gaúchos 
sidero Iberê um dos artistas mais sérios do País, afora a estima pessoal que tenho por 
ele. Irei segunda-feira ouvir o Iberê e discutir algumas idéias com ele” declarou o

com
. “Con-concreta.

autor de O tempo e o vento.

♦, numa

O Rio Grande sob debates quixotescos
27 de novembro de 1960

♦
grande processo crítico sobre o Rio Grande do Sul instaurou-se há 

primeira voz do mesmo, nestas colunas, terá sido Dante D Ângelo
Um

comtempos e a
seus levantamentos sobre o Rio Grande do Sul que está empobrecendo, sugerindo 
uma reação vital do ponto de vista econômico. Leonel Brizola encampou tal requisi-

o mesmo. Daí o levantamentotório, e a imprensa nacional tratou de averiguar 
jornalístico de Franklin de Oliveira para o Correio da Manhã, cujo resultado e a obra
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De momento, não podemos arrolar as dezenas de coiais, ballets, gale
rias, auditórios centros, teatros amadores, o movimento plástico da cidade, o movi
mento fílmico criador entre nós, os livros de nossas editoras, as peças teatrais que se

cen-

que agora vem a lume: Rio Grande do Sul: novo Nordeste, síntese do que publicou,
com algo mais inédito. Paralelamente, Nilo Ruschel dá agora à lume O gaúcho a pé, 
que focaliza um Rio Grande atrasado, inculto e merecedor de auxílio e assistência.

um

em

A tudo isso, acresce a presença de Iberê Camargo, esse Quixote do 
plasticismo brasileiro, o qual onde vai leva sarilho, alguns o tendo como galo de rinha, 
figura de Restinga Seca que negou o espírito carioca de inconformismo, de protesto 
contra as mazelas e os moinhos de vento.

publicações, a pletora de rádios, cinemas, jornais, clubes fílmicos,escrevem, as
tros culturais e o que o Rio Grande artística e literariamente vem contribuindo como

melhores, com artistas do porte de Iberêceleiro inesgotável de vinhos cada 
Camargo, Luiz Cosme, Erico Veríssimo, Vianna Moog, Radamés Gnattali, Jorge Moreira, 
Beatriz Consuelo, Barbosa Lessa, Inês Barros, Olga Maria Schroeter, da arquitetura à

vez

Entre nós, ele sente pasmaceira, marasmo e isso o achará em função 
do Rio de Janeiro e São Paulo, as duas grandes metrópoles não só brasileiras, mas de 
toda a América do Sul.

dança, do teatro à música, da poesia ao romance, da escultura e pintura ao ensaísmo,

até os filmes puros.
Ele vem de Montevidéu, essa metrópole gostosa da inquietação plati

na, de vibração que, qualitativamente, não fica a dever a Buenos Aires, guardadas as 
proporçoes e os níveis econômicos desiguais dos dois países irmãos e vizinhos.

Um processo crítico sobre a crise do Rio Grande, que é também brasi
leira, está em equacionamento, ao mesmo tempo que Lúcio Cardoso, o literato das 
Alterosas levanta o seu punhal crítico, num requisitório contra Minas Gerais, a inimi
ga, por suas mazelas: o espírito bancário, o de anedota e muita malandragem minei
ra. Não estamos sozinhos. A província do trêfego Juscelino está também na berlinda 
e o mesmo acontece com o Rio de Janeiro, após deixar de ser a Capital Federal e de 
perder a cornucópia do Tesouro Nacional.

O recenseamento está revelando, aos poucos, o evolver do Rio Grande 
e de sua metrópole. Porto Alegre terá 650 mil habitantes fixos, afora a população flu
tuante. O numero de maloqueiros aqui não é como no Rio nem como no Recife. A 
proporção é muito menor.

Queremos, porém, mais e melhor, e isso é necessário.

♦

“Precisamos reagir!” Faltou lugar no Teatro 

de Equipe para ouvir e debater Iberê
30 de novembro de 1960

“Precisamos reagir, precisamos nos unir!” - foram afirmações ouvidas 
decorrer do longo debate mantido por Iberê Camargo com intelectuais, artistas, 

arquitetos, jornalistas, estudantes e pessoas interessadas em Arte, na noite de segun
da-feira, no Teatro de Equipe. Durante mais de três horas discutiram-se, franca e aber- 

problemas e questões suscitadas pelo famoso pintor e gravurista gaúcho. Os 
istentes lotaram inteiramente o Teatro de Equipe. Havia gente nos corredores, junto 

da mesa dirigente, no fundo do palco, às escadarias - sentadas, acocoradas e de pé.
O desinteresse da maioria dos artista plásticos, a Escola de Belas Artes, 

o isolamento do Rio Grande, a Divisão de Cultura, a inutilidade dos cursos de pintu- 
inexistência da crítica de artes plásticas efetiva, a localização do Museu de Arte,

no

De momento, não podemos, a jato, dar o balanço da vida artística de 
Porto Alegre, coração e cérebro do Rio Grande do Sul, em 1960, o que faremos após o 
Natal. Tudo quanto se disser sem base na fixação objetiva ficará como apriorismo de 
opiniões ligeiras, de paixões, interesses e intenções corretas ou não de alguns.

Uma sabatina está marcada para o Teatro de Equipe amanhã, com Iberê 
Camargo a provocar o debate oral.

Eleja me chamou de S. João Batista, a clamar no deserto. Ele é o Quixote. 
Espera-se ver surgirem no encontro do debate os Herodes, os Pilatos, as Verônicas, os 
Cinneus e a Vitima: a Arte e sua cruz, a cultura marástica do Rio Grande. O acusado é 
O povo do Rio Grande marginal. A Maria Madalena que alguns querem apedrejar é a 
Divisão de Cultura, pelo feito e não feito.

tamente,
ass

ra, a
o regionalismo nas artes plásticas, a pintura de Iberê, razões da existência de 
marasmo cultural de fato, e muitos outros assuntos foram discutidos, às vezes com

um

uma certa exacerbaçao de ânimos, pela grande assistência.
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Francisco Stockinger, em dois ou três apartes oportuníssimos e usan
do de uma honestidade contundente até, foi um dos grandes participantes do deba
te. Aliás, a franqueza foi a norma usada por todos, o que deu um significado maior 
para os trabalhos e terminou por dar um saldo positivo a todas as discussões.

Além de grande número de artistas plásticos e estudantes, estavam re
presentadas no debate de Iberê Camargo a Associação Francisco Lisboa, Associação 
dos ex-Alunos do IBA, Grupo Quixote, Associação dos Arquitetos do Brasil - Secção 
do RGS, revista "Expressão”, Escola de Belas Artes, Curso de Arte Dramática, Secreta
ria Municipal de Educação, “Revista do Globo” e muitas outras entidades. A Rádio 
Difusão da Universidade gravou o debate, numa iniciativa das mais elogiosas.

O Correio do Povo publicará, oportunamente, alguns dos trechos mais 
interessantes da longa e oportuna mesa redonda.

Anatema a Palas Atena, Apoio e Pégaso!
Devemos aprender a ver, Picasso nos guiará - Ave Picasso! - Quem nos 

guiará nesse botocudismo do qual sofremos tão penosamente?
Quem nos ensinará a sincronizar a mão para a délivrance da visualização 

interior, que impele tão dolorosa - chorosamente para o milagre de vir à luz?
Oh, santa burrice milenar - Mão?! - Mão é para limpar o nariz e 

congêneres, mas para o pincel?...
Burguesismo bolorento e marasmático que não sabe por não-iniciado, 

das possibilidades plasticistas dos pés e da darwiniana oferenda do rabo de macaco e 

etc., etc.
Lastimável, lastimável!
Montemos a nossa rosineuta, os moinhos de vento estão abanando. 

Minha lança é o sofisma, a rabulística e Freud descomplexado.
Minha Dulcinea distante e geometrizada é a originalidade à tout prix,

mesmo com papel-moeda inflacionário.
Nesse sentido - Um abraço geometrizado - João Fahrion. Porto Alegre,

♦

Em torno do “marasmo 

cultural rio-grandense”
28/11/1960.”

♦

30 de novembro de 1960
Anda o “marasmo cultural”

Recebemos:
"Caro amigo A. O.
Seja-me permitida uma palavrinha na confusão dos descontroles 

opinatórios na mesa-redonda, no tribunal pelas transmutações dos valores em arte!
Don Quixote para lá, Don Quixote para cá, eis que me apresento segui

damente qualificado para “opinar" e desde que me sinto à vontade pela permanente 
ausência nos mencionamentos em alusões propagandísticas e em queixa 
mo artístico aqui na nossa querida terrinha.

Temos bons artistas, oh lá lá!... Vão desde às florinhas aos boizinhos no 
campo, às fontes que não têm mais riacho e até aos inconformados no seu canto
chão da miserabilidade abstrato - cubista - expressiva e como última aquisição 
revolucionante, os carretelismos egocêntricos - solétricos com todas as possibilida
des de visualizações esotérico-metafísicas e de profunda geometrização para o infi
nito do absurdo divino.

7 de dezembro de 1960

À nossa colaboradora Lara de Lemos, o pintor Iberê Camargo enviou a

seguinte carta:
“Lara,
Respondendo a você torno minha carta extensiva à escultora Neusa 

Mattos e ao público que superlotou o Teatro de Equipe para debater o que se cha
mou, com propriedade ou não, "marasmo cultural ’.

Comparecí ao Teatro de Equipe, a convite, para manter um diálogo com 
o público sobre artes visuais e o seu desenvolvimento no Rio Grande.

Esse diálogo não houve: ninguém propôs nada. Permanecí no debate 
ouvinte e penso ter tido o proveito que semelhante situação oferece.

ao maras-

como
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Para finalizar, repito o que já disse: o homem e o tempo, ou seja, a vida 
e a morte modelam o mundo.

Fiquem com o tempo aqueles em quem o pensamento moderno não

Minha crítica ao ensino artístico (veja-se a entrevista ao amigo Ruy 
Carlos Ostermann, do Correio do Povo) não visava especificamente à Escola de Belas 
Artes de Porto Alegre, mas, é óbvio, abrangia toda uma experiência que é bastante 
longa, penosa e vivida. penetra.

Freqüentei o curso primário, as aulas de pintura e modelagem da Esco
la de Artes e Ofícios de Santa Maria, o ginásio, o Instituto de Belas Artes desta cidade, 
fui um dos fundadores do Grupo Guignard, no Rio, e, mais tarde, freqüentei museus e 
ateliês da Europa.

Cordialmente, 
Iberê Camargo.”

♦
Apenas anunciei minha desaprovação pelos métodos em que fui edu

cado - concordo - concordo tê-lo feito com veemência, eu os senti na carne - desen
cadeou-se aquela discussão improdutiva que todos presenciaram.

Calei. Não me senti na condição de réu ou condenado, como diz Neusa 
Mattos, mas na situação de um homem que, antes, durante e após o debate, foi en
tendido por poucos.

Iberê e o atelier municipal
24 de dezembro de 1960

Iberê Camargo, quando foi para o Rio de Janeiro, lá entrou logo 
um movimento renovador e recebeu impactos fortes, entre os quais o do

em con-Ao citar A. Lothe, Léger e outros, e ao aludir à problemática da arte 
moderna, pretendí colocar a questão nos seus termos próprios por entender ser esse 
o único meio de estabelecer o entendimento entre público e artista.

Desejava que, sem idéias pré-concebidas, se atentasse para a nova po
sição dos artistas válidos e atuantes da nossa época, diante de um mundo que se 
transforma. A partir de Cézanne, surgiu um novo mundo plástico, rico de novas pos
sibilidades e que se amplia sempre mais.

Como resposta, tive o silêncio, como antes já sentira a ironia.
Nada disso teria acontecido, se o Rio Grande espichasse o pescoço fora 

das ruas fronteiras e desse uma bombeada funda no mundo que o cerca. Com esse 
gesto simples e até anatômico, veria que hoje outras são as formas de expressão e que 
outros são também os meios.

A anatomia, que citei como mero exemplo, voltou ao necrotério, e o 
ponto de fuga concentrou-se na lente da máquina do fotógrafo.

A natureza, no meu caso, o carretei da costureira não é mais que pre
texto para pintar um quadro. A arte é conhecimento, mas uma outra forma de conhe
cimento.

tato com
mestre Guignard.

Vinte anos após, neste fim de estação, lá está na Galeria Municipal de
Arte com um atelier de pintura, graças ao Setor Cultural da prefeitura, com um pu
nhado de pintores da terra, num labor grupai de viragem.

Iberê Camargo, indiscutivelmente, é um pintor de valor, e sua projeção 
nacional é forte, chegando mesmo a ir ensinar em Montevidéu, como o fez neste ano, 
oficialmente. De volta, fez sua mostra na cidade e, agitador da vida do plasticismo 
estático, alvoroçou a cidade, como já o fez no Rio de Janeiro, por exemplo, com sua 
greve de protesto com os salões racionados que só se apresentavam com pintuia em 
preto-e-branco, pois o governo não liberava as tintas, num sentido de ganância fiscal 
e aduaneira, sem consciência plástica.

Entre nós, tem provocado a província e muita reação. Agora ele não 
está a discutir. Ele fala não com a boca, mas com os pincéis, palhetas e cavaletes, que 
se reúnem na Galeria Municipal. Ontem pela manhã, lá estivemos vendo a turma a 
trabalhar e lá também encontramos até o artista plástico de Londres, que há pouco 
nos fez uma rica mostra de desenhos e alguma coisa esculpiu entre nós.

Desse modo, estamos aqui a verificar, como o nosso ambiente se mos
tra receptivo não só ao debate, mas ao trabalho.

Quanto à participação do artista nos problemas de seu tempo, está 
implícita na sua obra. Se assim não fosse, a obra seria sem validade e jamais atuaria 
como forma de conhecimento.

Eu, como D. Quixote, li livros de cavalaria e saí pelo mundo. Quem tiver 
inquietação que faça o mesmo. ♦
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0 problema nuclear é a sede de trabalho. Outro é o da sede de pintar.Iberê e seu grupo de trabalho
Outro é o ímã polarizador.

A Galeria Municipal de Arte tornou-se um Ateliê Municipal. A turma lá 
passou um mês inteiro e ficará, graças à boa compreensão, até março de 61, quando 
deverá, por promessa, encontrar uma tenda de trabalho, seja uma casa velha, um 
barracão ou qualquer improvisação. Já sugerimos, se faltar apoio, que alguém ceda 
na cidade uma garagem ou um barracão, em ponto acessível, para esse punhado de

1° de janeiro de 1961

Iberê Camargo está há alguns meses entre nós e tem feito algo. Pintou 
em Porto Alegre, fez uma mostra pessoal e fez sua estréia na pintura para cerâmica e 
nesse ramo produziu obras, à luz dos fornos de Luiza Prado. Se em Montevidéu deu 
curso de gravura e fez mostra individual, aqui fez uma pintura tão grande que terá 
sido, sem ele o sentir, o primeiro passo para a pintura mural, em que não pensou até 
agora.

jovens pintores, com seus cavaletes, tintas e pincéis.
Esses movimentos livres têm em vista desembaraçar as gerações, libe

rar das peias e são como as pesquisas em qualquer setor do ensino. Poleiros ou ni
nhos para os artistas soltos ou que estão presos por demais às escolas e aos regula
mentos ou sem rumo.Pintor e agitador artístico, como o é no Rio de Janeiro, aqui não foi dife

rente. Provocou o ambiente com seu encontro, mas não ficou na crítica negativa. 
Passou ao encontro positivo na Galeria Municipal de Arte, onde se foram reunindo 
novos da pintura. Quebrando amarras, durante o mês de dezembro, nada menos de 
12 plásticos para lá levaram seus cavaletes, e Iberê Camargo fez com eles o que consi
go fez o ambiente do Rio de Janeiro há quase vinte anos, sob a direção do mestre 
Guignard: animou os moços e as moças, com a indicação do campo livre da pintura 
atual: cor e forma e suas conjugações livres.

Lá encontramos artistas que se vinham destacando como Regina 
Silveira, Suzana Mentz, entre outros, e novos valores repontaram como Carlos Velasco. 
O resultado de quase um mês de trabalho grupai lá está numa mostra coletiva de 37 
trabalhos, além de 15 que não foram apresentados, mas que pudemos verificar.

Regina Silveira, Antônio Gutierrez, Ediria Carneiro e Paulo Peres, cada 
um foi pesquisando e fixou cinco telas a óleo, de sentido desbravador.

Carlos Velasco projetou-se logo e com vigor através do tachismo, Lucia 
Pegoraro, Neusa Mattos, Suzana Mentz, Clébio Soria, Enio Lipmann, Maria Di Gesu e 
Walkiria Borba laboraram com afinco e lá estão com suas buscas, tentamens, acasos 
e indefinições ou aproximações naturais para um rumo que se procura, num mês de 
convívio e de orientação sugestiva, sem a menor imposição de linhas ou carretéis ou 
de casulos.

Porto Alegre está construindo enormemente. Precisa de plasticismo 
decorativo e novo. Já os cinemas Vogue e Rex são modelos com as esculturas em fer
ro. Os nossos artistas precisam começar a pensar no muralismo moderno e em todas 
as artes plásticas aplicadas, seja no ceramismo, seja na pura escultura ou mesmo para 
os edifícios públicos ou apartamentos, seja na pintura de portas ou em painéis de 
varanda e nisso algumas experiências felizes e outras frustradas encontramos, atra
vés de nossa metrópole, e o Rio Grande do Sul afora está precisando disso para o seu 
desenvolvimento.

Os núcleos de trabalho modesto sao tendas, pontos de partida e focos. 
É a sugestão que tiramos do movimento de Iberê Camargo.

♦

Arte rio-grandense 

do passado e do presente
30 de maio de 1961

Porto Alegre já teve grupos de artistas novos à procura. Isso aconteceu 
algumas vezes, desde que ocupamos esta seção. Foi há mais de vinte anos, com a 
Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, que medrou, laborou 
e permaneceu. Vimos o Núcleo Sadá, o grupo Bode Preto, trincas e grupos de amigos 
pela arte.

O Instituto de Belas Artes está inaugurando agora suas novas galerias, 
destinadas aos artistas e à vida cultural da cidade e o faz com uma significativa mos
tra coletiva, mista e rio-grandense de artes plásticas de um século, remontando ao 
passado próximo, pois o remoto vai até as Missões e ao presente. Trata-se de uma
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representação de uma centena de artistas mortos e vivos, constituindo em três divi
sões (a pinacoteca e os dois novos recantos) a reunião de 265 trabalhos entre pintura, 
desenho, gravura, escultura e arte decorativa.

A mostra coletiva, solenemente inaugurada e sob grande acorrência, 
remonta à pintura rio-grandense dos tempos imperiais e chega aos novos e aos ru
mos da vanguarda. De logo, temos a notar a ausência de mais de meia centena de 
artistas plásticos do Rio Grande do Sul e isso num século em seqüência a Araújo Por
to Alegre. Trata-se de artistas alguns de projeção de um Iberê Camargo, Antônio 
Caringi, Hilda Goltz, Edgar Koetz ou artistas da província como João Faria Viana, Cléo 
Romero, Vitorio Gheno, Paulo Ruschel, Paulo Flores, Glauco Rodrigues, Vicente 
Gervasio, Adolf Bernhauser, W. Elias, Clara Conti, entre dezenas de outros presentes 
ou ausentes, vivos ou mortos.

O panorama de um século de pintura rio-grandense mostra que a nos
sa província não é simplesmente uma área de militância de guerras, revoluções e 
estâncias, mas um centro de plasticismo que já irrompeu nas Missões, atravessa o 
Império e a República como o mostram Athos Damasceno Ferreira e os estudos feitos 
por Ângelo Guido e Fernando Corona.

Mestres e artistas de valor e artistas modestos formam o quadro da evo
lução do plasticismo na gleba gaúcha.

Comove contemplar a arte dos mestres mortos do passado e isso de 
Pedro Weingártner, Francis Pelichek, Oscar Boeira e Libindo Ferrás, Eugênio Latour, 
Benito Castaneda, José Lutzenberger, Boscagli, Antônio Menezes, Romualdo Prati, 
até o patriarca vivo que é Augusto de Freitas, com 93 anos e ainda a pintar na Itália. 
Nesse plano, há trabalhos representativos e sugestivos dos artistas que se foram.

O acervo de quase duzentos e setenta trabalhos torna o registro difícil, 
pois não se pode, panoramicamente, analisar e esmiuçar, tal a variedade de autores, 
seus exemplares, gêneros e peculiaridades evolutivas, mas, como esses ãrtistas há 30 
anos têm estado de acordo com as gerações em nossas mostras coletivas, grupais e 
pessoais, temos como dispensável a análise pormenorizada, valendo o conjunto como 
panorama apreciativo da vitalidade, do valor, das marcações, tendências, fixações e 
evoluções ou estacionamento entre os 103 artistas expositores.

Do tradicionalismo provincial e do academismo que tanto marcou a 
ambiência sulina por vastos períodos de isolamento e retraimento face às correntes 
que avassalaram o mundo, principalmente o Ocidente e singularmente o Brasil a partir 
de 1922, vemos a renovação das gerações, das orientações, os contatos, o intercâmbio e 
a vinda de artistas magistrais, os novos núcleos, centros e promoções e gerações.

Há surpresas e sugestões: os desenhos de Alice Soares, os retratos de 
Marques Soares Fabrício, a evolução de Aldo Locatelli, o casario à la Volpi, de Gastão 
Hoffstetter, o avanço ousado de Rubens Cabral, as obras decorativas de Rose 
Lutzenberger, as aquarelas de Carlos Mancuso, os desenhos de Suzana Mentz, Regi
na Silveira, Carlos Moura, Maria Prestefelippe e de Maria de Lourdes Sanchez, como 
algumas gravuras de Zorávia Bettiol, Danúbio Gonçalves, sendo obrigado a omitir 
por premência temática e especial muito artista apreciável, mas terminando com um 
aplauso a todos quanto realmente trouxeram uma contribuição a esse panorama do 
Rio Grande do Sul, no seu plasticismo secular.

Ao Instituto de Belas Artes, pelas novas ainda que exíguas galerias e 
pela sugestiva e oportuna promoção desse panorama alentado, difícil, ainda que na
turalmente imperfeito, o nosso louvor.

♦

AVI Bienal de São Paulo

1° de agosto de 1961

No dia 10 de setembro vindouro, inaugura-se a VI Bienal de Artes Plás
ticas, promovida pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Trata-se, conforme in
suspeito depoimento do secretário das Bienais de Veneza, em que se inspirou, dum 
movimento que sobrepujou a própria matriz veneziana e conforme os responsáveis 
pelos principais Museus de Nova Iorque como o mais importante certame no gênero 
entre tudo quanto se promove no Ocidente, isto é, tanto nas Américas, quanto na 
Europa inteira!

Na verdade, o movimento do Museu de Arte Moderna da Paulicéia é
algo exemplar. Nele se inspirou o movimento congênere do Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, que o sobrepuja, agora, por ter sede própria em construção. Quan
to ao mais, até Paris inspirou-se no movimento congênere de São Paulo e de Veneza.

As Bienais de Artes Plásticas da Paulicéia congregam o movimento 
mundial de pintura, escultura, arquitetura, teatro e cinema (Hindu, Russo e dos EUA) 
no plano do plasticismo.

É um movimento de vanguarda, que surgiu com um exclusivismo na
tural, dada a concorrência do Museu de Arte do Plasticismo Histórico, formado por
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II Congresso de Críticos de Artes PlásticasPietro Bardi - Assis Chateaubriand, mais voltado para o passado e para os valores 
consagrados. Daí a antítese do Museu de Arte Moderna, no seu exclusivismo vanguardista 
das primeiras Bienais, o que, pouco a pouco, se foi temperando, até este limiar da VI 
Bienal. São dez anos de liderança brasileira, face às Américas e atraindo os mais diferen
tes países do Ocidente inteiro e do Oriente, seja o asiático, o oceânico ou o africano.

Com a mudança de direção técnica de 1960, Mário Pedrosa, o 
pernambucano, tomou as rédeas, e a promoção não teve solução de continuidade. A 
obra do magnata Matarazzo aí está. Desta vez, a Bienal atinge o clímax e nada menos 
de 50 nações acorrerão à mesma, mas com representações apuradas como nunca.

Milhares de obras serão selecionadas e já vêm das fontes, sob apurado

28 de novembro de 1961

O Brasil se engajou numa culturalização que abrange todos os setores 
da vida nacional. De um lado é a formação das instituições que nos faltavam, como é 
o caso das universidades e, de outro, os institutos e associações especializados. Daí 
os congressos, os seminários, as semanas, os encontros, o ciclo de estudos e isso da 
Filosofia à Religião, da Medicina à Engenharia, da Economia à Pedagogia, do Direito 
à Sociologia, não faltando nenhum setor das Artes, da arquitetura ao teatro, do cine
ma ao plasticismo, nem a Literatura e a crítica, seja em congressos, festivais, seminá
rios salões ou círculos de indagação.

A crítica de arte, a crítica literária e a história da Arte têm estado ultima
mente mobilizadas em congressos que se cruzam no espaço e tempo do Brasil atual.

A crítica de arte e a de letras no País refletem a evolução de nossa cultu
ra e civilização. Se a crítica literária já não goza da singularidade de outros tempos, é 
que a cultura nacional muito se desenvolveu, e as artes tomaram uma projeção ex
cepcional, seja nas artes plásticas, seja no teatro, na música, no cinema e com isso 
relativizou-se o domínio literário e uma certa equivalência se opera, tendo em vista 
os resultados, além do que o editorialismo nacional deixou a fase monárquica das 
letras de ficção, em prosa e verso, e enveredou para as esferas da cultura de todos os 
gêneros de letras, principalmente as científicas, com o que entrou em crise o sistema 
tradicional da crítica literária descansada, pela competição cultural do pensamento 
face às letras.

crivo crítico.
Durante vários meses, fomos recebendo comunicações do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, que nos dá conta do movimento preparatório e do que virá.
O Japão revelará muito de sua riqueza plástica e aqui singularmente 

com os dons de seu caligrafismo. A Rússia terá o seu culminante movimento 
construtivista, de que regressivamente se afastou, para cair no plasticismo acadêmi
co, em que se embotou.

A índia mandará um punhado de pintores e escultores e assim algo de 
sua maravilhosa arte plástica estará presente. A China de Taipei também mandará 
muita coisa de sua arte contemporânea e não faltarão outros países orientais, como 
das vezes anteriores.

O Ocidente comparecerá, da Inglaterra à Itália e do Canadá à Argenti
na, o que vale dizer que nenhum país de poder cultural deixará de comparecer ao 
prélio mundial que é a Bienal Bandeirante, na qual a humanidade que pinta está mais 
uma vez presente, o que provoca, sem dúvida, uma comoção e exaustão, pelo élan e 
poder plástico dos vários continentes e países da Terra.

Entre os países habituais nessa mostra internacional, haverá revela-

Em meados de dezembro vindouro, efetuar-se-á em nosso país o II 
Congresso Nacional de Críticos de Arte, após o grande Congresso Internacional de 
Críticos de Arte e do recente Congresso de Crítica Literária animado em Assis. É uma 
promoção da Associação Brasileira de Críticos de Arte, tendo por ponto referencial a 
VI Bienal de São Paulo. Um dos batalhadores desse movimento associativo 
institucional e congressional tem sido o nosso caro Mário Barata e sobre o mesmo 
ainda teremos de constatar os resultados a que deverá chegar.

ções singulares.
Prêmios magníficos, prestigioso júri internacional e a presença dos ar

tistas da vanguarda mundial e o Brasil, como os EUA e outras nações.
Com isso tudo, o acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo vai se 

enriquecendo, pelo intercâmbio e aquisições excelentes, pelo que ainda neste ano de 
1961 pudemos verificar, quando fomos mais uma vez apreciar-lhe o conjunto de obras 
incorporadas até agora.

♦

As bienais paulistas põem o Brasil na órbita mundial do plasticismo de 
vanguarda e assim são filhas do espírito bandeirante, ambicioso e fecundo, no passa
do como no presente.

ALDO OBINO: notas.c/e arte 123122 ALDO OBINO: natasc/e arte



A ceramista Luiza Prado Museu de Arte Sacra
24 de outubro de 196325 de abril de 1963

Luiza Prado está com sua mostra de despedida de Porto Alegre. Vai ra- 
dicar-se no Rio de Janeiro. Na galeria do Instituto Cultural Brasileiro Norte-America
no, encontramos mostras e mesas com seleções de seus trabalhos. Luiza Prado, por 
muitos anos, foi dedicada ceramista de nosso meio. Suas mostras individuais varia
ram e sempre nelas encontramos buscas, achados e fixações e isso desde a galeria da 
Aliança Francesa, com seus galos e máscaras de parede, às mostras no Instituto Nor
te-Americano e à sua festa na galeria da Faculdade de Arquitetura.

Aqui está ela na soma e suma de tudo o que até aqui tem feito. Entre a 
vasalhada, encontramos algumas peças marcantes na estrutura plástica e tratamen
to cromático e nos esmaltes. As figuras humanas prosseguem dentro de sua 
plasmagem. Vasos, figuras humanas e máscaras formam as dominantes dessa 
mobilização ceramística.

Conseguimos afinal conhecer o novel Museu de Arte Sacra de Porto 
Alegre, instalado num recanto da cripta da Catedral Metropolitana, por iniciativa do 
Conselho Municipal de Turismo, tendo D. Vicente Scherer cedido uma das depen
dências da catedral para tal fim. A idéia foi do Dr. Leandro Telles, com a assessoria 
técnica do Dr. Juan Kern. Muitos colaboraram em tal empreendimento. O RGS pode 
não ter um acervo pródigo em arte sacra como a Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, 
mas quem procura e seleciona, afinal pode mostrar algo qualitativo. Além do que se 
conhece e há de Rio Pardo às Missões, aqui temos reunido um acervo respeitável, 
com mais de quatro dezenas de peças de nossa estatutária. Em julho deste ano, Alberto 
André fez uma reportagem de campo ilustrando fotografícamente o acervo com obras- 
primas como Santa Ana, São Benedito, os quatro Evangelistas, um São José de Botas 
na fuga para o Egito, um São João Evangelista, com inúmeros missais antigos, o altar- 
mor da antiga catedral da nossa cidade.

Por enquanto é toda uma sala, mas que poderá e deverá se enriquecer 
com descobertas, doações e aquisições, pois muito patrimônio amealhado, herdado 
haverá através do Rio Grande do Sul.

Bem-nascido está o Museu de Arte Sacra. A velha e opulenta Bahia só 
em 1959 cuidou de ter um museu de arte sacra. É verdade que ela, Minas e Pernambuco 
têm algo de museus vivos, mas Porto Alegre está alerta e, hoje, já vai formando os 
seus museus de artes plásticas profanas e sacras, de folclores, tendo o de história da 
República e o de história imperial, que é o solar do Visconde de Porto Alegre, afora 
outros acervos particulares e institucionais.

Temos que Luiza Prado chegou ao termo de sua evolução entre nós. Irá 
encontrar no Rio de Janeiro um outro mundo diferente e esperamos revê-la numa 
fase diferente, pois promete de quando em quando mostrar algo entre nós.

O Rio Grande do Sul, apesar dos espoliadores, continua sendo celeiro 
não só econômico do País, mas também artístico. O Rio de Janeiro tem não só Iberê 
Camargo e outros pintores, mas ceramistas como Hilda Goltz, mestra na Escola 
Nacional de Belas Artes. Agora vai-se outra ceramista. Esperamos, porém, que os que 
ficaram não parem e isso de Wilbur Olmedo e Paulo Ruschel, não esquecendo Aglaé 
Machado, hoje só militando no magistério do Desenho, ao nosso Pierre Prouvot, o 
fiel ceramista do Morro Espírito Santo e a laborosa Luiza Endter, e o nosso 
amadorismo, que se renova.

♦
♦
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Museus de Porto AlegreMontagens de Avatar
27 de dezembro de 196611 de setembro de 1966

O Brasil é país-arquipélago de museus públicos e particulares, além 
das cidades-museus que são a riqueza de Minas Gerais e Salvador e os museus de 
Pernambuco, Rio e São Paulo são uma riqueza sempre ameaçada pela "morte da 
memória nacional” das reportagens de Franklin de Oliveira.

Porto Alegre não tem a história nem as tradições duplas de Rio e São 
Paulo, e cidade progressista não tem consciência aguda de seus valores tradicionais, 
ainda que o Rio Grande tenha centros como Rio Pardo e as Missões e isso devido à 
técnica, à imigração e a outros fatores.

Entre nós, há ótimas pinacotecas, discotecas, bibliotecas e museus de 
armas de caráter particular, mas público só tínhamos até há pouco o Museu Históri
co Júlio de Castilhos, quando, ultimamente, criaram-se pequenos e pobres museus 
de arte, de folclore, arte sacra e ciências naturais, todos sem sede própria.

Poucas são as autênticas obras de tradição entre nós como a igreja da 
Conceição, a igreja das Dores, a Cúria Metropolitana e a mansão da família Câmara. 
No entanto, o Museu Histórico Júlio de Castilhos, vésperas de Natal, viu cair boa par
te de seu teto por imprevidência pública, quando o Solar dos Câmara, por conta pró
pria e muito sacrifício, há anos refez os telhados, como procederam a Cúria Metropo
litana e o Theatro São Pedro.

Porto Alegre tem necessidade de museus e os que possui precisam de 
sede própria e, como são pobres, a unificação dos mesmos seria o ideal, seja no mo
numental edifício do Banco do Rio Grande do Sul, seja nos aterros da Beira-Rio, seja 
na área do ex-Prado do bairro Moinhos de Vento.

Avatar Morais é um dos mais decididos artistas plásticos da vanguarda 
porto-alegrense. A sua arte é inconfundível pela direção, técnica e estética que expri
me. Suas mostras individuais são singulares, e cada uma tem algo distinto a exprimir. 
Ele se afirma não só no Rio Grande do Sul, mas nos grandes centros do País.

Agora está ele no Museu de Arte do Rio Grande do Sul com uma mostra 
de “montagens", plasmada na faixa polarizada no Brasil pelo movimento Opinião e na 
Pop Arte americana, tendo um padrão congênere e no melhor nível que já apreciamos 
no mesmo museu, com artistas de São Paulo.

Não foi só o Carnaval de 66, no Rio, que afirmou a Pop Arte nem só as 
modas. Teremos por coincidência, dentro de poucos dias, no Teatro Leopoldina, a 
peça Onde canta o sabiá, de Gastão Tojeiro, teatreiro de outros tempos, numa versão 
em Pop Arte, que empolgou integralmente a crítica do Rio de Janeiro.

Encontramos no Museu de Arte uma coleção de 25 “montagens” 
caprichadas em sua composição técnica e no jogo dos volumes esféricos e prismáticos, 
formas e efeitos óticos. Talvez as proporções do museu, face ao tamanho dos “obje
tos” e às condições dos trainéis e paredes que exigem pintura, prejudiquem essa 
mostra, que estaria melhor numa das modernas e mais novas galerias de arte que 
hoje tanto contribuem para animar o movimento do plasticismo gaúcho.

As obras de Avatar estão recebendo a devida consideração nos focos 
mais arejados do Rio de Janeiro e São Paulo, pois palpitam de atualidade, desassombro 
e gosto apurado e livre.

Porto Alegre precisa tomar consciência não só da necessidade cultural 
de ter museus em condições condignas, como também de seus arquivos, como o 
municipal, pondo-se a salvo de incêndios, derrocada de telhados e deteriorização 
pelos insetos.

♦

A imprensa local vem levantando sua voz de clamor e denúncia a essa 
triste situação de abandono.

Os poderes federais, estaduais e municipais têm a obrigação de dotar 
os respectivos orçamentos de verbas válidas para tais desideratos, não pensando ape
nas em termos de manutenção do funcionalismo, como se esse fosse como gafanho
to: comesse toda a safra orçamentária...
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Abre a mostra Lapinski, o polonês, que por um ano se radicou entre 
nós. Estamos nos domínios do gravurismo, e do desenho e pintura em que compare
ceram bem representados Vera Chaves Barcellos, Danúbio Gonçalves, Porcella, Luiz 
Brasil, Anestor Tavares, Alice Soares, Flávio Pons e Suzanna.

No ciclo da pintura, encontramos ainda Alice Brueggemann, Gastão 
Hofstetter, Suely Kelling e variando na serigrafia Guenther Lenen e Nuria F. com a 
óleos, Edgar Koetz, com desenhos, Danúbio Gonçalves com suas peças em madeira 
além de Luiz Gonzaga, Waldemir Elias e Romanita, com a óleos.

Na escultura, há ótimas peças de metal de Vasco Prado e Petrucci, cerâ
micas de Jader Siqueira, pinturas de Joyce com madeira e novamente desenhos de 
Marlene Fuser, pinturas de Astrid Herrmann, Adelia Schneider, Luiz Gonzaga, Niuva, 
Clébio Sória e um conjunto de obras de Maria Tereza, Beatriz Fauth, Czermak e cerâ
mica de Wilbur Olmedo.

Uma cidade sem museu não tem história nem passado, mas embora o 
Brasil seja o país do futuro de Stefan Zweig, ele não deixa de ter suas tradições, histó
ria e passado, sem o que o presente não teria terra, nem raízes, nem húmus.

Os dirigentes de nossos pobres museus locais fazem o que podem e 
vivem de sonhos belos e isso de Dante de Laytano a Derly Chaves, mas, sem meios 
orçamentários, tudo fica a ver navios, os quais, por sinal, após a revolução de 64, 
estão voltando a animar o estuário do Rio Guaíba e isso desde que terminou a pirata
ria nos portos brasileiros.

♦

A mostra plástica do Mataborrão
Trata-se de uma panorâmica animada por valores consagrados na vida 

artística do Rio Grande do Sul e que conta com a presença das novas gerações ou de 
artistas mais novos que vão aparecendo.

O júri de seleção e de premiação foi constituído pela professora Cristina 
Balbão, por Gilberto Marques, diretor do Museu de Arte do RGS e por Glênio Peres e 
temos que o mesmo se houve da melhor forma possível.

Estivemos duas vezes visitando a mostra em foco. A primeira foi uma 
hora antes de sua inauguração e a segunda foi no dia imediato, tendo em vista revisar 
o panorama da mesma com mais vagar e sossego.

O Mataborrão já foi centro de algumas das mais significativas promo
ções nos domínios das artes plásticas brasileiras, estrangeiras e rio-grandenses e isso 
do Festival do Plasticismo de Vanguarda, mostras do Japão, Itália, até os salões coleti
vos gaúchos e pessoais e, após ter levado nas costas tanta tarefa administrativa e mos
tras de aves e aviação, urbanismo, flores, artesanato e técnica, volta a acolher a arte 
pura em seus compartimentos, que bem mereciam uma renovação até seu desmonte 
derradeiro.

15 de maio de 1968

Entre as promoções da XV Convenção Nacional dos Liotis Clubes do 
Brasil, temos a registrar a Mostra de Arte Atual em Porto Alegre, organizada pelo Lions 
Clube Rio Branco, RD e TV Gaúcha e Zero Hora.

Está a mesma acolhida ao Mataborrão, que, numa década de contribui
ções à vida cultural e administrativa, está algo desgastado por tanta funcionalidade.

A mostra em foco, se tivesse lugar noutro centro como nos salões da
reitoria da UFRGS ou na Faculdade de Arquitetura ou noutro local amplo, teria mais 
relevo, mas provavelmente não contaria com um ponto central e acessível como o 
que foi escolhido.

Quase uma centena de obras foram selecionadas por júri prévio. É arte 
atual nas direções novas. Lá encontramos o desenho, a gravura, a pintura, a escultura 
e a cerâmica. Nada menos de 37 expositores com uma representação geral de três a 
dois trabalhos cada uma.

Os dois pisos do Mataborrão estão acolhendo uma mostra coletiva 
metropolitana criteriosa e de feição moderna, sem a menor concessão ao plasticismo 
acadêmico e à arte comercial.

Essa mostra porto-alegrense tem dupla finalidade. De um lado, pro
move os nossos artistas e os recompensa e, de outro, tem sentido social e beneficen
te. Destina-se ao centro de puericultura do bairro Rio Branco.

Até sábado o nosso público terá ocasião de apreciar essa mostra, que 
naturalmente não poderá agradar a todos, mas que possui em sua generalidade pa
drão moderno, de bom teor e qualidade plástica e é representativa da atualidade de 
boa parte dos artistas que mourejam na metrópole gaúcha.

♦
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em vista aproveitar o fim de semana para levar o povo ao Aterro do Flamengo, sendo 
que entre nós não se pode contar com o tempo estável - haja vista o Auditório Araújo 
Viana - e por isso temos as feiras cobertas do bairro Menino Deus e o Mataborrão, por 
sinal, com uma mostra de escolares e professores da SEC neste momento.

Não vamos arrolar nem focar em detalhe a presente II Feira Coletiva do 
Plasticismo Porto-Alegrense, pois os artistas em sua singularidade e obras têm sido 
aqui objeto de análises destacadas ou grupais através de suas últimas apresentações 
nas temporadas artísticas de 68 e 67. São mais de cem artistas mobilizados num sen
tido de comunicação e difusão popular da arte reservada dos ateliês e que só apare
cem nas galerias da cidade.

II Feira de Artes Plásticas
31 de agosto de 1968

A Praça da Alfândega de há muito é centro não só de feiras de livros 
como de artes e certames os mais variados.

D. Gladis Aranha, noutra temporada, promoveu a I Feira de Artes Plás
ticas da Cidade de caráter coletivo, quando antes só tivêramos mostras grupais e de 
menos fôlego. Criticada que foi a outra, os promotores não se deram por achados e 
aqui estão com outra de mais amplitude, tendo em vista naturalmente o ponto cen
tral e de tantas tradições e vitalidade. Pavilhão funcional, mas de aspecto interior de 
grande maloca, encontramos uma modificação de considerável número de traba
lhos em seus 400 metros quadrados, com obras de arte abstratas e figurativas até o 
artesanato de tapetes e jóias nos domínios das artes aplicadas.

São pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas, esculturas, cerâmicas, jói-

Há a notar ainda o teatrinho da feira que apresenta algo do teatro de 
Miguel Grant leve e a colaboração musical, além de pequena livraria que também lá 
funciona.

A reportagem de campo e fotográfica deste jornal oportunamente con
tará e ilustrará apreciável Feira de Artes de Porto Alegre neste frustrado inverno de 68, 
seco e sem minuano, mas com a compensação da aragem artística que sopra sobre o 
nosso intenso movimento de artes plásticas.as, tapetes e pôsteres.

São centenas e mais centenas de lavores de diferente qualidade, gêne
ro, orientação e valores, reunindo-se mestres, artistas consagrados, valores novos, 
amadores e artesãos.

♦

Malagoli, Brueggemann, Tenius, Mallet, Bete Weingártner, Herrmann, 
José A. Cruz, Joel Furtado, Joyce, Joel Amaral, Marlene Fuser, Niura Fernandes, Simo- 
ne Fontoura, Vilson Alves, Glaé Macalós, Guma, Soriano, Beatriz Fauth, Luiz Gonzaga, 
Danúbio Gonçalves, Diva e nomes a se perder de vista.

Em tudo sentimos que o próprio caráter de feira popular faz com que 
trabalhos de valor estejam amontoados e prejudicados, pois são vistos em cima dos 
olhos e quase a tocar o nariz, não havendo distância necessária e conveniente, ten
do-se em conta as bicas de público em desfile seguidamente amontoado.

A funcionalidade porém lá está. O público comparece numerosamente 
durante todo o tempo de exposição e o sistema é até o do crediário a 12 prestações, 
havendo bastante reserva de obras.

A nossa cidade tem promovido as artes plásticas há anos e dos leilões 
chega ao feirismo plástico e nesse aspecto vemos como o Rio de Janeiro vai em senti
do convergente, devendo esta semana inaugurar, nos terrenos do Museu de Arte Mo
derna, por três dias sua Feira de Artes Plásticas que compreende 200 artistas cariocas e 
é interessante notar que um gaúcho está à frente de tal promoção: Carlos Scliar, tendo

A Nova Objetividade
13 de junho de 1969

A renovação cultural atinge não só a religião, a Filosofia, mas também 
as ciências, letras e artes em demanda.

Os plasticismos pictórico e escultórico recebem o impacto da arquite
tura e urbanística e daí os ismos prosseguirem com a pesquisa e retorno a experiên
cias já feitas.

Há 20 anos encontramos, na Argentina, o movimento da Arte Madi, 
que abrangia a pintura, a escultura, a poesia e se entrosava com a música do movi
mento de Juan Carlos Paz e Esteban Eittler. Era o tempo do auge do Mobils, de Calder 
e da ânsia da fusão e integração artísticas.

A arte a duas dimensões procurando o relevo e a arte a três dimensões 
fugindo ao mesmo e ambas aspirando ao movimento que não possuem.
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Como arte de integração, é o sentido da nova época com a cultura or
gânica e a integração das artes no conjunto, como aconteceu na Idade Média em seu 
élan unitário. De outro lado, porém, estamos sob o signo do pluralismo cultural e as
sim a integração massificante, do stakanovismo ao taylorismo, tem déficit em seu élan 
uniformizador e obsta a fantasia, a liberdade, a singularidade e a expressão do subjeti
vo ante a tirania do objetivismo dos padrões tecnológicos, envolventes e tirânicos.

Da Espanha, terra das tradições milenares e do modernismo que 
irrompe com Picasso, Dali, Miró, Bunel e Eugene D’Ors, ultimamente nos vieram 
Regina Scalzilli Silveira e Bela Altthoff com a arte-objeto. No Brasil, nos últimos anos, 
já surgira a Nova Objetividade, com seus literatos e artistas e, anteriormente, já tínha
mos a experiência de Lígia Clark e Ferreira Gullar e tudo que veio em seqüência ao 
embate abstrato-concretismo, Pop e Op Arte.

Agora nos surge o espanhol Julio Plaza e está com sua primeira apre
sentação: o Livro-Objeto, em mostra individualizada na Galeria do IAB, figurando o 
Poema de Augusto de Campos, numa edição de Julio Pacello, numa obra tecnica
mente elaborada.

♦

João FahrionSe há hoje o movimento do antiteatro, do anticinema, da antiliteratura, 
não faltaria o movimento da antipintura. Portinari afirmara que a pintura morrera, 
tendo em vista o cavalete e o a óleo. Veio novamente o ciclo do muralismo e dos no
vos materiais plásticos, das tintas instrumentos ao material em que a mesma é plas
mada: acrílico, fórmica, materiais sintéticos, a iluminação eletrônica e o sincretismo 
entre o pictorialismo e o esculturalismo oco, com sucata e materiais sórdidos ou 
anestéticos como no ceramismo.

Outro dia vimos o filme Playtime, de Jacques Tati, não jogando quase 
com o diálogo e eloqüente na expressividade do silêncio. A coreografia mais avança
da hoje joga com a luz eletrônica, a grande vedete de José Limon. O romancista Grillet 
elabora suas obras antiliterárias no sentido tradicional, como a poesia concretista 
também o faz e se conjuga com o plasticismo da neo-objetividade.

O subjetivismo e o objetivismo voltam à luta, cada um tendo sua hora e 
vez. O excesso de uma posição provoca a contraposição.

O plasticismo está sob o signo do cubismo e concretismo e, mesmo 
renegado esse, o espírito cartesiano perdura na nova objetividade, a ponto de a críti
ca profética predizer que o ano 2000 vai expurgar a escola de Le Corbusier com toda a 
sua rigidez dos planos e ditadura da reta, de que se salva o nosso Oscar Niemeyer, 
graças ao seu sincretismo em que a curva e a reta se equilibram.

Um dia desses Julio Plaza trouxe à redação o seu livro-objeto e logo nos 
ocorreu que realmente ele tem cabimento no ensino da arte infantil para iniciação, 
como há 20 anos Eugênio Steinhof, em nosso magistério arquitetônico, fazia os alu
nos trabalharem com papéis recortados e em massa para lhes despertar o sentido 
plástico, o volume como preâmbulo para a arquitetura.

Não acreditamos que esta arte-objeto ficará reinando na república das 
artes, mas ela está na arte-objeto de Brasília e pelos recantos das novas cidades do 
mundo.

*
12 de agosto de 1970

< Na tarde de 10 de agosto, à mesma hora em que a Câmara de Vereado
res de Porto Alegre prestava sua homenagem a Iberê Camargo como artista plástico 
gaúcho de singular projeção, estava sendo velado um artista de outra geração e que 
teve a maior voga em seu tempo. João Fahrion desaparece aos 72 anos, após uma 
trilha que remonta ao decênio de 1920 de sua afirmação e subseqüente projeção, 
num meio em que os artistas plásticos e mestres eram predominantemente estran
geiros aqui radicados e entregues ao magistério e às artes plásticas.

Hoje se foi quase toda essa geração de artistas e professores europeus 
de plasticismo latino e germânico da Itália, Espanha, Alemanha, França, até 
Tchecoslováquia, os quais marcaram a Porto Alegre, de Ângelo Guido, Maristany, 
Pelichek a Castaneda, Gaudenzi, Latour, Lutzenberger e tantos outros e se projeta
ram artistas gaúchos das gerações sucessivas de Pedro Weingártner, Augusto de Freitas, 
Leopoldo Gotuzzo, Oscar Boeira, Sotero Cósme, Carlos Cunha até as gerações que 
chegaram.

i

João Fahrion era filho de pai alemão, com ascendência francesa e de 
mãe brasileira com ascendência teuta. Sua vocação surgiu cedo para o plasticismo. 
Iniciou-se com o mestre José Gaudenzi e, nos idos de 1920, foi bolsista do governo do 
Brasil na Alemanha e lá se iniciou num plasticismo de transição, eqüidistante do 
tradicionalismo e do modernismo, tendo estudado na Alemanha com Mtiller
Schonefeld e Lervin Funke, através de Munique e Berlim, durante um triênio de sua 
juventude.
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I Salão de Artes Visuais da UFRGSEntre nós, tornou-se mestre do Instituto de Belas Artes e foi ilustrador 
magnífico de obras gráficas como a de Álvares de Azevedo, sendo desenhista sutil em 
seu caligrafísmo linear e de gosto cromático em suas fantasiosas ilustrações. Na pin
tura a óleo, se concentrou no retratismo de realismo pastoso e luminoso. Infenso à 
arte abstrata e ao deformismo, foi da linhagem figurativa como Di Cavalcanti e 
Portinari, mas sem a deformação expressiva e com arte apaixonada antes pelas cria
turas que pela natureza ou cosmovisões.

Durante décadas lhe seguimos as pegadas através de mostras como a 
de 1950 na extinta galeria do Correio do Povo e noutras que se sucederam.

Ilustrador de subjetivismo fantasioso, desenhista a crayon e a nanquim 
de virtuosismo requintado e dado às figurações feminis, certa época fez painéis de 
proporções, com composições principalmente femininas, pintando os corpos com 
suave sensualidade, foi apaixonado pelos belos modelos e, de outro lado, seu 
retratismo familiar de grupos ou individualizado era de outra plasmagem, mais rea
lista, luminoso e de cores mais fortes e de traçado e pincelada mais ásperos, procu
rando a verdade e a humanidade de suas figuras. Um sestro do artista era se auto- 
retratar com o cartulho (sic) de palhaço ou pierrote todo o mundo de suas agradáveis 
e plásticas bailarinas e modelos, suas chinocas, de jarros e cestas à cabeça e gatas persas.

Artista silencioso e encaramujado em sua personalidade introspectiva 
e cismarenta, apaixonado pelos cinemas francês e italiano e amigo da Literatura e 
mais comunicativo em sua arte que no trato pessoal, infenso ao mundanismo e de 
sisudez urbana, foi como seu conterrâneo Augusto Meyer e outros artistas e escrito
res de seu tempo e meio.

2 de setembro de 1970

Em três décadas de Salões de Artes Plásticas do RGS abertos ao País, 
verificamos as evoluções porto-alegrense, gaúcha e brasileira nos domínios do 
plasticismo, desde os salões acadêmicos como o do II Centenário da Cidade de Porto 
Alegre, em 1940, e tantos outros anteriores e posteriores, até a rebentação de 1960 no 
Mataborrão, com irrupção da vanguarda nacional e, de então para cá, as mostras li
vres e oficiais de padrão moderno, seja escolar, seja profissional. Desembocamos agora 
no I Salão de Artes Visuais, em boa hora promovido pela reitoria da Universidade 
Federal do RGS.

Nesta introdução ao I Salão de Artes Visuais da UFRGS, ficamos nas 
preliminares, com a impressão panorâmica do certame, aguardando o catálogo como 
roteiro de fixação do significativo prélio do plasticismo contemporâneo e nacional 
mobilizado em nosso núcleo.

Flouve o duplo júri de seleção e de premiação. Marc Berkowitz, José 
Roberto Teixeira Leite, Flávio Aquino, Gilberto Marques e Cristina Balbão foram os 
jurados. Houve considerável acervo de labores refugados.

Soberba é a montagem armada no salão de festas da UFRGS. Jamais 
tivemos uma apresentação nesse nível técnico, tendo apenas aperitivo da mostra re
cente do acervo de 25 obras do MAM da Universidade de São Paulo, que mais uma 
vez cooperou com o RGS, como vem procedendo há uma década.

Duzentos e trinta e quatro trabalhos foram selecionados, 44 artistas 
foram escolhidos, e oito foram os premiados.

Em panorâmica global, temos a dizer que a presente mostra exprime o 
nosso tempo e meio cultural, com sentido de atualidade. É mostra arejada como o 
nosso minuano. Regista obras de autores de itinerário conhecido ou não e valores 
autênticos não lhe faltam.

i

A morte da mãe, o destrato da crítica carioca lá por 1953, a virada das 
artes no sentido do abstrato e da deformação, a obsessão pela aberração e o chocante 
e o mistério humano pessoal poderão sugerir o transe de sua última etapa existencial 
de sofrimento, ensinamento e afastamento do trato com o plasticismo de sua voca
ção humana, de artista de valor encaramujado e, afinal, findando o sonho e as 
fantasmagorias de sua vida, arte e humana solidão, deixando de herança sua obra e a 
semeadura de um ensino dedicado, silencioso e modelador.

Quatro dos artistas premiados são gaúchos; três, cariocas e um, ban
deirante. O prêmio especial coube a Arcângelo Ianelli, já nosso conhecido de muito 
por sua presença em nossos prélios. É mais um paulista a se afirmar em nossa terra. 
Pietrina Checcacci é o prêmio de pintura e ela procede, da Guanabara. Se ele é arte 
abstrata, ela é da neo-figuração, como encontramos no Instituto di Telia em Buenos 
Aires. Obras de gigantismo cartazismo plástico-pictórico. O prêmio de serigrafia cou-

♦

134 ALDO OBINO: notas (/e arte- ALDO OBINO: notas- e/e arte 135



r

ano de 69. O exemplar fixa a Guanabara, São Paulo, Minas Gerais, o Rio Grande do 
Sul, a Bahia e passa por cima do Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná e 
Pernambuco e um bosquejo sobre arte popular, no prisma de um baiano no Rio.

Se cada apanhado das artes plásticas nas províncias foi feito por espe
cialistas em suas áreas, o relato sobre o RGS coube a um poeta gaúcho daqui afastado 
desde 1957, o qual em 69 administrou uma galeria e por dois meses foi suplente críti
co na imprensa. O resultado é a expressão subjetiva, a distância, e sem conhecimento 
próprio e vivencial da vida do plasticismo rio-grandense, exatamente nos últimos 20 
anos, o apanhado sendo em função principalmente do depoimento de artistas gaú
chos a que recorreu e assim escreveu de ouvir dizer.

Francisco Bittencourt, após ter saído do RGS, durante cinco anos, fez 
jornalismo na Rádio do Cairo e assim é que, com 20 anos de ausência, tendo daqui 
saído na adolescência, traça um apanhado com dados certos e muitos errados ou 
inexatos, faltando-lhe exatamente conhecimento próprio do panorama.

A força e a fraqueza da vida e cultura provinciais consistem exatamen
te em ser essa concentrada e centrífuga, local, provincial e regional e não-cosmopo- 
lita, internacionalista, apátrida ou simplesmente urbana.

O RGS é insulado como Pernambuco, Minas Gerais, Bahia e outros cen
tros provinciais e não é europeísta, porque a cultura hoje é mais variada em suas 
áreas americanas e orientais.

Francisco Bittencourt tem a sua década adolescente como a melhor e

be a lazid Thame e o de desenho, ao conhecido Abelad Zala. O RGS conquistou os 
prêmios de gravura com Eduardo Cruz, de objetos com Clóvis Peretti, tapeçaria com 
ledo Titze e de fotografia com Ana Luiza Oliveira.

Infelizmente não houve premiação em escultura e, além disso, em de
coração, cenografia, artes industriais e cinema.

Foram adquiridos trabalhos de Fayga Ostrower, Carlos Pasquetti, Joyce, 
Gumercindo Pacheco, Maria Teresa Fontoura, Henrique Fuhro, Plínio Bernhardt, 
Massuo Nakakubo, Ênio Lippmann e João Quaglia.

Perlustrando o I Salão de Artes Visuais da UFRGS, apreciamos o labor 
resultante dessa mobilização universitária de alto a baixo, dos artistas expositores, 
do júri aos organizadores técnicos, a cuja frente não podemos deixar de destacar o 
denodo dos professores Malagoli e Lunardi e dos assessores, colaboradores e dedica
dos funcionários.

Jamais o RGS terá tido uma mostra tão atual, própria e não-empresta- 
da ou visitante. O caminho está aberto e esperamos reiteração da magnificante reito
ria, apesar dos protestos inconformistas que nunca faltam, pois não há rosa sem es
pinhos, como o mostram as Bienais de Veneza, São Paulo, os festivais de música, tea
tro, cinema e o mais.

Uma mostra aberta, arejada, comunicativa, atual e assinalável, apesar 
de sentidas ausências como Iberê Camargo, Petrucci, Glauco Rodrigues, Patrick Hwa, 
Avatar, Bianchetti e outros, além dos que estão longe como Suelly Kelling, Bonatti e 
outros mais. Em compensação, houve dezenas de artistas nacionais, especialmente 
convidados e fora de competição.

esta foi a de 1950 e mesmo nessa tem os seus preconceitos juvenis: a revista Província 
era massuda, ao passo que Quixote, Crucial e Princípio eram as tais, quando para nós 
a revista Província era de outro padrão e significado.

Exatamente de 50 a 70, a evolução marca a vida cultural de Porto Ale
gre. Morre a velha guarda de mestres e artistas como João Fahrion, Ângelo Guido, 
Maristany, Lutzenberger, Castaneda e artistas intermediários como Walter Scarpelli, 
Edgar Koetz e Ortwin Sauer.

♦

O plasticismo no RGS
O Instituto de Belas Artes comemorou seu cinqüentenário há vários 

lustros, com um Salão Pan-americano e tendo mudado de direção e de quadro do
cente, em constante renovação, deixou o academismo por rumos de pesquisa, com 
apreciáveis salões coletivos de seus alunos, nos últimos anos.

Francisco Bittencourt refere-se aos que saíram do RGS e arrola seis no
mes: Iberê Camargo, Ione Saldanha, Glauco Rodrigues, Carlos Scliar, Jacinto Morais e 
Carlos Vergara. Omitiu nada menos de dez plásticos que vão de Sônia Ebling, Carlos 
Cunha, Sotero Cósme, José Bonato, Tibério, Suelly Kelling, Regina Scalzilli Silveira,

31 de janeiro de 1971

A revista de cultura Vozes, que nos últimos tempos trocou a cultura re
ligiosa pela profana, tem cultivado artes e letras com sentido de atualidade. Assim, o 
número de novembro de 70 é dedicado à Arte no Brasil de hoje, numa prospecção a 
cargo de Roberto Pontual, já nosso conhecido pelo Dicionário das artes plásticas no 
Brasil e pela publicação do volume sobre Carlos Scliar e algo mais. O roteiro é sobre o
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Fala-se em nosso gravurismo, que é de boa têmpera, mas esquecem o 
movimento ceramístico de Paulo Ruschel, Prouvot, Carpelli, Madre Ambrósio, do ca
sal Sauer e tantos outros, bem como o tapecismo não só de Titze e Zorávia, mas a 
explosão dos novos que se afirmam e a arte da bijouteria. A explosão da arte dos 
objetos é ótima entre nós. O artesanato de Gramado e o dos jovens, idem. A arte 
caricatural de Sampaulo, Xico e outros e a nova arquitetura que vem marcando Porto 
Alegre do Palácio da Justiça, Palácio Legislativo, Tribunal de Contas, Hipódromo, Ro
doviária e as vivendas nos bairros residenciais e certos edifícios de apartamento e 
centros culturais como o CSI, e há a arte de decorador de um Braga e outros mais.

Quanto à imprensa local e sua demão para com as artes plásticas e, em 
geral, não é só o suplemento literário e semanal do Correio do Povo, mas o caderno 
especial e dominical que dá cobertura a tudo o que é cultural e assim sobre as artes 
plásticas, da arquitetura às entrevistas com os artistas e as páginas diárias e especiais 
de arte do Correio com equipe de crítica, entrevistas, reportagens, noticiário, ilustra
ção fotográfica e crônicas internacionais, nacionais e locais sobre o que acontece 
aqui e lá fora.

Nelson Wiegert, Suzana Manta, que radicam no estrangeiro ou lá foram por muitos 
anos com bolsas de estudo.

No País, estão artistas gaúchos que deixaram o RGS: Avatar de Morais, 
Glênio Bianchetti, Trindade Leal, Francisco Ferreira, Hilda Goltz, Escosteguy, Paulo 
Andrade, Fernando Duval e vários outros.

O RGS de agora está em novo ciclo de fecunda transição. Se os museus 
são o ponto mais nevrálgico por falta de sedes próprias, e são quase dez, e por falta de 
patrimônio artístico e de meios financeiros, que são bem nobres, há o quadro em 
rodízio dinâmico das galerias que Francisco Bittencourt reduz a uma: a Galeria Yázigi, 
o que é incrível. Nada menos de 15 tem sido o rodízio das galerias da cidade, algumas 
de ótimo padrão ambiental e outras pobres e efêmeras. A Galeria do IAB não morreu. 
Funcionou vivamente em 70. A galeria Sete Povos, ótima, entrou em crise estudantil. 
O Instituto de Artes tem sua magnífica galeria e com mostras válidas. A Galeria 
Leopoldina vem há anos funcionando. Além da Galeria Pancetti, a mais antiga da 
cidade, há a galeria da Faculdade de Arquitetura e não bem-adequadas às dos Insti
tuto Cultural Norte-Americano, agora em sede própria e ampla e a do Instituto Ale
mão, que terá nova sede, bem como a Galeria Didática do Colégio São João, a do 
maltratado Museu de Arte do RGS, no velho foyer do Theatro São Pedro, a extinta 
Galeria Habitat (imprópria) e a nova Galeria OCA, a sede da Federal e a abertura do 
sistema bancário: Banco Crefisul, União de Bancos Brasileiros, Boston, São Paulo, 
Minas e outros que promovem e financiam mostras locais e nacionais. São galerias 
permanentes ou periódicas.

Há muito a fazer e não estamos satisfeitos, mas o RGS plástico prosse
gue sendo celeiro artístico e evolui sensivelmente, precisando de mais apoio finan
ceiro e oficial, do público e das instituições sociais, econômicas e governamentais.

♦

Salões coletivos e anuais de estudantes e profissionais, feiras, leilões, 
supermercados não têm faltado há vários anos.

Os consulados dos países mais diferentes, do Japão, EUA, Alemanha, 
Polônia, Inglaterra têm colaborado com mostras nacionais.

O apanhado sobre as artes plásticas do Rio Grande do Sul de nossos 
dias arrola 38 nomes de artistas gaúchos e nós verificamos a omissão de nada menos 
de meia centena de nomes destacáveis, mas que naturalmente não se conhece quem 
fez o apanhado, a esses de Sória e Soriano, Romanita Martins, Jussara Souza, Tita 
Carvalho, Marcos Noronha, Dimitris, Lily e Patrick Hwa, Clóvis Peretti, Enio Lipmann, 
Manganelli, Bette Weingãrtner, Maria Kliemann, Marlene Fuser, Maria Tomaselli, 
Zubaran, Fabrio, Rubens Cabral, Astrid Herrmann, Helga Trein, Analino Zorzi, Guma, 
Agenor, os irmãos Mário e DalFBello, Gastão Tesche, Guenther Leyen e muita gente 
boa mais.

O problema dos museus
25 de fevereiro de 1971

Os museus estão na ordem do dia. Postos em questão na Europa e EUA, 
vemos que o Velho Mundo é, em conjunto, um museu da cultura e civilização branca, 
como o Oriente o é da amarela, e a África primitiva, de seu nativismo, em contraste 
com as civilizações periféricas e brancas do Litoral. Na América, o Canadá tem o du
plo padrão franco-britânico e a marginalização índia, e os EUA são o caldeirão da 
Terra, com raças e povos em co-existência onde a par do progresso e da tradição são 
cultuados pelos museus na maior rede pública e nas coleções privadas. O México é 
outro museu vivo na síntese da tradição e do progresso de sua urbanística, 
arquitetônica e arte sincrética.
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A Pinacoteca Rubem BertaSe a América Latina espanhola cultua os museus e as tradições, a Amé
rica portuguesa tem no Brasil os seus museus históricos que vêm do Norte e Nordes
te ao Centro-Sul e assim há uma rede federal de Belém a Recife e Olinda e de Salvador 
às cidades mineiras e do que raramente temos no Centro-Oeste e no Rio de Janeiro e 
São Paulo, com museus velhos e novos e os em renovação.

No Sul, a área dos museus se torna mais rala. A imigração e outros fato
res explicam algo. No RGS, há velhos maltratados e pobres museus e disso Porto Ale
gre é centro penoso.

10 de novembro de 1971

Inaugura-se agora, na metade do primeiro piso do velho e nobre Paço 
Municipal, a Pinacoteca Rubem Berta, forjada pelo élan promocional e artístico de 
Assis Chateaubriand, o titã da imprensa brasileira de ontem, com sua rede unificada 
de jornais, rádios, televisões e revistas, o qual, na última e dramática etapa de sua 
existência, alquebrado pela enfermidade, manteve o seu espírito empreendedor e, 
nessa fase derradeira, após o Museu de Arte de São Paulo, tratou de executar o plano 
de pinacotecas e instituições históricas em Recife, Salvador, Belo Horizonte e Porto 
Alegre. O projeto, com mais de dezesseis anos, só começou a vingar entre nós em 
1967, com o pequeno acervo de meia centena de obras, acolhidas num recanto da 
extinta Galeria Carraro. Mas o infatigável e inquebrantável animador e promotor ar
tístico soube mobilizar o seu vasto círculo de relações e cooperadores. O resultado foi 
que a Pinacoteca Rubem Berta ascendeu para o Morro da TV Piratini, e o acervo su
biu para 120 obras, entre a pintura, a gravura, o desenho e a escultura e agora os 
Diários e Emissoras Associados, num belo, inteligente e criterioso gesto, vê, de doar à 
Cidade de Porto Alegre, em sua efeméride, o referido acervo, que passa a ser patrimônio 
da prefeitura de nossa cidade, exatamente no momento da desocupação de todo o 
térreo do primeiro piso, do Paço Municipal, em vista da mudança parcial da adminis
tração para a nova sede do Smov, à avenida Beira-Rio.

Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil têm mais recursos e rique
zas do que se pensa. É procurar, é amealhar e a pobreza se mostra riqueza.

Não temos tido museus públicos à altura de nossa história, realidade, 
necessidade e ideal. Entretanto, se vão improvisando museus públicos e, principal
mente, museus particulares, em núcleos modestos que se vão aglutinando como pi
nacotecas e acervos, o mesmo sucedendo com bibliotecas, arquivos, discotecas e 
coleções de armas, utensílios, de ciências naturais, e o que mais haja.

Estando numa fase crítica de transe de museus maltratados como o 
Museu Histórico Júlio de Castilhos, o Museu de Artes do RGS, o Museu de Arte Sacra, 
arquivos e monumentos atirados em depósitos ou danificados e roubados, enquanto 
aguarda-se a fase de renovação, com inúmeros centros que ficam disponíveis com 
novas construções como a velha prefeitura, o edifício dos Correios e Telégrafos e ou
tros que tais, é com reacesa esperança que vemos a abertura, sem maior dificuldade

Temos e não temos qualificação em museu. O que há e houve assim 
está. O sucedâneo são os colecionadores, as pinacotecas, arquivos, bibliotecas, dis
cotecas particulares e os colecionadores de armas, objetos, geologia e insetos.

Quedê (sic) os nossos museus? O vento levou ou nem trouxe.
Do Museu Júlio de Castilhos à dita Pinacoteca da prefeitura, tudo anda 

à gandaia. O Museu de Arte Sacra está fechado há anos. O que sobra são essas obras - 
museus vivos - que são a arquitetônica e o arquivo da Cúria Metropolitana, a igreja das 
Dores, o solar dos Visconde de Pelotas e outras poucas obras que se contam a dedo.

Centro de urbanização frenética, Porto Alegre muito malbaratou a tra
dição por um progresso grosso, cego e quadrado e por mudanças incríveis.

O folclore do RGS não tem devidamente confluído nas margens do 
Guaíba, e muita distonia marca o viver porto-alegrense.

Agora a prefeitura de Porto Alegre se propõe a destinar o tradicional edi
fício central para centro cultural, enquanto se vai alojar em nova sede na Beira-Rio.

Temos a esperança de que uma nova fase marque o nosso meio. Aqui 
realmente se pode conjugar a nossa pobreza artística em matéria de acervos, e esta
belecer museus dinâmicos e não estáticos, abertos e não fechados. Museus e não 
cemitérios.

l

r

Enquanto o Estado, como a bela adormecida, dorme e só tem o novel 
Conselho Estadual de Cultura e, antes, a Divisão de Cultura, e só temos museus mar
ginais e nominais e, em transe, aguardamos o Museu Imperial e de Armas e as cole
ções particulares vão sendo vendidas e a Biblioteca Pública não se renova 
ponderavelmente, ainda esperamos que a União, o Estado e o Município conjuguem 
esforços e que a união faça a força e nosso pauperismo se torne em mediania razoá
vel, em relação aos acervos artísticos, científicos, históricos e o Serviço do Patrimônio 
Histórico que esteja alerta em relação aos acervos particulares e institucionais.

Porto Alegre deve sair da marginalidade museográfica e deixar de ser 
terra delapidada em seus monumentos e patrimônio cultural-histórico devastado. i
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e formalidade, da Pinacoteca Rubem Berta, que passa de modo grato a ser patrimônio 
da comunidade porto-alegrense como do Rio Grande do Sul, de acordo, aliás, com o 
ideal de Assis Chateaubriand, tendo por patrono o inolvidável animador da aviação e 
pioneiro do RGS, que deu mais asas ao Brasil, numa organização-padrão.

Leandro Telles, o organizador do Museu de Arte Sacra, que jaz na cripta 
da Catedral Metropolitana, é novamente organizador da pinacoteca que desceu do 
morro Santa Teresa e veio se acolher no augusto Paço Real.

Sem ter maior tempo e recursos imediatos para melhor adaptação, o 
que virá depois com o enlace do acervo da Pinacoteca Municipal, aqui temos uma 
grande galeria antiga, com salas adjacentes, em que passamos uma manhã inteira 
contemplando tal patrimônio, cujo valor artístico e financeiro é impressionante.

Patriarcas de nosso pictorialismo lá estão com J. Batista da Costa, um 
ciclo de Eliseu Visconti, com admirável auto-retrato, um Portinari pré-modernista, 
três Di Cavalcanti, Lasar Segall, dois Manabu Mabe (uma pintura e um desenho), a 
veneziana Maria Polo, Guignard, Aldemir Martins, um admirável tapete de Genaro 
de Carvalho, uma magnífica gravura de Maria Bonomi, o nosso escultor Stockinger e 
outros ainda encaixotados, os nipo-brasileiros Bin Kondo, Wakabaiashi, Ohtake, 
lavores de Fayga Ostrower, Duke Lee, Ana Lecticia, Isabel Pons, Carybé, Manezinho, 
Bianchetti, Babinski, Grassmann, Fernando Duval, Benedito Calixto e muito mais prata 
e cobre da casa com artistas locais, nacionais e estrangeiros integrados em nosso 
país, havendo obras excelentes a par de outras doadas e de vultos e valores heterogê
neos, mas tudo num conjunto e patrimônio apreciável de uma palpitante e generosa 
dádiva à cidade de Porto Alegre.

O que foi o labor desse muralista no RGS testemunham as obras 
muralísticas através de Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul e outros centros, atingin
do São Paulo e despertando interesse nos EUA para onde terá forjado painéis.

Conhecemos alguns labores no grande atelier do artista, cuja obra não 
é de cavalete, e sim de grandes proporções. Conhecemos seus lavores de Pelotas, 
Caxias do Sul e de tantos centros daqui. Vimos seus labores particulares em mostra 
coletiva em Pelotas e a mostra de sua Via crucis.

Eis aqui uma panorâmica de croquis para nós inéditos e castigados pelo 
tempo, assim como estudos em desenho, retratos, figuras a óleo e alguns dos mais 
significativos esboços de seus projetos.

Personalidade vigorosa, Aldo Locatelli ensinou e produziu. Possuía um 
artesanato incrível, e a formação tradicionalista lhe marcou muito o labor acadêmi
co. Sua pintura de cavalete não revela a autêntica personalidade miguelangelesca 
desse artista, que dizia não haver escolas, e sim marcos: Michelangelo e Leonardo da 
Vinci. Ele era de espantoso vigor e virilidade. Sua figura era a de um estivador, mas na 
verdade era um homem do Norte da Itália, natural da Lombardia. Esse filho de 
Bergamo fez seu artesanato através de Milão, Gênova, Bergamo, Piacenza e outros 
centros. Esteve na guerra da África e trocou as armas pelos pincéis e se embriagou e 
se intoxicou com as tintas, como aconteceu com Cândido Portinari. Um câncer tene
broso lhe tomou o tórax gigante e atingiu o cérebro e o nosso muralista se foi aos 47 
anos de uma vida pessoal e artística que estava no limiar da maturidade.

Artista barroquista na exuberância vital e de composições gigantescas 
no sentido miguelangelesco e não davinciano, ele era capaz de sobrepujar o 
academismo romântico e o verismo plástico e versátil não só com os painéis religio
sos, mas também com o muralismo social e a pintura regional.

Não é igual a obra desse artista plástico, em evolução cortada pela morte. 
Se há painéis convencionais, há também pintura da boa e essa no fundo do altar da 
igreja e a Via crucis, de São Pelegrino em Caxias do Sul como no temário gauchesco 
no Palácio Piratini, assim como certos aspectos do painel alegórico do aeroporto de 
nossa cidade.

♦

Exposição de Locatelli
30 de setembro de 1972

Discutia-se muito o poderoso artesanato face a uma criatividade me
nor e o maneirismo acadêmico e reprodutivo de muita coisa sob itálica e alienígena 
inspiração.

A Comissão de Arte do Círculo Militar organizou, no Museu de Arte do 
RGS, uma sugestiva mostra retrospectiva em torno de Aldo Locatelli, o muralista da 
Itália, que há um quarto de século se radicou em nossa província, trazido por inicia
tiva de Pelotas para a decoração muralística de sua catedral.

Na verdade, do que se contempla na auspiciosa retrospectiva é que as 
pinturas de cavalete e acadêmica não eram o seu destino, abertas para o espaço dos 
murais e parietais, no que o artista ia evoluindo, aspirando a composições mais li-
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Fomos visitar a nova sede do Margs e verificamos o esforço para aco
modação, malgrado os pequenos espaços em que o acervo continuará penando até a 
sua redenção.

vres, sintéticas e inconformistas. Tudo indicava que um futuro promissor aguardava 
o desdobramento da arte muralística de Aldo Locatelli, numa província despojada 
como a nossa, apenas aguardando-se a renovação das formas num artífice tão po
tente, cujo labor começava a repercutir no Prata, na Paulicéia e até na tão bem-dota- 
da Norte América de muralismo nativo e cosmopolita.

Com o simbolismo e significado da Via crucis, findou o itinerário 
multiforme do magnífico e promissor muralista, cuja vida foi tragada pelas tintas 
mortais, mas imortais perduram, em seu ser e na subsistência de sua obra e semea- 
dura e artífice de obras, algumas de efulgente e vulcânico barroquismo.

Numa ingrata coexistência e competição entre o acervo e a mostra da 
Gravura Alemã Contemporânea, através de 25 artistas com obras selecionadas com
primidas, como também ficariam na também exígua sede atual do ICBA, acrescendo 
o calor das lâmpadas incandescentes abafantes pelo teto baixo de "boate”, exigindo a 
abertura das janelas para o arejamento, dado o número dos convivas.

Boa representação artística com o rol dos expositores de notabilidade 
como Erich Hauser, excelente escultor em aço e laureado na Bienal de 69 de São Pau
lo e noutros certames. Recentemente, tivemos a mostra de gravuras dos EUA; agora é 
essa da Alemanha, num bom jogo de pulso de qualificação de técnicas, processos e 
expressão das artes gráficas dos últimos anos.

O ato de abertura da nova sede e da mostra de gravura reuniu autorida
des, artistas, colunistas de arte e apreciadores e não faltaram as orações oficiais nem 
o habitual cocktail.

♦

Museu de Arte do Estado
27 de setembro de 1973

♦O Museu de Arte do Rio Grande do Sul foi criação da Divisão de Cultura 
da SEC, e seu artífice foi o professor Ado Malagoli. Nasceu em sede emprestada, ins
talando-se no antigo foyer do Theatro São Pedro e teve gestões dinâmicas e brilhan
tes, até ir perdendo o pé, quando o movimento livre da cidade atingiu a desenvoltura 
dos últimos anos.

Monumento aos açorianos
27 de março de 1974A pinacoteca do Margs constituiu-se de um acervo de duas centenas 

de obras, mais ou menos castigadas no sótão do Theatro São Pedro, agora totalmente 
desocupado para o SOS de sua restauração emergente, enquanto o cupim não o pôs 
por terra.

Há uma semana estamos seguindo a ereção do Monumento aos açoria
nos, projetado e plasmado em aço por Carlos Tenius, esse escultor moço que tanto tem 
se afirmado na escultura em metal, aqui com um projeto realmente monumental.

Primeiramente, foram as fotografias da maquete, depois foi a própria 
maquete em mostra. Agora é o monumento instalado no Parque Açoriano. Temía
mos que a obra não conseguisse concretizar adequadamente a concepção, mas qual! 
Ontem, pela manhã, não mais indo circundar a obra no local, do edifício em que 
moramos, um vizinho do décimo piso nos proporcionou a contemplação da obra em 
perspectiva e a distância, ao contrário de sua projeção de perto com toda a sua 
grandiosidade que fomos rever de perto.

De início, houve a reação por se tratar de obra de vanguarda, dentro 
dos padrões da técnica e estética ocidentais arrojadas. Houve quem logo dissesse

Outra sede de emergência foi escolhida em ótimo ponto da Avenida 
Salgado Filho, mas num local que foi de clube social e com as marcações herdadas: 
exíguo e com decorações, colunas e estreitezas sensíveis. Lá deverá ficar até ter uma 
sede própria, prometida para o monumental edifício da Delegacia Fiscal, no qual 
poderão estar reunidos, transitoriamente, outros museus-fantasmas que vivem 
perambulando como almas penadas. Estamos na transição de estabelecimentos pú
blicos como os edifícios dos Correios e Telégrafos, da Imprensa Oficial, da Biblioteca 
Pública que exigem real restauração ou mudança e o Theatro São Pedro a reaparecer 
após passar pelo sono da "bela adormecida”.
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estar vinculado o projeto à escultura tedesca avançada, o que como natural, visto que 
até a música mais moderna tem na Germânia a polarização que vai de Schoenberg a 
Stokhausen.

Mostra prévia para a pré-Bienal
16 de agosto de 1974CarlosTenius é um teuto-gaúcho e, como tal, suas raízes aí estão à mos

tra. De outra parte, assimila como temática o açoriano e a síntese é de técnica arroja
da do Ocidente e a estética atual, com motivação histórica rio-grandense.

Fernando Corona, professor de Carlos Tenius, foi quem fez o memorial 
descritivo do projeto, que o jovem professor soube bem plasmar.

É um monumento em aço, de grandes proporções, numa concepção 
neo-expressionista ou se quiserem simbólica ou ao modo surrealista. O barco e os 
açorianos se transfundem na obra, de sentido estrutural áspero e nativo. O monu
mento está de costas voltadas para o rio Guaíba, onde aportaram casais açorianos. 
Eles marcham e levam ao alto, numa consubstanciação, o barco, despojado do 
descritivismo objetivo do Monumento aos Bandeirantes, de Brecheret ou da repro
dução fiel do barco de Garibaldi, no Parque Osório. A concepção e o simbolismo aqui 
sugerem algo aos que contemplam a obra, com uma mensagem de significado próprio.

É a arte objetivando o projeto subjetivo.
O Monumento aos açorianos está perto da gostosa Ponte de Pedra de

É uma mostra insólita em seu gênero. É exposição prévia para a pré- 
Bienal de 1974 em São Paulo. O certame é sulino e a ele concorrem três dezenas de 
artistas plásticos gaúchos. Houve uma prévia seleção, e um júri apurará os que irão 
representar o Rio Grande do Sul. Quase cem trabalhos estão mobilizados no recinto 
habitual do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Anestor Tavares comparece com cinco gravuras. ArlindaVolpatto apre
senta cinco ótimas tapeçarias no único conjunto bem montado.

Astrid Herrmann com três admiráveis e transfigurados insetos em gos
toso material plástico. Armando Piazza numa fase nova, com ricas composições figu
rativas. Analino Zorzi com uma só contribuição. Ana Maria Alegria com cinco agradá
veis concepções. Ângela Pettini mostra um bom entalhe. Beatriz Unikowsky e Beatriz 
Riba, uma com cinco lavores e a outra com quatro serigrafías bem concebidas.

Carla Diehl Obino com diferentes tapeçarias e de proporções médias. 
Cal Saasti com um lavor, Clébio Sória com quatro painéis médios. Clóvis Dariano 
apresenta três fotos bem artísticas.

Carlos Carrion Britto Velho reuniu quatro bem-elaboradas litografias. 
Flávio Rocha apresenta duas pinturas surrealistas.

Glauco Pinto de Morais prossegue na trilha das locomotivas com a téc
nica do hiper-realismo. Graça Cerutti com quatro desenhos à sua maneira e temática.

Günter Weimer apresenta dois objetos, um em acrílico e outro em ci
lindros óticos conjugados. Irineu Garcia tem uma escultura em gesso, em abstrato 
geométrico.

nossa história.
SeXico Stockinger é o escultor metálico dos Guerreiros, Carlos Tenius o 

é da marcha pacífica e integradora dos açorianos, e se Xico é individualizador no 
mármore como no metal, Tenius é o escultor do coletivo ou, no mínimo, grupai, ten
do feito esculturas singularizantes, mas, geral e principalmente, se destaca no coleti
vo ou grupai, aquele mais austríaco e esse mais alemão, sendo Tenius mais abstratista 
enquanto Stockinger é mais figurativo, como de resto Vasco Prado e Caringi.

A obra está plasmada em aço anticorrosivo e é inalterável, sendo o tra
balho direto com solda elétrica e eletrodos também inalteráveis. As dimensões do 
monumento são de 7 até 15,50 metros de altura por 24 metros de comprimento.

É um monumento ciclópico e sintético em seu simbolismo, e seu autor 
conta 35 anos. É formado pelo Instituto de Belas Artes da UFRGS, professa sua arte e 
é realmente um artista criativo, várias vezes premiado e aqui está com a obra-prima 
de sua atualidade moça, varonil, fecundo e pra frente e não pra trás.

José Carlos Moura com fino labor em branco imprimido e figuras colo
ridas em recanto. Maria Tomaselli Cirne Lima aparece com quatro grandes composi
ções delineadas, envidradas e de efeito.

Maria di Gesu reuniu três gravuras com temática popular. Niura Arnt 
Fernandez mostra dois trabalhos. Olzewsky concorre com dois lavores.

Patrick Hwa, o nosso chinês, reuniu cinco grandes painéis verticais e
abstratos.♦
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Hoyaek está com novas pesquisas fantasiosas e rendimento colorístico. 
Ruth Morales tem dois trabalhos.

Wagner Dotto tem três vivazes telas surrealistas, com relevo figurai e 
colorido. Eis o que verificamos nessa mostra prévia da seleção final que advirá esta 
semana. Trinta são os concorrentes escolhidos na prévia para a final. Dezenas estão 
ausentes e são altamente representativos da atualidade gaúcha. Vamos aguardar o 
que ficará com a crivagem terminal.

Os museus entre nós estão em crisálida em suas semeaduras. O Museu 
de Arte Sacra da Catedral Metropolitana não funciona há anos. A prefeitura felizmen
te já é centro de duas galerias: a Rubem Berta e a Aldo Locatelli, com um acervo con
junto de nada menos de duas centenas de obras apreciáveis, dirigidas por Leandro 
Telles, que organizou o Museu de Arte Sacra, a reabrir-se no futuro e agora ao encargo 
do Padre Juarez Maia. O museu do Solar dos Câmara está sob a pendência da desa
propriação e enfermidade do mestre Armando Câmara. Os outros museus de histó
ria natural e folclores seguem seus destinos sob o nosso signo.

Para celebrar o vintênio do Museu de Arte do RGS, seu atual dirigente 
Plínio Bernhardt organizou com suas equipes uma mostra dividida entre Pedro 
Weingãrtner, qual patrono e uma pequena seleção de pintores representativos do 
acervo de mais de duas centenas de obras.

À parte isso e a recepção, temos a assinalar o grato catálogo-geral das 
obras do patrimônio da instituição, que não é rica, mas tem sua qualidade, e assim o 
referido catálogo, proposto pelos professores Antonieta Barone, diretora do DAC da 
SEC e Ado Malagoli, compreende o arrolamento completo do acervo, com a ilustra
ção de duas dezenas de reproduções em preto-e-branco das obras que o ilustram.

Praza aos céus que o Margs sobrepuje a presente fase de crisálida e 
transição curtida na Avenida Salgado Filho e tenha o que merece: uma sede própria e 
condigna à sua destinação histórico-cultural, amealhando um patrimônio mais opu
lento e prosseguindo em sua dinamização de atividade, propósitos e meios financei
ros, pois dedicação e valores humanos não lhe têm faltado.

1

l

♦

O vintênio do Museu de Arte
21 de março de 1975

Lá se vão duas décadas de lides cumpridas pelo Museu de Arte do Rio
Grande do Sul.

Brasil é mesmo um país de contrastes. Tem a coexistência de centenas 
de museus variados, dos fulgurantes como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janei
ro e o Museu de Arte Bardi/Chateaubriand e o Museu de Arte Contemporânea da 
USP aos tradicionais museus históricos e de artes sacras através de Minas Gerais, 
Bahia e Pernambuco e os do Rio de Janeiro e, após a guerra de 1945, um surto de 
museus menores e variados.

Porto Alegre, com o Museu Histórico Júlio de Castilhos à frente, há 20 
anos viu a criação do Museu de Arte do Estado sem sede própria e, dois anos após, 
acolhido no antigo foyer do Theatro São Pedro, em que funcionou até há pouco, abri
gando-se para a restauração do centenário centro, em exíguo e impróprio local em 
que esteve o Cotillon Clube, num ponto central mas escondido em seu acesso, até 
que tenha a reservada sede própria e definitiva no magnífico edifício da Delegacia 
Fiscal, que irá para a avenida Beira-Rio junto ao Centro Administrativo.

Fundado na gestão de nosso antigo discípulo Dr. José Mariano Beck, e 
sendo seu diretor-fundador o mestre bandeirante Ado Malagoli, a criação da Divisão 
e Cultura da SEC marcou um movimento institucionalizado, com crises em sua evo
lução até a expansão e estabilização que o marca apesar da mudança de denomina
ção (DAC), como aconteceu com a Divisão de Cultura do Município de Porto Alegre.

♦

João Faria Viana
16 de outubro de 1975

João Faria Viana se foi no limiar dos 70 anos. Ele marca uma época en
tre nós. Artista e professor de sua arte, aos seis anos começou a desenhar e teve o 
influxo de Giuseppe Gaudenzi, Francis Pelichek e Libindo Ferrás. Apareceu há meio 
século na Mostra do Centenário da Colonização Alemã, em Novo Hamburgo e uma 
década após, na Exposição Farroupilha. Em 38, fundou e foi o primeiro presidente da
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Artista e homem exigente, João Faria Viana selecionava os amigos e os 
artistas e se dedicava aos discípulos, sua vivenda sendo seu atelier e ponto de encon
tro e isso nos tempos em que morou no antigo seminário da rua Espírito Santo até os 
altos de um sobrado da Rua da Praia.

A morte o levou como passageiro de ônibus, mas ele a pressentia, a 
temia e a detestava, pois agora mais se comprazia com a vida do que nunca e ela o 
levou para um recanto despojado e reservado da família, lá nas baixadas do cemitério 
da Santa Casa.

Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, que tão fundamente 
marcou o movimento e a cultura do plasticismo gaúcho, a partir dos idos de 1938.

Homem despojado, lutou pela vida com seu temperamento exigente e 
despreendido, tendo passado até por nosso jornal em modesta e juvenil função, de- 
dicou-se ao comércio, foi por vários anos ilustrador na Editora Globo, promoveu sa
lões adultos e juvenis, expôs em mostras coletivas e, principalmente, professou e pro- 

jovens, em excursões até o Paraná com seus discípulos. Amigo da tradição, 
foi colecionador de obras, teve sedes na cidade e, solitário, teve um período de 
misantropia em que desapareceu do convívio artístico, mas sempre dedicou-se à arte 

decorador. Desenhista caligráfico, gravador objetivista e pintor intermitente,

moveu os

♦como
forjou álbuns dedicados à temática da tradição rio-grandense da linhagem lusa; foi 
nada menos de três vezes premiado em salões sulinos. As figuras de Alice Soares

Casado há anos, a vida se lhe transfigurou e ele voltou a freqüentar o 
movimento artístico, criando, participando e vivendo em seu singular e 

pessoalíssimo recanto, numa pitoresca travessa nos altos da avenida Cristóvão 
Colombo, bem perto da vivenda da família do engenheiro Edmundo Gardolinsky, fa
lecido há um ano e da qual tornou-se amigo e freqüentador.

Artista sensível e tradicionalista por índole e formação, foi professor 
exigente e artista de implacável autocrítica, perlustrando um itinerário despreendido 
de ambições a não ser a de viver pela arte que escolheu, apaixonado por seus pais, 
inconformado com as mazelas políticas e sociais e com o arrivismo e o mercantilismo.

Infenso ao cosmopolitismo, às espertezas e vigarices que também as
solam as artes plásticas por este mundo afora, sua personalidade era de arestas, 
ele mostrou sempre caráter marcante como a linhagem de seu caligrafismo 
desenhístico e gravurístico. Na pintura que não lhe foi predileção e a expressão prin
cipal, tinha composições vivas e de forte colorido, como no aquarelismo.

Foi professor de toda uma geração, de Mancuso, Gheno, Nardini, 
Mottini. Seu movimento aglutinou os jovens de então e a seu lado pugnaram e se 
destacaram Vasco Prado, Petrucci, Carlos Scliar, Edgar Koetz, Hofstettere outros, quan
do a Associação do Aleijadinho deu o tom da renovação das gerações e das iniciações 
distintas da formação do Instituto de Belas Artes, com a sua mestrança tradicional. A 
Editora Globo foi um foco de plasmagem e projeção de nossos ilustradores e, no mes
mo passo, o Correio do Povo tinha e tem a sua Página Infantil ao lado da Página Lite
rária dos adultos, por onde os jovens ilustradores se foram afirmando.

nosso 7 de setembro de 1976

Há quase trinta anos, Alice Soares é artista e mestra em Porto Alegre. 
Essa filha de Uruguaiana e de ascendência baiana é uma vocação fiel à sua arte 
identificada com seu humanismo cristão, com um universo de antroporama infanto- 
juvenil de criatividade sob élan singelo e decantado, com seu desenho linear e suave 
como suas manchas, com a revelação do desenho de caligrafia simplificada. De op
ção figurativa pura, amando a infância e adolescência como o ser humano, por sua 
cordialidade humana e sublimação plástica, longe do intelectualismo e das compli
cações, possui itinerário que sempre acompanhamos, cativados pelos semblantes de 
suas meninas e, por vezes, garotos poéticos, ingênuos e algo melancólicos nos 
grafísmos lineares ou manchados, com o jogo do claro-escuro da luz em plano sim
plificado. Trabalhando predominantemente só com o preto-e-branco, que são o seu 
maximum, varia de gênero e técnicas, tendo iniciação na gravura, na serigrafia, na pin
tura e até na escultura, e na cor mostra suaves verdes, terra, ocres, vermelhos e azul.

Ei-la numa retrospectiva só dos últimos 20 anos de labor, mas da me
lhor representatividade de sua trilha e isso por escolha própria das obras guardadas e 
pouco conhecidas ou de várias emprestadas.

Com uma arte sempre idêntica na temática e suas motivações nos gê
neros, técnicas e processos empregados, aqui está ela com umas sete dezenas de obras 
e dois álbuns em mesa, numa panorâmica ampla, vigorosa, representativa e do me
lhor de sua criatividade, numa promoção lúcida do Instituto Cultural Brasileiro-Ale-

mas
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mão, sendo a mostra em foco sediada na galeria do Instituto de Artes da UFRGS, ao 
qual tem dedicado os melhores anos de sua existência como professora, porque a 
Galeria do ICBA realmente é acanhada, exígua e não bem-adequada para mostras de 
fôlego.

Entre as suas sedes na cidade, escolheu o edifício Aplub - Previdência 
do Sul, na rua 7 de Setembro, 1051, de esquina com a rua General Câmara e forjou, 
em sua sobreloja, o centro de sua pinacoteca quadrangular e de fluxo funcional e lá a 
concentrou para a inauguração oficial prestigiada pelo governador do Estado e 
consorte.Artista reservada, silenciosa, grave e algo melancólica, vive na Salgado 

Filho e tem atelier na Riachuelo, onde teve um grupo com Alice Brueggemann, Fabrí- 
cio e Cabral que se dispersou, ficando somente a Brueggemann. Com sua personali
dade humana e de vivo humanismo religioso, artístico e pedagógico, sua arte evolui 
no sentido de aprimoramento de seu universo plástico que maternalmente sugere o 
mistério da vida através das cabecinhas, das figuras individuais e agrupadas de suas 
caricaturas, primando na fixação do olhar, com o sentido de que os olhos são o espe
lho da alma, conforme Machado de Assis, criando a lápis, gravando, pintando e

Duzentas e cinqüenta obras de meia centena de artistas plásticos cons
tituem exatamente o acervo da Pinacoteca Aplub, ainda que uma meia centena este
ja espalhada noutras sedes da mesma.

Um bom catálogo serve de roteiro para a trilha através da pinacoteca, 
que é heterogênea em sua qualidade e quantidade de labores adquiridos.

O sentido da mesma é ideal. A arte do Rio Grande do Sul tem níveis 
diferentes em seus valores. Há nela artistas maiores, médios e menores, de épocas, 
meios e expressões e também uma desigualdade numérica e valorai de obras e um 
acúmulo de trabalhos concentrados em demasia, o que dá impressão prejudicial na 
contemplação das mesmas, mas que poderá ser modificado com o rodízio e progra
mação das obras, daqui por diante, em função de gêneros plásticos e de autores em 
focagem periódica.

serigrafando, ora laborando em bastõezinhos franceses, com crayon e nanquim até o 
óleo, que lhe suscitou problemas, sendo na verdade uma pura desenhista e só por 
capricho pintando e agora aspirando à escultura, que não praticou até então.

Panorâmica de humanismo figurativo sensível e de intuitividade e cor
dialidade entrelaçadas, eis em sua globalidade e individuação o universo configurativo 
e cativante dessa artista, de substratum e húmús bem brasileiros, sem influxo de 
caldeamentos e a interferência de escolas, apesar de seus mestres e trilhas pela Europa.

.

Erico Veríssimo com propriedade apresenta e dá o sentido do empre
endimento, que se propõe a levar, periodicamente, pelas principais capitais do Bra
sil, esse acervo do patrimônio plástico dos artistas gaúchos.

Quem abre o catálogo é Pedro Weingãrtner, representado por 31 traba
lhos, 18 dos quais são a óleo e o mais, desenhos. Oscar Boeira comparece com dez 
labores e, em seqüência, Augusto Luiz de Freitas, ultimamente falecido na Itália com 
uns 95 anos. Leopoldo Gotuzzo, que, se foi olvidado, tem 12 obras e Libindo Ferrás, 
cinco. Seguem-se avulsos Ângelo Guido, Castaneda, Crusius, Pelichek, Latour, Fahrion, 
Malagoli, Edgar Koetz, Alice Soares, Gutierrez, Vasco Prado, Regina Silveira, Zorávia, 
Suzana Mentz e Suelly Kelling, Cleo Romero, Epstein, Carollo Pai, Hofstetter, Glauco 
Rodrigues, Averbuck, Brilhante, Faria Viana, Roberto Cidade, Leda Flores, Guma e 
muitos outros. O mais representado é Nelson Boeira Faedrich com 38 trabalhos, em 
sua generalidade ilustrações de sua fase mais criativa, entre as lendas gaúchas e fan
tasias à la Walt Disney, ao contrário de Fahrion, que não tem aqui nenhuma ilustra
ção. O arquiteto José Lutzenberger tem uma coleção de 30 aquarelas do ciclo 
imigratório e colonização. Stockinger é mostrado por oito obras e Leda Flores por 
duas obras. Iberê Camargo, Alice Soares, Guma, Roberto Cidade e outros estão bem, 
ao passo que outros não. Tenius é sentinela e vigilante com obra até ao lado da entra
da do novo centro.

♦

Pinacoteca Aplub
18 de setembro de 1976

Porto Alegre acordou e toma progressiva consciência cultural das artes 
visuais e isso se verifica pela multiplicação das galerias de arte, preparativos para 
instalar museus de arte e formação de pinacotecas, bem como por certames de artes 
plásticas.

Se a prefeitura de Porto Alegre já possui duas pinacotecas, a Rubem 
Berta e a Aldo Locatelli e se há inúmeras particulares, temos agora a Pinacoteca Aplub 
(Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil), a qual, nos últimos 

veio amealhando um considerável acervo dedicado exclusivamente às artesanos,
plásticas rio-grandenses.
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Caringi, o escultor gaúchoSe o Banco Crefisul abriu o caminho em forma ideal, a Aplub teve outro 
belo gesto e esperamos a dinamização e difusão de sua pinacoteca, significativa em 
sua proposta e propósitos consagrados por um decênio de afirmatividade associativa 
e cultural.

3 de junho de 1981

Antônio Caringi, o escultor pelotense que foi o mais destacado cinzelista 
gaúcho de sua geração, se foi aos 76 anos de uma existência toda dedicada à criação e 
ao magistério de sua arte. Aos 18 anos, a vocação o levou à Alemanha, onde estudou 
com Hans Stangel e após cursou a Academia de Belas Artes de Munique. Foi laurea
do, depois do curso que fez com Hermann Hahn. Prosseguiu os estudos, em Berlim, 
com Arno Brecker e viajou pela Europa. De retorno ao Brasil, abriu atelier em São 
Paulo e no Rio Grande do Sul. O seu itinerário foi intenso e extenso. Campeão nos 
concursos nacionais e regionais do nosso País, sua obra deixou marcos no Rio de 
Janeiro, Bahia, São Paulo e principalmente no Rio Grande do Sul.

Artista dedicado à escultura monumental e aos valores culturais, Caringi 
forjou monumentos públicos de projeção e bustos de personalidades, tudo dentro 
de sua opção neoclássica marcada por sua formação no mundo germânico e com 
influxo de Vítor Brecheret.

♦

A equipe do Nervo Óptico
26 de novembro de 1977

Antes da inauguração do IV Salão de Artes Visuais promovido pela 
UFRGS, em que foram premiados, quatro dos onze se apresentaram numa prévia na 
Galeria Eucatex. O Grupo do Nervo Óptico é constituído por Carlos Asp, Carlos 
Pasquetti, Clóvis Dariano, Mara Alvares, Teimo Lanes e Vera Chaves Barcellos. É arte 
elitista, refinada e intelectualizada e de vanguarda, como notamos nos salões mais 
atuais. São trabalhos de gênero e técnicas diferentes para refletir sobre a paisagem. 
Pasquetti mostra quatro desenhos de exercícios espaciais no plano, com anotações 
de planejamento. Vera Chaves Barcellos comparece com o álbum Ciclo, que fixa uma 
seqüência de quatro etapas: a natureza, sinais do homem, o objeto criado e a ação do 
tempo. São 20 serigrafias a cor com dois textos introdutórios. Asp tem um conjunto 
de paisagens analisadas como complemento do ser vivo, com a paisagem interna 
como reflexo do entorno. Três ciclos: paisagens, reflexões e impressões do ser trans
formado. Dariano mostra uma série de paisagens fotografadas e tratadas num pro
cesso acumulativo. A mesma imagem sobre esta tem variações em sua postura face 
ao original. Mara Alvares fixa o resultado do que observou do ambiente e reflete so
bre o mesmo. Teimo Lanes, a seu turno, reúne uma coleção de objetos com roupas 
interferidas, com um estudo do comportamento humano face ao mundo vivente. 
Afinal, há uma série de fotos que refletem sobre a relação homem-terra e imagina- 
ção-movimento. Num ano o grupo “Nervo Óptico” se projetou e se afirmou como 
premiada vanguarda.

Aí estão os monumentos ao Laçador, ao Expedicionário, ao Soldado e o 
Gaúcho (monumento funerário a Daltro Filho), o da Justiça (Maurício Cardoso) ao 
Imigrante, em Caxias do Sul, a estátua eqüestre de Bento Gonçalves, a estátua a José 
Loureiro da Silva, os bustos de Erico Veríssimo na Aplub, o de Mansueto Bernardi em 
Veranópolis, os de Oswaldo Cruz e Silveira Martins; além do soberbo projeto não exe
cutado e só em maquete dedicado ao Duque de Caxias.

O seu revelo levou a Sociedade Felippe d’01iveira a editar uma obra de 
fôlego que documentou o labor dos mestres do escopro e cinzel, em 1946, após o que 
a obra sobre Artistas Plásticos Contemporâneos do Brasil, prefaciada pelo crítico e 
amigo Garcia de Miranda Neto, arrolou o escultor gaúcho.

Ultimamente, a Aplub homenageou o artista, tomando-lhe o depoimento 
num encontro com os artistas de nossa cidade. Após isso, a Associação dos Artistas do 
Rio Grande do Sul o homenageou num grande encontro e jantar de fim de ano.

Nos últimos anos, Antônio Caringi foi acometido de grave moléstia, 
mas felizmente se recuperou, sempre confortado pela presença de sua esposa, a po
etisa Muni Osório Caringi.♦

Os primórdios do itinerário de Antônio Caringi foram registrados em 
suplemento dominical do Correio do Povo lá por 1930, quando o mesmo era adoles-
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A boa filha à terra retorna, para mostrar os frutos de sua despojada 
criatividade no Brasil em tempo de Lígia Clark, Maria Bonomi e de atual, 
antiacadêmica, feminina e pessoal inspiração.

cente. As etapas sucessivas de sua obra sempre foram registradas em nossas Notas de 
Arte, em seus projetos, concursos e efetivações, não esquecendo a grande mostra de 
suas maquetes efetuada há vários lustros nos salões do Clube do Comércio e a do 
concurso para o Monumento do Expedicionário na extinta galeria do Correio do Povo.

Antônio Caringi, magnífico escultor de sua geração, passa à história de 
nossas artes plásticas, tendo mourejado com as gerações de Vasco Prado, Francisco 
Stockinger, Tenius, Roberto Cidade e outras mais novas.

Após o falecimento de Corona, que mais se dedicou ao magistério da 
escultura, ao projetismo arquitetônico e à crônica das artes plásticas, deixando po
rém exemplares de sua criatividade, o Rio Grande do Sul perde com a morte de Antô
nio Caringi, outro singular marco escultórico de nossa arquitetura.

C

>

♦

Iberê, Malagoli, Faedrich

Jornal do Comércio - 23 de agosto de 1994

O Rio Grande do Sul tem perdido alguns dos seus artistas plásticos de 
maior relevo e, entre esses, Caringi, Locatelli, Corina, Soria e, ultimamente, Iberê 
Camargo, Ado Malagoli e Nelson Boeira Faedrich.

Há dez anos deixei de fazer crítica das artes plásticas e de teatro com a 
falência do Correio do Povo, mas prossigo na crítica musical no Jornal do Comércio 
até agora, não deixando, entretanto, de presenciar livremente o movimento geral de 
nossas galerias, salões e museus e o labor de nossos artistas.

Nesse interregno, só há um ano escrevi uma crônica sobre os retratos 
de Iberê Camargo e eis que agora alguém nos sugere algo sobre o pintor dos carretéis 
como Glauco Pinto de Moraes, outro plástico não há muito falecido, foi o pintor das 
locomotivas, ambos evocando suas meninices. De outro lado, um outro artista me 
disse de parar de escrever sobre os mortos, preferindo os vivos, mas como Augusto 
Comte sentenciou que os vivos são cada vez mais influenciados (governados) pelos 
mortos, aqui apenas registro a repercussão do trespasse dramático do pintor trágico 
que foi Iberê e de como a imprensa nacional pôs em relevo sua vida, obra e morte. Foi 
Iberê um gaúcho de linhagem dupla: a italiana e a espanhola e de tantos influxos dos 
tempos de Portinari, Di Cavalcanti, Goeldi e, antes, Fahrion e do estágio com De 
Chirico e André Lhote e se projetou em expressão e inspiração pessoalíssima, indo da 
figuração à abstração e ao informalismo até retornar com nova figuração e deforma
ção com o rabiscativismo de um curtido e rebelde humanismo, por seu tempera
mento e provocações, com painéis sobrecarregados de tinta a um desenhismo sinté
tico com seu amargo humor dos nus até o ciclismo gaulês e com os retratos de seus 
amigos, num ciclo distinto por seu realismo de retratismo galante e feminino de 
Portinari. Ótimo pintor, escritor reflexivo e imaginativo e inédito memorialista foi o 
nosso pintor e pensador.

♦

Ione Saldanha
19 de junho de 1982

É um caso fora de série o dessa artista plástica, natural de Alegrete e 
que, em suas lides de mais de 34 anos, aos 61 anos vem expôr na gleba natal. Com um 
explêndido currículo e lauréis, ei-la na galeria de arte do Clube do Comércio, com 
uma mostra tríplice de sua arte abstrato-concreta. No hall de cristal, temos a monta
gem globai de seus famosos bambus, numa elaboração pessoal, distinta dos bambus 
posteriores do polonês Krajcberg. É um plasticismo volumétrico, de estruturas orgâ
nicas estilizadas, com o relevo da verticalidade, deformação orgânica do vegetal e o 
jogo, integração e harmonização ambientais do teto ao chão, com a fixação do bam
bu estilizado. Numa sala, temos o intercurso das ripas de parede, pequenas e na cons
tante vertical e com despojado jogo de cores. Noutra sala, temos a pintura abstrata 
com um quadro magnífico em sua espécie e com um conjunto menor e discreto de 
suas composições lineares e cromáticas. Já muito se escreveu sobre a arte consagra
da dessa gaúcha e assim nos dispensamos de reiterar a sua contribuição, não lhe 
esquecendo fase controvertida das bobinas. Arte entre o abstrato e o concreto, sua 
evolução mostra naturais estágios, experiências, opções, instituições e fixações como 
Iberê Camargo nos carretéis, Glauco Pinto de Moraes nas locomotivas, Alice Soares 
nas crianças e Franz Krajcberg na ecologia.

ALDO OBINO: //o/as c/c ar/c 157156 ALDO OBINO: no/as //• ar/c



Ado Malagoli

Ado Malagoli se foi após outra tremenda provação hospitalar. Esse pin
tor paulista de boa formação escolar no Rio de Janeiro, veio, há meio século, para 
Porto Alegre, como mestre no Instituto de Artes, formando gerações de brilhantes 
discípulos e muito atuante em nossa vida e cultura artísticas, sendo o fundador do 
Museu de Arte do RGS, no foyer do Theatro São Pedro, a princípio, e após, no Cotillon 
Club até ter a sede própria no Palácio da Delegacia Fiscal, na gestão de Luiz Inácio 
Medeiros. Sua arte tem algo de Cézanne com marcação italiana, em fixações de deca
dência, de andaimes, mas com figurações humanas bem eloqüentes e itálicas.

Se Assis Chateaubriand não conseguiu fundar o Museu Gaúcho e só tal 
acervo foi doado ao RS através da prefeitura e graças a Rubem Berta que lhe dá o 
nome, o sonho de Antonieta Barone com a sede da ex-Delegacia Fiscal, hoje no Palá
cio Marrom (Chocolatão) de Cristal, na avenida Loureiro da Silva. Malagoli está con
sagrado pelos 40 anos do Museu de Arte do Estado e pela sua criação bem fundada e 
desenvolvida até agora.

Nelson Boeira Faedrich

Nelson Boeira Faedrich é outro artista plástico que recentemente se 
foi, com sua criatividade deixando o rastro de uma fecunda trilha octogenária, como 
Iberê e Malagoli. Sobrinho dileto do mestre Oscar Boeira, ele começou no ninho que 
foi a gráfica da Editora Globo com um mestre teuto e, como gravador, foi um ilustra
dor magistral, como Fahrion e Sotero Cósme. Tornou-se Faedrich um ilustrador mag
nífico das Lendas do Sul, de J. Simões Lopes e dos Contos deAndersen, cujos originais 
foram álbuns fascinantes como o do Ciclo dos Orixás (os deuses do panteão africa
no) . Foi Faedrich, além disso, um cenógrafo para as coreografias, de Tony Seitz Petzhold 
e para o teatro dramático como o de A moratória e ilustrador em nossa imprensa, 
avançando no gravurismo em mármore, como o projeto para o Palácio Farroupilha e 
o painel para o Teatro Grego ao ar livre, na Vila Assunção e o monumento Obirici, em 
sua lenda monumentada na avenida Assis Brasil, tendo afinal uma retrospectiva aqui 
com três simultâneas mostras e suas pinturas na Galeria do Touring Club. Faedrich 
ainda ilustrou obras de Graciliano Ramos e Erico Veríssimo e muito mais criou com 
sua inspirada arte.
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pois do Colégio Estadual Júlio 
de Castilhos, o Julinho.
Ainda hoje, aos 89 anos, o jorna
lista é uma presença assídua nos 
vernissages, nas palestras, nos 
concertos da Ospa. Em novem
bro de 2001, participou de uma 
série de longas entrevistas para 
a equipe de pesquisa do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul. 
Cedeu também seus recortes 
sobre arte para esta edição de 
textos selecionados.
Aldo Obino: notas de arte abre a 
coleção Memória Cultural do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul em parceria com a editora da 
Universidade de Caxias do Sul 
(Educs) e com a editora Nova 
Prova. Cumprindo seu papel de 
preservar e difundir o percurso 
artístico no Rio Grande do Sul, 
o Margs associa-se com os edi
tores a fim de resgatar o depoi
mento de quem viveu com in
tensidade a nossa história cul
tural. Oferecemos ao público, 
através dos textos escolhidos, 
um recorte de um acervo fun
damental para a pesquisa da 
crítica e do percurso das artes 
visuais no século XX.

Fábio Coutinho 
Diretor do Margs
Heloísa Feltes 

Editora da Educs
Vilmar Schlottfeldt 
Editor da Nova Prova
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