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UM MUSEU À ALTURA DO RIO GRANDE DO SUL

Quanta história e quanta cultura concentra o nosso Margs. Além do rico acervo de 
pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e várias outras manifestações nas artes 
visuais, o museu tem um valor histórico arquitetônico ímpar. Essa combinação por si já 
é motivo o suficiente para nos encher de orgulho.

Mas quando percorremos as galerias dos cinco mil metros quadrados do prédio 
e conferimos as exposições permanentes e temporárias que lá estão abrigadas, 
percebemos que o trabalho por trás dessas mostras vai muito além das curadorias 
criteriosas. Não são meras expressões artísticas, é a história preservada e contada sob 
ótica e perspectivas não convencionais, com valor inestimável para nossa sociedade.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, ao longo de seus mais de 60 
anos de existência, vai além de informar e educar. Ele vem cumprindo com seu papel 
de também estimular a imaginação, a curiosidade e a criatividade tão fundamentais à 
evolução e ao desenvolvimento do nosso povo.

Que siga nessa trajetória, estimulando a produção artística gaúcha, promovendo o 
intercâmbio cultural com mostras regionais, nacionais e internacionais, e encantando 
a população com arte. Nossa cultura rica e diversificada tem, certamente, um museu à 
sua altura que mostra o passado, forma o presente e abre horizontes para o futuro das 
próximas gerações.

José Ivo Sartori
Governador do Rio Grande do Sul



"Em tempos em que os museus estão nas pautas jornalísticas - muitas vezes por motivos 
nem tão nobres - reconforta saber que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli - MARGS ocupa um lugar de destaque. Criado em 1954 e desde então mantido 
pelos governos estaduais, o Margs há mais de seis décadas se mantém como um ponto 
de referência não apenas aos que admiram a arte mas também a toda comunidade rio- 
grandense que respeita o que deve ser preservado para as futuras gerações.

Como todo museu contemporâneo, o Margs é um organismo vivo, pulsante. Pelo seu 
prédio centenário - ele mesmo já uma obra de arte - passam diariamente centenas 
de visitantes atraídos pelas mais diversas mostras e exposições. Plural, seu acervo, 
reunindo cerca de cinco mil obras, é um importante resumo das diferentes linguagens 
das artes visuais, como pintura, escultura, gravura, instalação, performance, arte digital, 
cerâmica, desenho, arte têxtil, fotografia e design, reunindo a produção de grandes 
nomes da arte brasileira (em especial os gaúchos) e também obras estrangeiras.

Sólido e arrojado, o Margs preserva o passado mas não deixa de olhar o futuro. É 
um espaço moderno, em sintonia com os novos tempos, e também afinado com seu 
público. E o que este livro recupera é essa trajetória e a força de uma instituição que 
ainda tem muito a dar aos gaúchos. Longa vida ao Margs."

Victor Hugo
Secretário de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer



0 conjunto de exposições disposto neste catálogo apresenta diversas propostas 
curatoriais desenvolvidas durante a gestão 2015-2018. São mostras de envergadura 
que contemplam parcerias importantes com instituições nacionais e internacionais, 
como o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, o Instituto Goethe e a Ecole 
Internationale de Genève (Ecolint), entre outras.

Seja na valorização do seu acervo - abrindo as portas a novos talentos ou valorizando 
o trabalho de artistas com carreiras de renome e já consolidados - o MARGS cumpre 
seu papel de guardião e difusor da memória cultural e artística do Brasil e do mundo.

O acervo do MARGS conta com mais de 4.500 itens, catalogados e digitalizados 
segundo os padrões de referência internacional. Nessa gestão foi implementada uma 
nova reserva técnica capaz de assegurar a segurança e a manutenção das obras, foram 
feitas reformas nos teleiros da Reserva Técnica Principal e adquiridos novos mobiliários 
para o armazenamento das obras.

Muito importante a aquisição de cerca de 850 obras para o acervo do MARGS, que 
contará no final do ano com mais de 5.000 itens, com obras importantes dos acervos 
de Glauco Rodrigues e Christina Balbão, que agora se unem às obras pertencentes à 
coleção do museu. Além disso, demos continuidade ao processo de informatização e 
catalogação do acervo e possibilitamos o seu acesso através do site do MARGS.

Foi importante a política de parcerias interinstitucionais com o Museu Nacional de 
Belas Artes, localizado no Rio de Janeiro e vinculado ao Ministério da Cultura e ao 
Instituto Brasileiro de Museus, retomada nesta gestão, a partir da exposição Caminhos 
de Rossini Perez, no período entre 31 de outubro de 2017 e 28 de janeiro de 2018, com 
curadoria de Cláudia Regina Alves da Rocha, A retomada desta política de circulação 
de acervo, a partir da doação ao MARGS de 43 obras de autoria de Rossini Perez e 
16 obras da própria coleção do artista, representou um investimento indireto de 
aproximadamente setecentos mil reais em obras de arte.

Na política interna de administração do museu, destacamos o trabalho de cada um 
dos núcleos que contribuem para o funcionamento do museu: Administrativo, Acervo, 
Documentação e Pesquisa, Comunicação, Curadoria, Educativo e Restauro.

O Núcleo de Documentação e Pesquisa implementou o Cadastro das Artes Visuais, 
que proporciona uma atualização permanente dos dados dos artistas via internet; 
recebeu a doação do acervo documental e bibliográfico de Plínio Bernhardt, a doação 
de documentos pertencentes a Glauco Rodrigues e a doação do acervo bibliográfico 
de Amarili Boni Licht; fez a curadoria da exposição MARGS 61 que apresentou uma 
retrospectiva das atividades desenvolvidas pelo museu nos seus 61 anos de existência; 
teve a aquisição, por doação, de desumidificadores de ar e promoveu a ampliação da 
nossa biblioteca.

Na busca pela excelência profissional, o MARGS ao longo dos anos, consolidou 
sua atuação na área da educação em museus. Com atividades ininterruptas desde
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Construída em 1913, segundo o projeto do arquiteto alemão Theo Wiederspahn, a 
esplêndida edificação localizada na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, hoje abriga o 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI - MARGS. Este lugar das 
artes, segue sua trajetória enquanto relevante instituição no cenário cultural a fomentar 
as artes visuais e, desde 1982, em sintonia com os objetivos de propagação da cultura, é 
respaldado pela atuação da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO 
GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI - AAMARGS, Neste momento, transcorridos quatro 
anos da atual gestão do diretor Paulo Amaral, eis que as atividades desenvolvidas neste 
período se apresentam compiladas no formato de um livro, imprescindível registro a 
contribuir e engrandecer a memória recente do MARGS.

Em sua trajetória há muito consolidada, o MARGS, além de fomentar a atual produção 
das artes no cenário artístico, segue atuante enquanto mantenedor de considerável 
fragmento da produção artística, conforme acervo que totaliza mais de 4000 obras de 
arte, representadas pelas mais diversas formas de expressão que caracterizam este 
ofício: pinturas, desenhos, videoarte, esculturas, fotografias, entre outras.

O registro das diversas manifestações e inúmeras proposições artísticas desenvolvidas 
no período 2015/2018, além de sua qualidade enquanto documento da memória recente, 
também acentua a relevante presença da AAMARGS -pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, na promoção da cultura, bem como na manutenção do patrimônio 
histórico e artístico do MARGS: cujo apoio e contribuição se fizeram presentes diante 
das inúmeras solicitações pertinentes às atividades realizadas por (e nesta) instituição.

Enquanto profissional atuante na área das artes visuais, pude presenciar (e vivenciax) 
quão abrangente fora o empenho desta gestão em sua missão de difundir a arte, a cultura 
e a educação; quão presente se fizera tanto em questões pertinentes à qualificação 
do patrimônio histórico edificado do MARGS; quanto à democratização do uso dos 
espaços expositivos; bem como nas variadas manifestações artísticas e culturais como 
oficinas de arte, história da arte, apresentações de música, dentre outras, realizadas 
com o apoio incondicional da AAMARGS.

Oportuno e imprescindível à percepção das inúmeras atividades disponibilizadas à 
comunidade por esta instituição e quão relevante se fizera sua atuação no cenário 
cultural, no período 2015/2018, eis que este livro -registro conciso, apurado e elegante da 
atual gestão de Paulo Amaral, transborda para além dos limites do usual apontamento 
a discorrer sobre os feitos de uma gestão, para celebrar sua real dimensão enquanto 
documento histórico do MARGS.

a década de 1970, o Núcleo Educativo do museu tem acompanhado a história da 
arte-educação no Brasil e, consequentemente, repensado e alterado a sua prática 
educativa continuamente. No período 2015-2018, a direção do museu possibilitou ao 
Núcleo trabalhar de forma bastante propositiva, assumindo uma autonomia em relação 
à concepção e ao planejamento dos projetos e atividades desenvolvidos, que procuram 
promover um diálogo entre o público, as artes visuais e o museu. Dessa forma, tivemos 
um período bastante profícuo, no qual trabalhamos com uma extensa agenda de 
projetos e atividades.

Destaca-se o serviço de mediação oferecido ao público através de agendamento. 
Disponibilizamos no MARGS, de terças a sextas-feiras, quatro horários por dia para 
visitas mediadas, em que são atendidos grupos escolares (educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio, ensino superior) e também grupos não escolares (ONGs, 
CRAS, grupos de idosos, etc.). Atendemos, através desse serviço, uma grande 
demanda de agendamentos e possibilitamos, aos visitantes recebidos, uma experiência 
diferenciada com o museu e com as exposições.

Mantivemos um convênio com a UERGS, através de seu colegiado do curso em artes 
visuais, que, através de um processo colaborativo, pensa e propõe ações relacionadas 
à arte e à educação em museus. Dentro desse convênio já promovemos a 3a edição 
dos Encontros de História, Teoria e Crítica da Arte, a 3a edição do Projeto Vincular, a 1a 
edição do Leituras Vinculares e dois cursos de formação de mediadores.

O Núcleo de Restauro, referência no Estado para o delicado trabalho de preservação e 
recuperação de obras de arte, realizou nessa gestão 440 laudos técnicos, 78 laudos de 
empréstimos, restaurou 168 obras de arte e 65 molduras. Foram feitas visitas técnicas 
a várias instituições fora do museu, como Palácio Piratini, Assembléia Legislativa e 
Museu Júlio de Castilhos, em um esforço de apoio interinstitucional. Merece destaque 
também a contratação de profissionais da área de preservação e restauro em caráter de 
estágio, com o intuito de fomentar experiências e práticas aos profissionais, sem ônus 
para o museu ou o Estado.

Já o Núcleo de Comunicação e Design produziu materiais gráficos de alta qualidade 
para a divulgação dos eventos e exposições do museu; renovou o site do MARGS, 
ampliou o alcance das redes sociais e mantém um canal direto de comunicação com o 
meio artístico e a comunidade.

Por fim, esses resultados não seriam possíveis sem o apoio dos nossos parceiros: a 
incansável Associação de Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(AAMARGS), que nos acompanha diariamente; nossos apoiadores Celulose Rio- 
grandense, Arteplantas, Oliveira Construções, Café do MARGS; nossos patrocinadores 
Santander, Sulgás, BRDE e Banrisul Consórcios.

Fábio André Rheinheimer
Presidente da AAMARGS 

Gestão 2018-2020

Paulo César Brasil do Amaral
Diretor do MARGS



A arte é uma ferramenta fundamentai de inclusão. Abrangendo a todos numa vastidão 
de perspectivas potenciais, abordagens e formas de explorar o mundo, permitindo que 
voltemos para este um olhar crítico e criativo. Vindo ao encontro desta assertiva foi criada 
em 1982 a Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli.
É uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e duração por tempo 
indeterminado sendo a mais antiga do estado e também uma das primeiras do país.

Nestes 36 anos de existência a associação tem desenvolvido um trabalho, que contribui 
para o desenvolvimento e manutenção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

MARGS. Desde sua fundação, a história da AAMARGS coincide com a 
história do museu em muitos aspectos.

O trabalho voluntário de sua diretoria constitui um dos maiores exemplos de vocação 
filantrópica conhecidoem uma instituição do Rio Grande doSul. Participar da AAMARGS 
é fazer parte direta de um dos mais importantes museus do estado e contribuir de 
maneira inestimável para sua qualificação e crescimento.

A importância da associação em sua condicional colaboração com o museu está no 
empenho em criar e fortalecer as condições necessárias para que o MARGS possa 
cumprir o papel de maior museu de arte do Rio Grande do Sul.

A AAMARGS oferece à comunidade cursos de história da arte, conversas no museu, 
curso de desenho, aquarela, pintura acrílica, idiomas entre outros.

A Associação é também responsável pelo apoio ou criação de alguns dos serviços que 
o MARGS oferece, como o Café, o Bistrô e a Loja,

Museus são instituições de excelência e produção de conhecimento sobre a produção 
artística, Contribuir com museus é uma das mais importantes ações de afirmaçao para 
a cidadania.

Todos nós somos mecenas, tu também podes ser um.

Associa-te!

Malagoli -

llita da Rocha Patrício (Presidente) 
Dirce Zalewski (Vice-Presidente) 

Dione Marques Campello Costa (Tesoureira) 
Reny Elizabeth de Araújo Ramacciotti (Secretária)

2014/2016
2016/2018
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RECORTES DO ACERVO
Pintura I

Ado Malagoli, Alfredo Aquino, Alice Brueggemann, Ana Flores, Ângelo Guido, Arthur Timótheo da Costa, 
Benito Castaneda, Britto Velho, Cândido Portinari, Carlos Petrucci, Carlos Scliar, Carlos Vilaró, Carriconde, 

Caterina Baratelli, Cláudio Corrêa, Clébio Sória, Cynthia Vasconcellos, Dakir Parreiras, Daniel Senise, 
Danúbio Gonçalves, Denis Siminovich, Dudi Maia Rosa, Eduardo Vieira da Cunha, Emiliano Di Cavalcanti, 

Estephanio Fussbach, Esther Bianco, Fernando Lindote, Flávio Morsch, Frantz, Franz Von Lenbach, 
Gilda Vogt, Glauco Moraes, Glauco Rodrigues, Glênio Bianchetti, Guido Mondin, Guignard 

Heitor dos Prazeres, Heloisa Schneiders da Silva, Ftenrique Bernardelli, Iberê Camargo, Jader Siqueira 
Jean-Paul Laurens, João Fahrion, Henry Geoffroy, lisa Monteiro, João Vogt, Joei Amaral 

José de Souza Pinto, José Sicart, Joseph Bail, Julio Gavronski, Kenji Fukuda, Lenir de Miranda, 
Leonardo Canto, Leonilson, Leopoldo Gotuzzo, Lucien Simon, Lucílio de Albuquerque, Mara Álvares 
Maria Di Gesu, Maria Lídia Magliani, Maria Tomaselli, Mário Ròhnelt, Marta Loguércio, Marta Penter, 

Milton Kurtz, Napoleone Grady, Oscar Boeira, Oscar Pereira da Silva, Paulo Climachauska, 
Paulo Porcella, Paulo Whitaker, Pedro Alexandrino, Pedro Weingártner, Peter Fox, Plínio Bernhardt, 
Regina Ohlweiler, Renato Heuser, Romanita Disconzi, Rosa Bonheur, Rubens lanelli, Sandra Cinto, 
Suely Anna Kelling, Takashi Fukushima, Tatiana Pinto, Trindade Leal, Vitorio Gheno, Waldeny Elias
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Regina Ohlweiler
Porto Alegre/RS, 1954 

0 primeiro vôo do pássaro azul, 1990 
Óleo sobre tela, 150 x 200 cm 

Aquisição por compra da AAMARGS, 1993
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A mostra "Recortes do Acervo: Pintura", organizada pelo 
Núcleo de Curadoria do MARGS apresenta obras pertencentes 
ao acervo do museu.

A exposição tem como destaques telas acadêmicas do 
século XIX como "A Emigrante", do italiano Napoleone 
Grady, "A Dama de Branco", obra do início do século XX, do 
brasileiro ArthurTimótheo da Costa, e ainda as quatro obras 
originais dos artistas denominados “Os Quatro de Bagé" - 
Danúbio Gonçalves, Carlos Scliar, Glênio Bianchetti e Glauco 
Rodrigues, Estas peças foram encomendadas pela Secretaria 
de Turismo em 1976, para uma companha publicitária que 
tinha porfinalidade incentivar o turismo no Rio Grande do Sul. 1.

Iberê Camargo comparece com obra figurativa da sua fase de 
formação, os famosos "Carretéis" e ainda obra significativa 
da década de 70.

Por fim, as obras contemporâneas recentemente adquiridas 
aparecem em diálogo, ou embate, conforme a visão do 
expectador, com muitas das obras canônicas do museu.

1.

1. Glauco Rodrigues
Bagé/RS, 1929- Rio de Janeiro RJ, 2004 
Boleadera & Ferradura, 1976 
Óleo sobre tela colada em aglomerado, 54 x 74.5 cm 
Aquisição por compra, 1982

2. Rosa Bonheur
Bordeaux/França, 1822- Melien/França, 1899.
La petite mare dans Ia plaine et troupeau de moutons, s.d. 
Óleo sobre tela, 33.5 x 51.5 cm 
Aquisição por compra, 1957

3. Arthur Timótheo da Costa
Rio de Janeiro/RJ, 1882 - 1923 
A dama de branco, 1906 
Óleo sobre tela, 191.8 x 95.5 cm 
Aquisição por compra, 1957

4.

3. José de Souza Pinto
Ilha Terceira/Açores, 1856- Porto/Portugal, 1939 

Cabeça de Velha, s.d. 
Óleo sobre tela, 40.1 x 32 cm 
Aquisição por compra, 1955

4. João Fahrion
Porto Alegre/RS. 1898 - 1970 

O vestido verde, 1949 
Óleo sobre tela, 75 x 92 cm 

Aquisição por compra, 1955

1. Glênio Bianchetti
Bagé/RS, 1928 - Brasília/DF, 2014 

Sem título, 1976
Acrílico sobre tela colada em madeira, 67 x 97 cm 

Aquisição por compra, 1982

2. Ado Malagoli
Araraquara/SR 1906-Porto Alegre/RS, 1994 

O gato preto, 1954 
Óleo sobre tela, 65 x 54 cm

2.

12111201



RECORTES DO ACERVO
Fotografia em Preto & Branco1.

Cibele Vieira, Dirnei Prates, Dione V. Vieria, Evgen Bavcar, Flavya Mutran, Gilberto Perin, 
Jo Vigiano, Jorge Meditsch, Leopoldo Plentz, Luis Carlos Felizardo, Mario Fontanive,

Martin Streibel, Roosevelt Nina, Thierry Rios

CURADORIA MARGS

A mostra "Recortes do Acervo - Fotografia em Preto & Branco" 
é fruto de uma curadoria coletiva da equipe do MARGS e 
apresenta imagens em preto e branco dos artistas Cibele 
Vieira, Dione Veiga Vieira, Dirnei Prates, Evgen Bavcar, Gilberto 
Perin, Jo Vigiano, Leopoldo Plentz, Luiz Carlos Felizardo, Mário 
Fontanive, Martin Streibel e Sioma Breitmann,

1.

1. Guignard
Nova Friburgo/RJ, 1896- Belo Horizonte/MG. 1962 
Balões na paisagem mineira, 1959 
Óleo sobre madeira, 54,5 x 41 cm 
Aquisição por doação da Companhia 
Riograndense de Telecomunicações (CRT), 1999

2. Danúbio Gonçalves
Bagé/RS, 1925 
Agregado, 1976 
Acrílica sobre tela, 59 x 88 cm 
Aquisição por compra, 1981
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lü1. Sioma Breitmann
Olgopol/Ucrânia, 1903- Porto Alegre/RS, 1980 

João Fahrion, s.d. 
Fotografia com retoques em grafite, 39.5 x 30 cm 

Aquisição por doação do artista, 1979

2. Dione Veiga Vieira
Porto Alegre/RS, 1954 

Estados Alterados (De noite negra), 2004/2011 
Fotografia e caixa com tecido de algodão, 

A: 47 x 62.5 cm B: 47 x 12.7 x 3 cm 
Aquisição por doação da artista, 2011
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1.

1.

2.
2.

3.1. Martin Streibel
Porto Alegre/RS. 1952 

Sem título, 1981 
| ... Fotografia, 21 x 32 cm 
Aquisição por doação do artista, 1982

2. Mário Fontanive
Porto Alegre/RS. ! 955 

Sem titulo, s.d. 
Fotografia, 22 x 29 cm 

Aquisição por doação do artista,

3. Luis Carlos Felizardo
Porto Alegre/RS. 1949 

Natureza, 1979 
Fotografia. 24 x 29.5 cm 

Aquisição por compra, 1983

4. Jo Vigiano
Pelotas/RS, 1955 

Geraldo Flach. 1983 
An,. . - t09rafiaempB, 24x30 cm 

Quisiçao por doação do artista, 1983

19821. Evgen Bavcar
Lokavec/Eslovenia, 1946 
Da série: Eslovênia, s.d.
Fotografia. 30 x 40 (23.5 x 34.5) cm 
Aquisição por doação do artista, s.d.

2. Leopoldo Plentz
Porto Alegre/RS, 1952 
Luva I Impressão em gelatina de prata 
sobre papel de fibra, 50 x 39 cm 
Aquisição por Prêmio - Prêmio Gaúcho 
de Fotografia - edição 1998, 1999 4.
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A ARTE DO GRUPO DE BAGÉ
Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glauco Rodrigues, Glênio Bianchetti

CURADORIA MARGS

A mostra "A Arte do Grupo de Bagé" pretende resgatar 
a importância da história deste movimento precursor da 
modernidade nas artes visuais do Rio Grande do Sul, através 
de obras que retratam o regionalismo, tendo o real como 
ponto de partida para sua figuração e expressão.

A exposição também faz uma homenagem especial ao artista 
Danúbio Gonçalves pelos seus 90 anos, completados em 
janeiro de 2015, destacando sua rica trajetória com mais de 
cinco décadas dedicadas à arte.

O Grupo era assim chamado, pois se reuniam na cidade de 
Bagé, no Rio Grande do Sul, para juntos retratarem os hábitos 
e costumes gaúchos através da pintura, do desenho e da 
gravura. Estes artistas somavam já na época vasta experiência 
individual e, sobretudo, coletiva.

O engajamento constante dos quatro amigos mostrava a 
preocupação permanente pela comunicação com o público 
e com a profissionalização do artista. Essa perspectiva da 
popularização das artes plásticas e das artes em geral, e a 
busca sempre renovada de um contato direto com o público, 
fundamentou este encontro ocorrido na cidade de Bagé em 
janeiro de 1976.

O Grupo de Bagé foi composto pelos artistas Danúbio 
Gonçalves (Bagé/RS, 1925), Glauco Rodrigues (Bagé/RS, 1929 
-Rio de Janeiro/RJ, 2004), Glênio Bianchetti (Bagé/RS, 1928- 
Brasília/DF, 2014) e Carlos Scliar (Santa Maria/RS, 1920 - Rio 
de Janeiro/RJ, 2001).

Cibele Vieira
Porto Alegre/RS, 1973 
Noiva, 2009
Fotografia, 100 x 66.5 cm 
Edição 1/6
Aquisição por doação da artista, 2011

Glauco Rodrigues
Bagé/RS, 1929 - Rio de Janeiro/RJ, 2004 

Retrato de Maria Helena Lopes, 1952 
Óleo sobre tela, 100 x 65 cm 

Aquisição por doação de Maria Helena Mendieta Lopes, 2007
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1. Glauco Rodrigues
Rio de Janeiro/RJ 2004Bagé/RS, 1929

Da minissérie: O tempo e o vento, 1985
Aquarela sobre papel, 54.5 x 77 cm

Aquisição por doação da Rede Globo, 1986

2. Glauco Rodrigues
Bagé/RS, 1929 - Rio de Janeiro/RJ, 2004

Segunda missa no Brasil (dita "a da
posse", d'après VictorMeirelles), 1996

Acrílico sobre tela, 130 x 161 cm
Aquisição por doação

1.
2.

1. Danúbio Gonçalves
Bagé/RS, 1925 
Conquista espacial, 1973 
Acrílica sobre tela, 110x180 cm 
Aquisição por doação do artista, 2000

2. Danúbio Gonçalves
Bagé/RS, 1925 
Intimidade, 1972 
Acrílico sobre tela, 66.5 x 50 cm 
Aquisição por compra, 1974

1291



vestígios do corpo
Obras de figura humana no Acervo do MARGS

Ado Malagoli, Ale Amorin, Alex Flemming, Alfredo Nicolaiewsky, Alicia Farala, 
AMO (Aglaé Machado de Oliveira), Ana Norogrando, Angelina Agostine, Antônio Albino, 

Antônio Caringi, Antônio Carlos Maciel, Arlindo Castellani, Armando Almeida, Beatriz Battione, 
Britto Velho, Carlos Fabricío Soares, Carlos Scliar, Clara Pechansky, Claudia Stern, Clóvis Graciano, 

Christina Balbão, Danúbio Gonçalves, Dunia Temperani, Edgar Koetz, Eliseu Visconti, Esther Cristian, 
Fernando Corona, Francisco Cuoco, Francisco Stockinger, Gilberto Perin, Gilda Vogt, Gloria Fischer, 

Guilherme Litran, Gustav Epstein, Hilda Mattos, Iberê Camargo, Iná Fantoni, ;Jaci Santos, João Câmara 
João Fahrion, Lasar Segall, Leonardo Canto, Leopoldo Gotuzzo, Loide Schwambach, Luis Carlos Etges 

Luiza Coutinho, Maria Lídia Magliani, Mário Rohnelt, Milton Kurtz, Otto Reim, Plínio Bernhardt 
Rojane Lamego, Roseli Pretto, Saint Clair Cemin, Sara Garber, Sílvia Tovo, Suzana Francisconi 

Tunga, Vasco Prado, Venafre, Vera Chaves Barcellos, Wilson Cavalcante

'

CURADORIA MARGS
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A representação da figura humana tem sido uma constante 
na História da Arte e essa temática, apesar de clássica, está 
sempre presente na produção artística de cada período.

de estudos de proporção, sombra, movimento e posição do 
corpo, centradas no modelo vivo. ■z

jü
to
to"Vestígios do Corpo" apresenta as várias formas de represen

tar o corpo aliadas à beleza e à técnica contidas nas obras de 
diversos artistas pertencentes ao acervo do MARGS.

rgA mostra dá visibilidade a estudos e trabalhos de diversos 
artistas gaúchos, que privilegiam a figura humana, a partir flj

P
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1. Carlos Scliar
Santa Maria/RS, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001 
Natureza Morta, 1960
Têmpera encerada sobre tela, 109 x 207 cm 
Aquisição por compra, 1961

2. Glênio Bianchetti
Bagé/RS, 1928 - Brasília/DF, 2014 
Lázaro, 1959
Têmpera sobre madeira, 136 x 87 cm 
Aquisição por compra, 1959

3. Carlos Scliar
Santa Maria/RS, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001 
Sestal, 1953
Linóleo e pochoir, 30.5 x 45 (27.8 x 43) cm 
Aquisição por compra, 1956

Gruguaiana/RS, 1914 - Porto Ale^re/RS^gs

Nu, s.d.
Terracota, 30x23 x 28 cm 

Aquisição por compra. 19592.
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1. Christina Balbão
Porto Alegre/RS, 1917 -2007
Busto, 1952
Gesso, 43 x 18 x 25 cm
Aquisição por transferência da Biblioteca Pública do Estado, 1977

2. Fernando Corona
Santander/Espanha, 1895 - Porto Alegre/RS, 1979 
Inca, s.d.
Bronze polido, 45.6 x 19.2 x 22.5 cm 
Aquisição por compra, 1955

3. Saint Clair Cemin
Cruz Alta/RS, 1951 
Shy synomorphism, 2000 
Bronze, 56 x 18 x 18 cm
Aquisição por doação de Jorge Gerdau Johannpeter, 2005

3.

2.

2.

1. Eliseu Visconti
villa di Santa Caterina, Giffoni Valle Piana/ltália, 

1866-Rio de Janeiro, 1944 
Dorso de mulher, s.d. 

Óleo sobre tela, 41 x 47.5 cm 
Aquisição por compra, 1955

2. Plínio Bernhardt
cachoeira do Sul/RS, 1927 - Porto Alegre/RS, 2004 

Desenho n° 109,1974 
Lápis conté sobre papel, 75.3 x 53 cm 

Aquisição por compra, 1974

13311321



ARTE SACRA
Representação do Filho de Deus na Via Crucis

Ado Malagoli, Carlos da Cunha, Francisco Stockinger, Girolamo Pilotto, Joel Amaral,
Jorge Brandão, Mário Cravo, Olegário Triunfo

CURADORIA MARGS

A mostra apresenta obras do acervo do MARGS, do Museu 
Júlio de Castilhos e, ainda, catorze telas de Ado Malagoli, 
representando a Via-Sacra, pertencentes ao colecionador
Elson Azambuja.

As obras do acervo do MARGS representam a dor e o 
sofrimento de Cristo nas mais variadas técnicas, tais como 
escultura, pintura e gravura.

Vindas do Museu Júlio de Castilhos, três esculturas 
representam a arte missioneira do nosso estado. Nelas, 
temos a madeira como material característico utilizado na 
imaginária artística dos Jesuítas.

Religião e arte sempre estiveram interligadas, principalmente 
no catolicismo, onde a iconografia cristã tem a função de 
elevar a fé e favorecer as práticas devocionais.

inArte Sacra é um termo que abrange arte religiosa católica 
e todas suas manifestações artísticas. Nesta exposição 
ganham destaque as pinturas e as esculturas.

O espírito religioso também se faz presente nas belíssimas 
telas de Ado Malagoli que mostram as estações da Via 
Crusis.

iH
O
(N

■E
-Q
ftj
IO
rsi
flj
o

HJ
E
oo
rsi

Joel Amaral
ramento/RS, 1918- 

Porto Alegre/RS, 1977 
, Cristo morto, 1962 
Oleo sobre tela, 80x 100 cm 
Aqu's'Ção por compra. 1962

Santana do LivJoão Câmara
João Pessoa/PB, 1944
Peças móveis, 1977
Óleo sobre tela, 90.1 x 60.1 cm
Aquisição por doação da Galeria Oficina de Arte, 1977
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SÉRGIO DE PAULA RAMOS
Visto permanente

Sérgio de Paula Ramos

O sol de fogo se põe detrás a ponte sobre a qual se vêem 
silhuetas de passantes. Ele está bem centrado na fotografia, 
desafiando a composição do quadro, já que, pela força que 
traz o seu volume incandescente, deveria ser o sujeito único 
dela - deslocado, portanto, para um dos terços médios do su
porte. O autor da imagem teria espargido seu olhar mágico 
sobre as figuras humanas que desfilam sobre a frágil constru
ção de palafitas oriental, subvertendo a ordem do equilíbrio, 
transgredindo o cânone da composição, de tal forma que o 
sol, aqui. apenas subjaz ao argumento humano. Foi isso o que 
me fascinou quando vi esta curiosa e emocionante fotografia 
de Sérgio de Paula Ramos. Há outra de parelho valor em que 
o artista nos provoca, mas agora por um motivo mais nobre: 
aquela em que no amanhecer sobre o rio Ganges desliza um 
pequeno bote levando um jovem casal e duas crianças, e, 
com eles, o rastro da ternura que perdeu-se nos esquecidos 
tempos dos valores da meditação. Outra vez aqui, o sol, agora

colocado no extremo canto ao alto e à direita da fotografia, 
ainda não será capaz de desequilibrar o conjunto compositi- 
vo. Ele vai encontrar o ocaso logo após este instante em que a 
imagem é obtida, permitindo, antes, que se revele a tênue luz 
do silêncio de uma oração. Psiquiatra, não é difícil entender 
que Sérgio de Paula Ramos tenha absorvido do ofício o acu
rado olhar dirigido ao objeto de sua lide: a alma humana. Por
tanto. é de supor que sua mirada se dê por uma lente diversa, 
talvez, com mais luminosidade, a do inconsciente. Mas não é 
do médico que falamos. Falamos do homem e sua paixão pela 
fotografia, que nos revela insólitos pontos de vista a partir de 
suas constantes viagens pelo mundo. Falamos - numa alusão 
a Alberto Moravia. do homem que vê - à sua maneira, o espí
rito e as coisas, promovendo o discurso único e privilegiado 
de um só olhar.
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Paulo César Brasil do Amaral
Diretor do MARGS r*.
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Vista da exposição “Sérgio de Paula Ramos: Visto permanente" com destaque para a 
imagem que retrata a Ponte U'Bein, em Mianmar. Fotò: Raul Holtz

Francisco Stockinger
Traun/Áustria, 1919- Porto Alegre/RS, 2009
Sem título, Reedição 2008/2009
Xilogravura, 58.5 x 40.4 (49.5 x 29.3) cm
Aquisição através de acordo judicial de terceiros. 2012
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AQUISIÇÕES RECENTES
1. Sérgio de Paula Ramos

São Paulo/SP, 1949 
Nascente no Templo Sulami 

Bagan, Mianmar, 2015 
Foto impressa em papel fotográfico 

70x50 cm
Pertence à coleção particular de Jorge Ilha Guimarães

2. Sérgio de Paula Ramos
São Paulo/SR 1949 

Feirante
Lago Inle, Mianmar, 2015 

Foto impressa em papel fotográfico 
70 x 50 cm

Adriana Donato, Albano Fernandes Afonso, Alexandre Pinto Garcia, Almandrade, Ana Norogrando 
Ananda Kuhn, André Petry, Arnaldo Papalardo, Âscanio MMM, Beatriz Dagnese, Bina Monteiro, Camila 

Sposati, Cassiano Sotomaior, Cláudia Sperb, Denis Siminovich, Didonet Thomaz, Dione Veiga Vieira, 
Eduardo Carneiro, Edy Koltz, Elaine Tedesco, Emílio Sessa, Ermanno Ducceschi, Evanir Comerlato, 

Fernanda Martins Costa, Fernando Lindote, Fernando Schmitt, Fernando Velloso, Frantz, Frederico Trebbi 
Gilda Vogt, Glayson Arcanjo, Guillermo Creus, Heloisa Schneiders da Silva, Hô Monteiro, lisa Monteiro 

Jander Rama, Jane Cainelli, João Vogt, Julio Ghiorzi, Julio Leite, Karin Lambrecht, Leandro Machado, 
Leandro Selister, Otto Sulzbach, Pablo Lobato, Peter Fox, Plínio Benhardt, Rava, Rummulo Vieira da 

Conceição, Sandro Ka, Sérgio Rodriguez, Shirley Paes Leme, Tania Resmini, Tony Camargo

2.
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4.3. Sérgio de Paula Ramos
São Paulo/SR 1949 
Nepalee
Catmandu, Nepal, 2014
Foto impressa em papel fotográfico
70 x 50 cm
Pertence à coleção particular de Marcos Brossard lolovitch

4. Sérgio de Paula Ramos
São Paulo/SR 1949 
Waitsfield 
Vermont, EUA
Foto impressa em papel fotográfico 
70 x 50 cm
Pertence ao acervo da Villa Janus Albano Fernandes Afonso

r, . . São Paulo, SP 1964
Per‘, lírt ut0"etrat0 com G°ya com o Dr. Arrieta, 2014 

ador sobre fotografia montada sobre fotografia,
185 x 125 cm 

Aquisição por doação do artista, 2014
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0 Núcleo de Curadoria do Museu deArtedo Rio Grande do Sul 
Ado Maiagoli apresenta uma pequena mostra das aquisições 
realizadas nos últimos quatro anos, que vieram enriquecer e 
preencher lacunas em seu acervo.

- ' '

3 v - - v

O acervo constitui um patrimônio público, e uma das 
principais ações do museu, além de adquirí-lo e preservá-lo, é 
promovê-lo em exibições.

Percorrendo este espaço, o público poderá contemplar tanto 
obras de artistas já consagrados quanto, e principalmente, 
trabalhos de jovens artistas que estão se destacando no 
campo das artes visuais.

São 56 obras nas mais variadas técnicas e de diferentes 
períodos da arte, permeando o clássico figurativo e o 
contemporâneo.

Ao apresentar suas mais recentes aquisições, o MARGS 
cumpre o seu papel promovendo o diálogo entre a arte e o 
público.

1. Denis Siminovich
Porto Alegre/RS, 1974
Autorretrato com visor de Rauschemberg, 2009
Fotomontagem digital impressa em papel
fotográfico sobre papel foam bord
79.8 x 60.5 cm
Tiragem 1 - edição 1/20
Doação do artista, 2013

2. Gilda Vogt
Rio de Janeiro/RJ. 1953 
Sem título, 1975 
Acrílica sobre tela 
120.3x90.5 cm 
Doação da artista, 2013 Vistas panorâmicas da exposição "Aquisições Recentes" no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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DILÚVIO
Xadalu

A obra consiste no recolhimento de materiais recicláveis no 
arroio Dilúvio, localizado às margens da Avenida Ipiranga. 
Xadalu recolheu materiais ao longo de um percurso de 6km, 
durante três dias da semana. O material recolhido foi sus
penso em uma rede de pescar, que simboliza o consumismo 
acelerado com a falta de conscientização de uma educação 
ambiental, onde o resultado seria diversos tipos de prejuízos 
à cidade e, consequentemente, ao meio ambiente. O lixo pen
durado impacta o espectador trazendo um debate sobre a 
importância da educação ambiental. Como resultado, é apre
sentado um vídeo, projetado em cima da rede, para tratar a 
complexidade do assunto.

1.

Dione Martins da Luz (Xadalu) vive e trabalha em Porto Alegre. O 
personagem Xadalu surge pela primeira vez em 2004, como uma 
forma de manifestação artística, trazendo luz ao tema da destrui
ção da cultura indígena, abordando essa e outras causas sociais e 
ambientais. Xadalu está presente em mais de 60 países, atingindo 
os quatro continentes, fazendo parte de um cenário mundial da arte 
urbana contemporânea, participando de exposições e diversos fes
tivais de arte, com obras em acervos de museus do Rio Grande do 
Sul, sempre com foco na informação e conscientização dos temas 
abordados.

2.

O
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1. Vídeoinstalação sobre o impacto do lixo 
jogado no meio ambiente. Foto: RaulHoltz

2. Vitrine da exposição “Dilúvio" com materiais 
recolhidos no arroio Dilúvio. Foto: Raul HoltzVistas panorâmicas da exposição “Aquisições Recentes" no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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UM OUTRO OUTONO2.

Antônio Augusto Bueno
1. Vitrine da exposição 
“Dilúvio" com materiais 
recolhidos no arroio Dilúvio. 
Foto: Raul Holtz

2. Xadalu percorre a margem 
do arroio em busca de objetos 
descartados pelas pessoas. 
Foto: Verônica Vaz

folhas foram transpostas para o pátio dos fundos do Jabutipê, 
nas imediações do Alto da Bronze. Esta ação foi registrada 
em vídeo por Eduardo Montelli e conta com trilha musical de 
Bebeto Alves e texto de Luís Filipe Bueno.

O artista coletou folhas que caem das árvores de diferentes 
praças e parques de Porto Alegre, além das folhas que caem 
no pátio de seu atelier, o Jabutipê, no centro da capital. Faz 
assim o caminho inverso da primeira montagem que acon
teceu em 2013 quando ele frequentou diariamente a Praça 
Gustavo Langsch, no bairro Bela Vista, em diferentes horas 
do dia. Essa prática diária contou, além da coleta das folhas, 

desenhos de observação e com o registro fotográfico das 
árvores e recantos da praça marcando a sua transformação 
com o passar da estação. Próximo ao final da estação estas

3. Vista da exposição "Dilúvio" no MARGS. 
Foto: Raul FHoltz 1.

Para a montagem no MARGS, Antônio Augusto faz uma 
instalação com as folhas coletadas na Galeria Aldo Locatelli. 
onde também será projetado o vídeo da ação realizada em 
2013. O público pode interagir com a obra, transitando, como 
se caminhasse numa praça.

com
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HAntônio Augusto Bueno

Porto Alegre,1972 
Um Outro Outono 

Fotografia 
15x21 cm 

Porto Alegre, 2013 
Foto: Antônio Augusto Bueno
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Antônio Augusto Bueno
Porto Alegre/RS, 1972 
Um Outro Outono 
Videoinstalação 
Porto Alegre, 2015 
Foto: Raul Holtz

DESTAQUES DO ACERVO
Alfredo Aquino, Alice Brueggmann, Ana Flores, Ana Màhler, Ângelo Guido, Carlos Petrucci, 

Dione Veiga Vieira, Edgar Koetz, Emiliano Di Cavalcanti, Ênio Lippmann, Fernando Baril, 
Fernando Lindote, Frank Schaeffer, Gastão Hofstetter, Guignard, Heloisa Schneiders da Silva, 

Henri Martin, Iberê Camargo, lisa Monteiro, Jader Siqueira, João Fahrion, Joel Amaral, Lasar Segall, 
Lenir de Miranda, Leopoldo Gotuzzo, Libindo Ferrás, Manabu Mabe, Maristany de Trias, 

Nelson Jungbluth, Nesmaro, Oscar Pereira da Silva, Paulina Eizirik, Paulo Amaral, Paulo Pasta, 
Pedro Weingàrtner, Pietrina Checcacci, Plínio Benhardt, Rogério Prestes, Rosali Plentz, 

Stina Birgitta Beckman, Tridente, Ubiratã Braga, Vera Wildner, Wilson Alves

CURADORIA MARGS

Dando continuidade à política de valorização do acervo do mu
seu, o Núcleo de Curadoria do MARGS selecionou obras que 
demonstram a alta qualidade do seu acervo, que é considerado 
um dos mais importantes da América Latina.

lada “Aquisições Recentes", que privilegia as obras incorpora
das nos últimos anos.

O esforço do MARGS em dar visibilidade à coleção do museu 
demonstra sua sintonia com a função primordial das institui
ções museológicas que consiste em adquirir, preservar, man
ter e exibir ao público as obras sob sua guarda.

T
A mostra "Destaques do Acervo" dá continuidade à exposição 
"Recortes da Pintura", e complementa outra exposição intitu-

Pedro Weingàrtner
Porto Alegre/RS, 1853 - 1929 

DafneeCloé, 1916 
Óleo sobre tela. 47 x 75 cm 

Aquisição por transferência da Biblioteca Pública do Estado, 1955

Detalhes da videoinstalação "Um Outro Outono". Foto de Raul Holtz.
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3. Henri Martin
Toulouse/França, 1860 - La bastide du Vert/França. 1943 

Lafayette pretant serment au Champ de Mars a/ant de 
partir en Amerique, 1886 

Óleo sobre tela, 48,5 x 156 cm 
Aquisição por transferência da Biblioteca Pública 

do Estado, 1955

2. Paulo Amaral
Bagé/RS, 1950 
Claustro, 1978 

Óleo sobre tela, 80 x 80 cm 
Aquisição por doação do artista, 1978

1. Carlos Petrucci
^elotas/RS, 1919- Porto Alegre/RS, 2012 

Prédio da Farmácia Carvalho, 1977 
encerada sobre Eucatex, 79.5 x 50 cm 

aquisição por doação de Carlos Scliar, 1977

Ubiratã Braga
Porto Alegre/RS, 1965 
Sem título, 2000
Acrílica sobre tela, 160 x 200 cm 
Aquisição por doação do artista, 2001

Têmpera
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ESBOÇOS DO CÁRCERE
9

Julio Mancebo

Esta exposição apresenta 54 desenhos, realizados entre 1975 
e 1977, período em que foi preso político compartilhando 
alojamentos e experiências com José Luis Baumgartner, autor 
do prólogo do livro “Croquis de Ia Cárcel", cujo lançamento 
ocorrerá na abertura da exposição.

70 anos de Arte

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, em
parceria com
Agência de Leilões Espaço Cultural Porto Alegre, apresenta o 
trabalho do artista uruguaio Julio Mancebo.

Aos nove anos de idade, Mancebo já começava a estudar 
pintura, e dois anos mais tarde ingressou no célebre atelier 
do Mestre Joaquín Torres-García. É hoje o último pintor vivo 
remanescente daquela experiência, denominada Escuela dei 
Sur, movimento de grande influência na América Latina.

a Casa da Memória da Arte Brasileira e a

"Em meio a essa beatitude, Mancebo, impassível por trás de 
seu bigodão, mandava ver no lápis, no pincel, na tinta, com 
os dedos... sem parar, como se estivesse no taller do Velho 
Torres ou no ateliê de sua casa, no Cerro.

Lasar Segall
Vilna/Lituânia, 1891 - São Paulo/SR 1957 
Mãe morta, 1940
Óleo e areia sobre tela, 46 x 56 cm
Aquisição por doação de Maurício Segall e Oscar
Klabin Segall em nome do Museu Lasar Segall, 1986

Esboçou. Desenhou rostos, estados de ânimo, figuras em 
escorço. Grafitou tudo quanto se movia ou estava parado. 
Também plasmou sobre papel verdadeiras naturezas mortas 
(nós o éramos somente em parte): laranjas, laranjas e laran
jas, única fruta que, sabe-se lá porquê, deixavam entrar sem 
nenhuma restrição."

inPintor, escultor e muralista, Julio Mancebo é representante da 
arte construtivista uruguaia e sua obra já percorreu diversos 
países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Espa
nha e Cuba.
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Julio Mancebo
Montevidéu/Uruguai. 1933 

tsb°Ç0 do cárcere, E.M.R. N° 1 
Barraca2a. 1976 
Desenho a lápis

56.5 x 73 cm

Iberê Camargo
Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994
Figura sentada, 1953
Óleo sobre tela, 92 x 64.5 cm
Aquisição por compra, 1955
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ENTRE SILÊNCIOS
Marta Penter

CURADORIA Paula Ramos

“Assim como, ao representar uma orientai, eu “me sinto" uma 
oriental, o mesmo aconteceu ao pintar capas de livros que 
reproduzem obras de grandes artistas. De certa forma, eu fui 
todos eles, até os que eu não tenho qualquer familiaridade. E foi 
um imenso desafio me colocar na pele e na mão de cada um. 
Nesse processo, conversei com Matisse, com Picasso, com 
Munch, com Egon Schiele... E essa conversa foi muito bonita, 
pois todos, de alguma maneira, me ensinaram e me ensinam 
o tempo inteiro."

Marta Penter
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Julio Mancebo
Montevidéu/Uruguai, 1933 
Esboço do cárcere, 6o de Cavalaria. 1975 
Desenho a lápis 
18.8 x 16.7 cm
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Marta Penter
Porto Alegre/RS, 1957 

Joy of Life 
Óleo sobre tela 

120 x 180 cm 
Porto Alegre, 2014 

Foto: Fábio Del Re

Julio Mancebo
Montevidéu/Uruguai, 1933
Esboço do cárcere, E.M.R. N° 1 Barraca 2a. 1976
Desenho a lápis
16.2x 13.3 cm

15311521



“Ao representar as pessoas paradas em fitas, sou, um pou
co, cada uma delas. Enquanto pinto uma moça oriental, com 
toda sua delicadeza, sem me dar conta, assumo aquela leveza. 
Quando represento uma blusa de tricô, é como se os pincéis 
fossem as agulhas para tricô: é como se eu tricotasse, ponto 
por ponto, aquela malha."

RECORDACOES
9

Imagens e reminiscências da imigraçao italiana no RS
Marta Penter

"Se me perguntassem qual o órgão do meu corpo que mais 
me representa, eu diria: o pulmão, pois é na respiração que eu 
sinto a emoção. Gosto de pensar que as pinturas também têm 
um pulmão: elas precisam de oxigênio, precisam de troca. E 
essa troca está na relação com o público, no que as imagens 
suscitam em termos de projeção, de identificação. Se isso não 
acontecer, não faz sentido pra mim."

CURADORIA Carine Turelly

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL CONVIDA PARA EXPOSIÇÃO RECORDAÇÕES: IMAGENS E REMINISCÊNCIAS DA
IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RSMarta Penter

Porto Alegre/RS, 1957
Marta Penter projeto de restauração do álbum fotográfico Recordação das 

Colônias, financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
com apoio da Empresa Randon S/A.

Suas imagens preservadas destacam a importância desses pa
péis desempenhados e fazem lembrar que os imigrantes não 
são uma massa sem rosto, mas pessoas com diferentes mo
tivações, provenientes de diferentes realidades em diferentes 
tempos, que vivem no Estado em diferentes lugares.

(CONSTANTINO, Núncia Santoro de, 2011)

Três Olhares em Viena
Óleo sobre tela, 140 x 210 cm
Porto Alegre, 2015
Foto: Fábio Del Re

Através de indicação da FUNARTE, o álbum passou por um 
completo processo de restauração no Rio de Janeiro, assegu
rando sua preservação. Os originais fotográficos foram tanto 
restaurados, quanto digitalizados, propiciando assim, a redu
ção de manuseio do documento, entretanto, possibilitando 
maior acesso ao patrimônio cultural.

"Eu gosto do novo, eu gosto de me surpreender com as coisas. 
E as viagens são uma fonte de inspiração. Tem lugares que, por 
algum motivo, me chamam e, de repente, estou tá, guiada por 
algo que considero mágico, pois sei o que busco em termos de 
imagem, mas não produzo isso; quando percebo, simplesmen
te estou fotografando. E o que fotografo? Neste momento da 
minha vida, o silêncio. É isso que encontro, é isso que fotogra
fo, é isso que pinto. Porque as pessoas podem estar ali, todas 
num mesmo lugar, num mesmo espaço, em meio ao turbilhão, 
mas, se a gente observar bem, cada uma está no seu universo 
particular e silencioso."

“Recordações: Imagens e Reminiscências da Imigração Italia
na no RS" é uma exposição de registros fotográficos de anti
gas colônias italianas no Rio Grande do Sul, pertencentes ao 
acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.

O Álbum Recordação das Colônias Conde D’Eu, D. Isabel, Al
fredo Chaves, Antonio Prado e Caxias reúne imagens dos pri- 
mórdios da imigração italiana no nordeste do Rio Grande do 
Sul, entre 1885 e 1900, retratando a origem das atuais cidades 
de Garibaldi, Bento Gonçalves, Veranópolis, Antônio Prado e 
Caxias do Sul, respectivamente.
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tos e pessoas.,.
Comemorar 140 anos e contar uma história...
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<DA exposição “Recordações: Imagens e reminiscências da 

imigração italiana no RS" possibilita o nosso olhar...
O olhar mais próximo, o observar de perto...
Podemos ver os detalhes, as construções, as ruas, as roupas, 
os objetos, os instrumentos de trabalho;
E até percebermos os rostos das pessoas.
Propõe enxergarmos um processo de desenvolvimento e um 
contexto cultural e religioso;
E notarmos um modo de vida e uma maneira de pensar.
Leva a acreditarmos em alguns fatos, ocorrências e episódios; 
E permite entendermos ou crermos em alguns casos e 
passagens.
Liberta para que imaginemos um mundo;
E percorrermos seus sonhos.
Libera-nos para compreendermos uma história;
E viajarmos no tempo...

Marta Penter O
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O documento integra 67 fotografias de provável autoria de 
Fransesco Müscani e Giovanni Battista Serafini, em cópias de 
Albumina. processo que possibilita a revelação de imagens 
detalhadas com um contraste tonalizado. São registros dos 
momentos iniciais da colonização e das atividades do proces
so de ocupação da terra com a abertura de caminhos, as pri
meiras construções urbanas e a paisagem rural.

Encontram-se imagens que documentam o surgimento dos 
novos núcleos urbanos, a organização social, o desenvolvimen
to econômico, o processo educacional e a crença religiosa em 
mas, moradias, armazéns, hotéis, casas de negócios, moinhos 
e serrarias, igrejas e campanários. Sobre um abstruso relevo, 
a construção de estradas e pontes, atravessadas por imagens 
de carretas e tropeiros, paralelas a imagens de plantações e 
parreirais, permeadas por uma vasta mata de araucárias.

Em 20.14, através de uma iniciativa conjunta entre o Arquivo 
istorico Municipal e a Associação dos Amigos da Memória e 
o atrimônio Cultural de Caxias do Sul (Moúsai) efetivou
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"O homem em azul deve ter percebido que eu estava 
fotografando. Ele tem um frescor, uma vivacidade diferente. Os 
outros estão absortos, cada qual em sua história. Mas, aquele 
homem, em algum momento, entrou no meu mundo; ele 
me percebeu. E, para mim, ele é um fio condutor para que o 
espectador também se sinta naquela fila."

Marta Penter
Porto Alegre/RS, 1957
NYC 5th Ave Subway Station 
Óleo sobre tela, 140 x 140 cm Marta Penter
Porto Alegre, 2014 Porto Alegre/RS, 1957Foto: Fábio Del Re Grand Palais

Óleo sobre tela, 120 x 480 cm Recordar daquilo que não conhecemos, 
Relembrar aquilo que não vivemos,
Mas imaginamos...
Reminiscências de um passado presente. 
Uma história vivida
Que nos é contada e que nos faz sentido.

Porto Alegre, 2015
Marta Penter Foto: Fábio Del Re

-se O
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FERNANDO RICARDO
Fotografias

Fernando Ricardo

2. CURADORIA Alfredo Aquino

Com a explosão de produção industrial de câmeras digitais 
e de câmeras em celulares, todos tornaram-se registradores 
de imagens. Existem bilhões de pessoas captando imagens, 
neste momento, no mundo inteiro. Entre estas imagens, está 
uma documentação que descreve o tempo que estamos vi
vendo. É mais fácil compreender e ter consciência dos fatos e 
do mundo, através das imagens. Atenção, no entanto, à possi
bilidade real de que estas imagens possam ser manipuladas e 
falsificadas e isso também é um distintivo de nossos tempos. 
A todos estes que fotografam em proporções industriais não 
se pode atribuir a classificação de fotógrafos. Curiosamente, 
neste momento há menos fotógrafos habilitados a alcançar a 
qualidade máxima, o registro preciso e secreto da imagem e 
do contexto das entrelinhas imagéticas.

É um equívoco pretender que todos sejam artistas, simples
mente porque manipulem tintas, manchem papéis e telas, 
amontoem argila ou sejam capazes de juntar milhares de 
caixas de papelão. Serão necessários outros talentos, outros 
conhecimentos e o alcance de valores artísticos efetivos. Exis
tirá no final dos processos criativos, a Arte de qualidade, que 
será permanente no tempo e na memória e a não-arte, tão ruim 
quanto desnecessária, porém eloquente e simbólica deste mo
mento de caos e de renúncia à qualidade. Como a fotografia é 
protagonista no fazer artístico e na produção de obras de arte 
desde a criação de seus processos de registro de imagens, há 
mais de um século (segundo o pintor e fotógrafo David Hock- 
ney, desde a Renascença com a utilização de lentes, espelhos, 
projeções e câmeras escuras), ela será o foco desta reflexão.
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Fernando Ricardo
Lisboa/Portugal, 1951 

Crianças - Parque das Nações Lisboa, 2010 
Fotografia 

80 x 80 cm
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2. Solenidade de inauguração da nova 
Igreja São Luiz Gonzaga, construída pelo 
Governo Imperial, sob a supervisão de 
Júlio de Oliveira, diretor da colonização 
Destaca-se a chegada da procissão 
conduzida pelo padre Matheus 
Pasquali
Colônia Alfredo Chaves, atual 
município de Veranópolis, 15 de agosto 
de 1888 
Fotografia 
18x34 cm
Autoria não identificada

4. Moinho e Serraria de 
propriedade de Giuseppe 
Vaccari, localizado na 9a Légua, 
Travessão Thompson Flores 
1892- 1899 
Fotografia 
18 x 34 cm
Autoria não identificada

1. Moradores da Praça Garibaidi 
Colônia Caxias, 1885-1890 
Fotografia-Álbum Recordação das 
Colônias Conde D'Eu, Dona Isabel, 
Alfredo Chaves, Antonio Prado e Caxias 
Fotografia 
18x34 cm
Autoria: Giovanni Battista Serafini

3. Abertura de estrada na Colônia 
Caxias
Colônia Caxias, atual município de 
Caxias do Sul, 1885- 1887 
Fotografia 
18x34 cm
Autoria não identificada
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Não basta possuir os melhores e mais caros equipamentos 
e tampouco a ilusão de que a utilização de aplicativos de 
manipulação digital irá corrigir os erros de tempo, de luz, de 
velocidade, de foco e de enquadramento. Um fotógrafo não é 
um sistema científico ou de entretenimento, acoplado a um 
conjunto de equipamentos. É um olhar diferenciado, condi
cionado pela experiência e pela coragem de estar em locais 
distantes, inóspitos, perigosos, aguardando o momento certo, 
a luz mais adequada, o lampejo da alma de alguém ou de um 
animal. Será estar na África profunda, no coração dos con
flitos de uma metrópole, no centro do terror de um incêndio 
catastrófico, dentro de uma escola.

ALESSANDRÜ DEL PERO
ü ateliê como autorretrato

Alessandro Del Pero

CURADORIA André Venzon

Henri Cartier-Bresson, Sebatião Salgado e Fernando Ricardo 
são fotógrafos desta formação profissional e possuem o DNA 
da imagética do fotojornalismo. Foram colegas e amigos ao 
longo de muitos anos na troca de informações técnicas e no 
convívio profícuo em amizade e profissão. Fernando Ricardo 
foi fotógrafo da Agência Gamma, da Agence France Presse e 
fotógrafo-chefe da Associated Press - AP. com longa carreira 
de cobertura fotojornalística de cenários de guerra no Oriente 
Médio e África.

“O ateliê como autorretrato”

O jovem e virtuoso Alessandro Del Pero nasceu em 1979. 
província de Bolzano, uma pequena cidade ao norte da Itália. 
Artista autodidata, antes de começar a pintar em 2009, aos 
30 anos. estudou e trabalhou com arquitetura em Florença. 
Viveu na Espanha, em Barcelona, onde iniciou sua pintura e 
realizou as primeiras exposições.

Todavia, assim como muitos artistas na história da arte, saiu 
em busca de uma grande cidade, mais favorável para a cria
ção e promoção do seu trabalho, um lugar que fosse o cen
tro do mundo. Então decidiu ir para Nova York, onde reside e 
mantém ateliê no cultural bairro do Harlem.

na

As imagens da África de Fernando Ricardo remontam uma 
épica impressionante, com a força atávica e estética de um 
povo, a revelar e a reconhecer em sua grandeza. O olhar de 
atenção dos meninos na escola torna-se comovente pela in
tensidade com que foi captado. No conjunto selecionado para 
esta exposição, há fotografias notáveis na captura do instan
te, do movimento - como na imagem do menino que escor
rega e cai na cascata do chafariz e nos meninos que correm 
entre os silos e cruzes. Segmento importante são os retratos 
das celebridades mundiais (João Paulo II, Nelson Mandela, 
José Saramago, Ayrton Senna) e o conjunto de esplêndidas 
imagens da série Salinas. Esta série em preto & branco mos
tra a atividade artesanal de coleta da flor do sal, num precioso 
testemunho de atividades manuais centenárias, que vão en
cerrando seu ciclo.
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No entanto, estas mudanças de território não tiveram grande 
influência em sua identidade artística, o que mudou, segun
do ele, foi o modo como as pessoas passaram a ver o seu
trabalho:

Fernando Ricardo
Lisboa/Portugal, 1951
Grande Incêndio do Chiado Lisboa, 1988
Fotografia
80 x 80 cm
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“Sempre vi o mundo da arte como algo estranho, longe da mi
nha realidade. Eu li e vi muitas coisas na história da arte, en
tão vim a concluir que as imagens têm um poder maior, e são 
produzidas de tal modo que qualquer coisa pode tornar-se sua. 
Acho que o meu objetivo como artista é oferecer um grande 
repertório de imagens, saídas do mundo que eu tenho experi
mentado pessoalmente. "

A série do Incêndio no Chiado apresenta a tragédia do incên
dio recente no centro de Lisboa, testemunhada pelas lentes 
de Fernando Ricardo e tem seu epitáfio na melancólica ima
gem dos dois bombeiros solitários que conversam impoten
tes, resignados ao desastre. Um deles é o chefe.

Alfredo Aquino
Artista plástico, curador da mostra e editor Alessandro Del Pero

Os pintores Caravaggio, Van Gogh, Picasso, Modigliani e Bacon, 
exímios retratistas, cada qual no seu estilo, são mestres que, 
não por acaso, impressionaram Alessandro e fazem parte das 
suas principais referências estéticas. Sua atual reinterpreta- 
Ção da obra Quarto em Aries (1888-89), de Vincent van Gogh 

dos maiores artistas de todos os tempos - já anuncia 
a escala incomum da pintura de Del Pero que presenciamos 
na sua pioneira exposição no Brasil, "O ateliê como autorre- 
faro^no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

- um

- MARGS.

Alessandro Del Pero
Bolzano/ltália, 1979 

Autoritratto, 2015 
Pintura, acrílica sobre tela 

50 x 40 cm

Fernando Ricardo 
Lisboa/Portugal, 1951
Ayrton Senna Grande Prêmio de F1 do Estoril Portugal. 1988
Fotografia
80 x 80 cm

15911581



me exaurir, para me consumir no que eu faço, para viver minha 
aventura, para descobrir novos mundos,..."

(Texto publicado origínalmente na revista XX siècle, em 1957).

Desde a sua produtiva série de autorretratos, ao retrato do 
escultor Michelangelo, bem como o retrato e a série de es
tudos para a cabeça de Van Gogh, passando por retratos de 
amigos, até chegar ao seu ateliê, somos tentados a pensar - 
diante da sua admirável obra - que Alessandra Del Pero não 
aprendeu a pintar, senão que a pintura, enquanto técnica de 
representação visual, já nasceu com ele,

Para tanto, sua inspiração maior é a própria superfície da 
pintura - a tela pintada com as cores que lhe são próprias. 
Assim, tudo é sujeito para obra de Del Pero, seja a pele que 
reveste o rosto retratado ou o corpo desnudo, criados em pin
celadas de cor ou escarnados; seja o deteriorado piso do ate
liê, construído em linhas que fugam para um ponto que está 
além da perspectiva do quadro, e cujo sentido pode ser tudo 
aquilo que converge em nosso olhar. Percebemos em Del 
Pero a despretensão de uma pintura que é o que Eu (artista) 
sou aos olhos da maioria das pessoas, sem o ranço de con
ceitos e o receio de preconceitos - nem o apaixonado Narciso 
por si mesmo, nem a assustadora Medusa que a todos petri
fica. Sentimos em sua obra o eterno desejo de uma pintura 
profundamente descomplicada e simplesmente sublime,

Em vista disso, o ateliê vem a ser mais do que um tema, é um 
signo, um lugar que está tão próximo ao artista, a ponto de 
se confundir consigo mesmo, e como se fosse o seu retrato, 
evoca aquilo que traz em si próprio: intimidade, relação e de
vaneio. O ateliê, este espelho do artista, por sua vez o observa 
sem o dever da apreciação. Contudo, se ver é ter à distância 
das coisas, o ato de pintar para Del Pero pode ser este ins
tante de ter a posse do mundo, Não obstante, lembramos o 
pintor e escultor suíço Alberto Giacometti (1901-1966):

ver melhor, compreender melhor o que me cerca, compre
ender melhor para ser o mais livre, o mais forte possível, para

CARO, CARA
O jogo pictórico de Alessandra Del Pero pode ser associado 
também a esta citação do livro Um Retrato de Giacometti, por 
James Lord, em que o artista afirma ao modelo retratado: "£ 
preciso fazer desfazendo. Tudo está desaparecendo mais uma vez. 
Épreciso ousar, dara pincelada final, que faz tudo desaparecer. "

As pinturas de Alessandra normalmente se materializam por 
camadas de tinta acrílica sobre uma fina tela de algodão, com 
secagem rápida, o que lhe permite redesenhar mais camadas 
de tinta em menos tempo. Primeiramente, a composição é 
mais abstrata e orgânica, onde a mão do artista aproveita a 
fluidez do material líquido para tomar os pontos de luz por 
meio de um lenço e água. Sucessivamente, o trabalho segue 
um caminho mais clássico, por pinceladas, construindo espa
cialmente a pintura.

Retratos correspondentes no acervo MARGS e
artistas convidados

Ado Malagoli, Aldo Locatelli, Ale Ruaro, Alexandre Pinto Garcia, Amália Cassullo, Ana Nunes, 
Arminda Lopes, Arthur Timótheo da Costa, Bea Balen Susin, Britto Velho, Bruno Gularte Barreto, 

Carla Magalhães, Carlos Petrucci, Carlos Scliar, Cláudio Tozzi, Darcy Penteado, Djalma do Alegrete, 
Dulce Helfer, Edgar Koetz, Eduardo Cruz, Edy Carollo, Elaine Tedesco, Élle de Bernardini, 

Ernesto Frederico Scheffel, Ernst Zeuner, Felipe Alonso, Flávio de Carvalho, Flavya Mutran, 
Francisco Brilhante, Francisco Stockinger, Franz Von Lenbach, Gastão Hofstetter, Gilberto Perin, 

Gilda Vogt, Glauco Rodrigues, Guignard, Heloisa Schneiders, Henrique Bernadelli, Henrique Cavalleiro, 
Henrique Fuhro, Iberê Camargo, Inimá de Paula, J. C. Reiff, Jacintho Moraes, Jesus Escobar, 

João Batista Mottini, João Fahrion, João Faria Viana, João Otto Klepzig, Jorge Meditsch, 
José Carlos Moura, José de Sousa Pinto, Juan Uruzzola, Julio Gavronski, Julio Ghiorzi, Kirá Luá, 

Leandro Selister, Leo Santana, Leopoldo Gotuzzo, Leticia Remião, Luis Carlos Felizardo, Luiz Antônio Felkl, 
Luiz Zerbini, Magliani, Marcelo Chardosim, Marcos Noronha, Maria Leontina, Maria Tomaselli, 

Mariana Riera, Marilice Corona, Mario Agostinelli, Mario Palermo, Mariza Carpes, Martin Heuser, 
Miriam Tolpolar, Neca Sparta, Nelson Wilbert, Patricio Farias, Patrick Rigon, Regina Ohlweiler, Ricky Bois, 

Roberto Magalhães, Roberto Ploeg, Rochele Zandavalli, Rodrigo Plentz, Roosevelt Nina, Roseli Pretto, 
Sandra Rey, Sérgio Meyer, Silvia Motosi, Sioma Breitmann, Sotero Cosme, Teimo Lanes, Téti Waldraff, 

Theo Felizzola, Tiago Coelho, Trindade Leal, Ubiratã Braga, Vasco Prado, Vitória Cuervo,
Walter Karwatzki, ZIR Zoravia Bettiol

Na série mais recente de trabalhos, as imagens que repre
senta parecem com esculturas descascadas no ar - reflexos 
vazios dos primeiros retratos que realizou, onde as figuras 
eram mais visíveis. Agora sobre pedestais, simulam poses de 
súplica, sugerindo marionetes cujas cordas podem ser vistas 
soltas no chão. Por fim, as ausências destas formas figura
tivas logram um aspecto abstrato e de desolação à pintura 
nesta nova fase, em que podemos ver, por diferentes ângulos, 
cantos do ateliê do artista, com ênfase sempre para o chão, 
onde fios, sombras e manchas são indícios que configuram 
um tão remoto quanto derradeiro autorretrato.
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Artista visual, curador e gestor cultural roCURADORIA André Venzon
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1. Alessandra Del Pero
Bolzano/ltália. 1979
Michelangelo
Pintura, acrílica sobre tela
50 x 40 cm
2014

IO
<NO retrato daquele que fica. Dos notáveis e dos anônimos. O 

retrato de pompa, da classe dominante, da burguesia.

O retrato do oprimido. O retrato imponente e o impotente. A 
rebeldia do retrato. O retrato de família. O nu retratado. O retrato 
do ídolo e da criança. O autorretrato.

O retrato imaginário, o antirretrato. O retrato como obsessão.

Ado Malagoli
Araraquara/SR 1906-Porto Alegre/RS, 1994 

Retrato de Ruth Malagoli, 1948 
Óleo sobre tela, 65.5 x 53.9 cm 

Aquisição por doação de Ruth de Mesquita Malagoli, s.d.
2. Alessandra Del Pero
Bolzano/ltália, 1979
The painter's room (Van Gogh's room), 2015 
Pintura, acrílica sobre tela 
195 x 250 cm 2.

Caro, Cara...

Retratos correspondentes no acervo MARGS e artistas
convidados

O retrato enfoca o humano no que possui de mais marcante: 
o rosto. Seja de perfil, voltado a três quartos, de corpo inteiro, 
da cintura ou dos ombros para cima, equestre, de nobres, mi- 
itares, políticos ou religiosos; de artistas, personalidades ou 
marginais, de mulheres e crianças. O retrato pintado, escul
pido em carrara e encarnado - ou cuspido e escarrado como 
no popular - desenhado, gravado, fotografado, em preto e 

ranco, colorido, lambe-lambe, 3x4, polaróide, still, grafitado, 
no Facebook. a selfie...

A intensidade e qualidade das obras em retratos e autorretra- 
s o artista italiano Alessandra Del Pero, serviram de ensejo 

Para a presente exposição Caro, Cara, que busca valorizar na 
respondencia entre obras do acervo do MARGS e artistas

16111601



convidados, o que identificam a si mesmo e ao outro por meio 
do olhar. Portanto esta é uma curadoria endereçada mais aos 
artistas do que às obras, pois seus retratos representam o lu
gar mais próximo que podemos estar deles, aonde o Museu 
também quer estar: ao lado dos artistas.

invisível, não sendo mais capaz nem de ser associado ao ros
to que lhe carrega.

Uma verdadeira castração psicológica que transformou o hu
mano em coisa. Contudo, o modo de lidar com a sociedade 
de hoje não é ignorando-a. Os novos valores estabelecidos, 
as mudanças e a rebeldia atual, nos ensinam cotidianamente 
ver com olhos mais perspicazes e críticos este mundo de ima
gens em que estamos imersos.

Então, o que a arte e uma exposição de retratos podem nos 
levar a pensar e imaginar sobre nós mesmos e o outro?

No mundo super contemporâneo, todos carregamos um pe
daço de plástico com uma tela de vidro na mão o dia inteiro É 
quase uma extensão do nosso corpo a produzir imagens mo
bile compartilhadas via redes sociais. Este tipo de comporta
mento - se de forma alienada - investe contra a imaginação 
e a potência da visualidade. Na contramão deste movimento, 
a criação artística assegura a permanência dos signos visu
ais e ao suscitar múltiplas possibilidades perceptivas faz da 
imagem uma força de resistência contra o arbítrio da padro
nização. Todavia, no campo da arte os retratos e autorretra- 
tos permanecem a ser construções de exposição absoluta do 
indivíduo, nas quais os artistas se valem do próprio corpo ou 
do outro como objeto de representação e veículo expressivo, 
pelo qual revelam sutis e sensíveis verdades. Evidenciando, 
ao final, que a única coisa que podemos salvar é o olhar do 
outro, e o retrato - ou o autorretrato, é a imagem pela qual 
verdadeiramente nos vemos.

São diversos os exemplos de quanto este tema fascina os ar
tistas. A começar pela literatura, podemos citar o polêmico “O 
retrato de Dorian Gray"( 1890), de Oscar Wilde, que faz uma crí
tica social e cultural da sociedade britânica à sua época; o au
tobiográfico “O retrato do artista quando jovem" (1916), de Ja
mes Joyce, em que recorre a fases da sua vida para construir 
o personagem alter ego do autor; o épico "O retrato" (1951), da 
trilogia "O Tempo e o Vento", de Érico Veríssimo, cuja atmos
fera histórica evoca na passagem do tempo as gerações que 
se sucedem; até o romance "O pintor de retratos" (2001), de 
Luiz Antônio de Assis Brasil, que expõe os questionamentos 
e contradições de um pintor frente à sedução da fotografia.

No cinema, no filme de Giuseppe Tornatore, Stanno tuttibene 
(1990), Marcello Mastroianni interpreta um pai que ao sair em 
viagem para rever os filhos exibe vaidoso pelo caminho uma 
foto das suas crianças, fantasiadas como atores de ópera. O 
diretor ao introduzir esta imagem do retrato como objeto de 
construção da sua narrativa visual, além de fazer uma rica 
menção ao teatro, coloca-nos no lugar do personagem, que 
ao sentir saudade recorre ao álbum para lembrar-se do outro.

É claro que nas artes plásticas também são inúmeras as 
criações que têm o retrato como assunto central, a começar 
pelo quadro mais célebre da história da arte a enigmática 
Mona Lisa (1503-1517), de Leonardo da Vinci. Ainda, entre as 
12 obras de arte mais famosas de todos os tempos, figuram 
nove retratos, como o revelador"Retrato do artista sem barba" 
(1889) de Vincent van Gogh e o zeloso "O retrato do Dr. Gachet” 
(1890) do mesmo artista, além das pinturas "Garota com brin
co de pérola” (1665), de Veermer, que revela a intimidade de 
uma modelo anônima; a familiar cena "Mulher com sombri
nha" (1875), de Monet, cujo enquadramento mais casual já é 
uma influência direta da fotografia; assim como o descontra
ído "O almoço dos remadores" (1881), de Renoir; ou o angus
tiante “Ogrito" (1893), de Munch; em contraste ao apaixonado 
"O beijo" (1909), de Klimt; até a inspiradora "Dora Maarcom 
gato" (1941), musa e amante, do cubista Picasso.

Segundo o filósofo francês Merleau-Ponty (1908-1961) o re
trato celebra o enigma da visibilidade, pois cada um tem sua 
própria história e devaneios. Por isto mesmo, o interesse em 
revelar o retrato do contemporâneo, a partir do retrospecto 
deste gênero artístico no acervo do MARGS, foi desde o iní
cio o principal objetivo deste projeto curatorial, que mostra 
a diversidade da face do artista e seus pares, ao longo de 
obras da coleção que recuam há um século e meio, até che
gar à contemporaneidade que faz do retrato enquanto disfar
ce sua faceta mais interessante da liberdade de expressão 
do nosso tempo.

Há que destacar, porém, que o contínuo processo histórico ao 
longo do século passado de transformação do sujeito retrata
do - apesar de representar uma revolução visual, entretanto, 
passou por períodos de exceção em que o retrato do indivíduo 
ficou marcado pela deformação. Foi desfeito, para não dizer 
destruído, durante os períodos de guerra e regimes totalitá
rios, causando a perda da identidade, da voz e da imagem, 
como representação visual da humanidade. A ponto de, a 
multidão prevalecer quase totalmente sobre o indivíduo, que 
esteve sem nome, sem título, tornando-se precário, excluído,

Djalma do Alegrete
Alegrete/RS, 1931 - Porto Alegre/RS, 1994 

Auto-retrato, s.d. 
Têmpera e nanquim sobre cartão, 47 x 33 cm 

Aquisição por doação do artista, 1976

André Venzon
Artista visual, curador e gestor cultural

Luiz Zerbini
São Paulo/SP, 1959 
Abraço, 2000
Pó de mármore e resina, 55 x 45 x 23 cm

Carlos Petrucci
Pelotas/RS, 1919 - Porto Alegre/RS, 2012 

Retrato de Paulo Moritz, 1942 
Óleo sobre tela colada sobre compensado, 49 x 37 cm 

Aquisição por doação de Paulo Moritz, 1990
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NO TEMPO DOS ALQUIMISTAS
Primeiras receitas da fotografia analógica

1.

Alissa Gottfried, Ananda Aliardi, Augusto dos Santos, Bruno Silveira Pires, Cacau Weimer, 
Carol de Góes, Carolina Viana da Silva, Christian Caetano, Clarisse Irala, Fernanda Feldens, 

Fernanda Puricelli, Flavia Campos de Quadros, Geovani da Silva, Gilberto Menegaz, 
Giordana Winckler, Gisele Reichart, Jessica Camejo, Karenn Liège, Krishna Draudt, 
Leticia Verardi, Mariana Duarte, Monique Maccari, Nede Losina, Patrícia Guterres, 

Patrizia Pacheco, Rainer Steiner Campos, Renata Ferreira, Rose Lütz, Samantha Alixandrino, 
Souza Vilela, Stephanny Lotus, Valentina Malavoglia, Vitória dos Santos Tadiello, Willian Ansolin

1. Guignard
Nova Friburgo/RJ. 1896 - Belo Horizonte/MG, 1962 
Retrato da Sra. Maria de Lourdes Pires da Rocha, 1936 
Óleo sobre tela, 65 x 49.5 cm
Aquisição por doação do Banco Sul-Brasileiro; Grupo loschpe:
Grupo Zivi-Hércules; Albarus S.A.; Sultepa. através da Primeira Dama 
do Estado Dionéia Soares, 1984

CURADORIA Luiz Eduardo Robinson Achutti
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3.3. Edgar Koetz
Porto Alegre/RS, 1914-1969 
Retrato de Pauto Moritz, 1943 
Óleo sobre madeira, 85.5 x 57.5 cm 
Aquisição por doação de Paulo Moritz, 1990

2.2. Britto Velho
Porto Alegre/RS, 1946 
O Retrato, 1978
Acrílico sobre tela, 100 x 100 cm 
Aquisição por doação do artista, 1978

Mariana Duarte
Porto Alegre/RS, 1984 

Utopia 3 
Cianotipia 
32 x 24 cm 

Acervo Pessoal

165 |1641



Há praticamente dez anos recebo os alunos todas as quartas- 
feiras tarde e noite para ensaiarmos uma volta no tempo. 
De certa maneira trata-se de uma volta híbrida, levamos 
ao passado todos os recursos modernos disponíveis para 
obtensão de imagens, tratamentos e confecção de negativos 
para copiá-los sobre papel de aquarela com as técnicas 
que constam nos receituários do século XIX, primórdios da 
fotografia.

Patrícia Guterres
Porto Alegre/RS, 1992 
Dois na Roda Gigante, 2015 
Marrom de Van Dyke 
18 x 10 cm 
Acervo Pessoal 2.

Usamos aventais, balanças, receitas, potes, vidros, pincéis... 
misturamos, compomos, reinventamos, brincamos, aquece
mos, enfeitamos - acertamos e erramos com a mesma de
terminação e fé. Os erros são bem-vindos de lá trazidos para 
esse pseudo perfeito mundo atual. Uma verdadeira reunião, 
uma espécie de prática culinária afetiva para saciar almas. 
Nossos "pratos" são servidos ao estilo Marrom de Van Dyke, 
Cianotipia, Papel Salgado e Goma Bicromatada.

Também escutamos músicas, falamos do mundo de hoje, dis
cutimos arte e fotografia, bebemos café, debatemos compor
tamentos, modas, manhas e artimanhas, convivemos apren
dendo entre nós, alunos, monitores e professor, sempre em 
nome da fotografia e seus mistérios.

Tudo começou lá no 7 de julho de 2006, minha primeira turma 
da graduação do Departamento de Artes Visuais da UFRGS 
a trabalhar com técnicas alternativas que foi acolhida aqui 
mesmo no MARGS na sala Oscar Boeira para uma tímida ex
posição de fotos em goma bicromatada, e só agora percebo 
como aquele evento foi importante.

Nesta segunda oportunidade, agora nas Salas Negras, vimos 
os alunos das turmas de 2014 e 2015/1 com um trabalho mais 
consistente, por certo também fruto dos empenhos dos de
mais alunos desses dez anos decorridos. Com o que se reves
te de uma certa importância simbólica a presente exposição, 
neste espaço tão nobre há muitos anos dedicado à fotografia, 
pelo qual em nome de todos agradeço ao apoio do artista Pau
lo Amaral, atual diretor do Margs. Nunca, em Porto Alegre e 
provavelmente no Brasil, tenha existido uma exposição com 
essa qualidade e quantidade de trabalhos com as técnicas da 
fotografia na sua era pré-industrial.

Como costumo repetir, para mim a fotografia é uma forma de 
habitar o mundo, nos veremos em outras viagens.

Luiz Eduardo Robinson Achutti
Curador, professor

3.

1. e 2. William AnsolinNede Losina
Erechim/RS, 1966 
Sem Título, 2015 
Marrom de Van Dyke 
29x21 cm 
Acervo Pessoal

3. Samanta AlixandrinoPorto Alegre/RS, 1988
Tramandaí/RS, 1986Que pousa, que voa, 2015

Sol de Oceano I, 201315 x 21 cm
21 x 29,5Goma Bicromatada

Acervo PessoalAcervo pessoal
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MARGS SESSENTA E UM
Retrospectiva da história do MARGS

CURADORIA Maria Tereza Silveira de Medeiros

MARGS SESSENTA E UM apresenta uma retrospectiva das 
exposições realizadas pelo Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli, o maior e mais importante acervo público
de arte do Estado.

comunidade, como cursos, projetos musicais, intervenções 
de arte-educação infantil e oficinas de arte.

Em 1978, ocorre a ocupação de sua sede definitiva. O aumen
to do espaço museológico adapta-se a exposições maiores. 
O Museu ganha mais visibilidade. Torna-se uma instituição 
em constante ascensão, tanto em relação às suas atividades 
culturais como em sua importância para a comunidade.

Criado em 1954 pelo Decreto 5065, de 27 de julho, surgiu 
como um projeto museológico com o propósito de atualizar 
o circuito artístico local.

Sua primeira exposição, intitulada Arte Brasileira Contem
porânea ocorreu em 1955, tendo sido montada na Casa das
Molduras.

No final da década de 90, o prédio foi restaurado, sendo ade
quado aos critérios museológicos contemporâneos.

Ifí
H

Em função das grandes mostras, o museu passa a adotar 
normas de planejamento específico para cada exposição, 
identidade visual exclusiva, divulgação por meio de banners 
nas fachadas e material gráfico como folders, catálogos e 
cartazes destinados também a documentar a realização de 
suas atividades.

O
(NMas o museu só foi oficialmente inaugurado em 1957, tendo 

como primeira sede o foyer do Teatro São Pedro, local onde 
começou a formação do seu Acervo. A partir de então, o pú
blico entrou em contato com mostras de artistas locais, na
cionais e internacionais.

O
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oro
A mudança do museu para a sobreloja alugada no Ed. Pa- 
raguay, na Av. Salgado Filho, foi uma necessidade. Entretan
to, mesmo em condições precárias, a instituição continuou 
exercendo suas funções e iniciou mais atividades voltadas a

Nos seus sessenta e um anos de história, o MARGS, assim 
como a sua Associação de Amigos (AAMARGS), vêm cons
truindo uma rica e profícua trajetória que merece ser conhe
cida e apreciada.
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Maria Tereza Silveira de Medeiros
Historiógrafa, curadora da mostra
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Carolina Viana
Porto Alegre/RS, 1988 
Sem título, 2015 
Cianotipia 
21 x 29,5 cm 
Acervo pessoal

•MARSr??Umd0S PainÉjsda 
MARGS Sessenta e Um

exposição 
"■ Foto: Raul Holtz
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mHREsr gi-----7 SOB A ALVAr 1- SALAO
SEMANA 00 CORRETOR DE IMÓVEIS" 

19 A 26 OE AGOSTO DE 1977 Alexandre Pinto GarciaDESENHOMuseu de Arte do Rio Grande do Sul CURADORIA MARGS

DO
RIO SINDICATO DOS CORRETORES 

DE iMÓVEIS 00 ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL
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término da noite e o nascer do dia, num limiar que é também 
o limiar da morte.

A luz de Alexandre

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli apresen
ta a público o belo trabalho de Alexandre Pinto Garcia intitu
lado "Sob a Alva". São dezenove desenhos em preto e branco 
onde figuram nus mutilados e personagens cujas expressões 
são iluminadas por um flash de luz que imobiliza o instante.

A palavra "alva" traduz perfeitamente a atmosfera que envolve 
o trabalho deste artista gaúcho, cuja inspiração vem dessa luz 
que incide sob seus desenhos criando uma espécie de aura
silenciosa.

GRANDE
DO Em meu repertório esta é a luz do momento derradeiro. Alva é, 

portanto, em minha concepção, a luz que incide sobre meus 
personagens no instante em que alcançam um extremo - 
como num flash -, seja a contorção após o relâmpago, seja o 
instante em que revelam ao expectador uma expressão facial 
que denota algo entre o terno e o sinistro

POETO ALEGRE l»5S

SUL MUSEU DE ARTE DO RIO 
GRANDE DO SUL DAC/SEC

__

1a Exposição de Arte Brasileira Contemporânea 
(realizada na Casa das Molduras, antes do 
MARGS ocupar sede própria) - 1955

1o Salão de Desenho do Rio Grande do Sul 
19/08/1977-26/08/1977

VO
i—I"A VONTADE, A VONTADE SOBREVIVE" O
fM

Esta frase aplica-se especialmente aos desenhos que retra
tam cabeças mutiladas e braços em expressões e flexões 
impróprias ao que, em tese, já estaria morto. Algo sobrevive 
nestes "restos humanos". Uma expressão de dor atribuída, 
talvez, ao corpo que aquela cabeça não tem; a flexão de um 
braço mutilado em que o pulso ainda se faz sentir, latejando. 
Ainda há vida.

O
i-

Dentre várias acepções, alva quer dizer “a primeira claridade 
do dia", “a vestimenta sacerdotal", “a vestidura dos condena
dos quanto conduzidos ao patíbulo".

Com uma temática de cunho intimista, o artista apresenta 
uma riqueza formal e desenha com maestria, usando apenas 
caneta esferográfica preta sobre papel, com pleno domínio do 
claro-escuro e com uma linguagem própria proporcionando 
outro ponto de vista sobre a técnica que domina.

Os desenhos de Alexandre não são simples desenhos, pois 
à medida que o espectador se aproxima percebe a perfeição 
da linha, o efeito luz e sombra e a habilidade em dominar a 
intensidade do traço para dar o efeito “sob a alva".

Segundo o artista, os desenhos nasceram de três pequenas 
séries que, em princípio, eram distintas: “De Amor e Restos 
Humanos , "Sob a Alva" e "Sob a Insígnia de Põe".

A primeira destas séries - "De Amor e Restos Humanos" - 
reunia os desenhos que retratam nus mutilados e pedaços de 
corpos - os restos humanos - banhados por uma luz repentina 
Que sobre eles incide como num relâmpago; um relâmpago 
Que az cegar, motivo pelo qual os personagens se contorcem

- - "Sob a Alva", que agora dá nome a todos
k esenhos - reunia os retratados cujos rostos mostram-se 
CaraSlTia-IUZ qUe incide s°bre os personagens de Géricault e 
nscr.^9'0, 3 luz Primeira que surge no horizonte, antes do
nascer do sol.

*erceira s®rie constituída pelos desenhos em 
^StaveV91-1"3 sacerdotal ~ ressonância das personagens de 
sobre um ^" pr°^a uma sombra ora sobre um túmulo 

- a parede; ou ainda surge ereta sobre uma rocha, à 
um promontório.

qualqueMn°+reStUlt0U "Sob a Alva"- CUJ° significado remete a 
m ante que acontece nesta luz específica entre o
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Mestre em Artes - UFRGS (N
Os_

-Q
£
o
NAlexandre Pinto Garcia

Porto Alegre/RS, 1968 
A vontade, a vontade sobrevive, 2015 

Caneta esferográfica sobre papel 
10.5 x 11.5 cm 

Coleção do artista
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A segunda série

ora

largem de

Detalhe de um dos painéis da exposição "MARGS Sessenta e Um". Foto: Raul Holtz
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EDGAR DO VALLE
Obras 1985 - 2015

2.

Edgar do Valle
i.

CURADORIA MARGS

Amostra "Edgar do Valle. Obras 1985-2015" é composta por 
trinta e um trabalhos em aquarela, pintura e arte digital.

Embora suas aquarelas tenham uma temática figurativa vol
tada à natureza e cenas marinhas, com lindas paisagens que 
encantam pela sua leveza, o artista também trabalha com 
composições abstratas.

Iniciou na pintura em 1985 e foi aluno de Fernando Baril e 
Nataniel Guimarães.

Arquiteto graduado pela UFRGS, como bolsista Fulbright, 
estudou na Universidade do Texas fazendo posteriormente 
mestrado no llinois Institute of Technology de Chicago, onde 
estudou sob a orientação do ícone da arquitetura do séc. XX, 
Mies Van der Rohe. Recentemente suas aquarelas estiveram 
expostas em Nova Iorque, na Agora Gallery. Também já expôs 
seu trabalho em Linz, na Áustria. Foi professor nos cursos de 
Arquitetura da UFRGS e Engenharia, na PUCRS, contabilizan
do mais de 600 projetos executados por sua empresa, a Valle 
Arquitetos, espalhados no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 
Catarina e Miami.

As cores que utiliza transcendem à realidade e sua inspiração 
vem das viagens que realizou. Suas composições buscam o 
equilíbrio e a harmonia entre cor, forma e espaço.

Edgar é arquiteto de profissão e seu interesse pela arte veio 
através da liberdade de expressão e de criação que ela pro
porciona.

Também foi presidente da Associação de Amigos do MARGS, 
AAMARGS de 2003 a 2005."Diferentemente da Arquitetura, as únicas limitações são as 

técnicas e minha imaginação."
Edgar do Valle

4.

3.

1. Alexandre Pinto Garcia
Porto Alegre/RS, 1968 
A vontade, a vontade sobrevive, 2015 
Caneta esferográfica sobre papel 
11 x 13.5 cm
Aquisição por doação do artista, 2016 Aquisição por doação do artista, 2016

2. Alexandre Pinto Garcia
Porto Alegre/RS, 1968 
Sem título, 2015
Caneta esferográfica sobre papel 
9 x 7 cm

3. Alexandre Pinto Garcia
Porto Alegre/RS, 1968 
Sem título, 2015
Caneta esferográfica sobre papel 
18.5 x 12 cm
Aquisição por doação do artista, 2016

4. Alexandre Pinto Garcia
Porto Alegre/RS, 1968 
A vontade, a vontade sobrevive, 2015 
Caneta esferográfica sobre papel 
7x9 cm
Aquisição por doação do artista, 2016

Edgar do Valle
Porto Alegre/RS, 1935 

ACR. 07 - da série Paisagens, s.d. 
Acrílica sobre tela, 30 x 40
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SOIXANTE-DIX
Juarez Machado

vêm com uma certa curiosidade. Sou consciente que estou 
mais feio. Mas também nunca fui bonito, logo não corro risco 
algum.

SOIXANTE-DIX, LA FÊTE.

Francamente ter chegado aos setenta anos me deu um certo 
Se vivi até agora, talvez viva ainda mais uns setenta.prazer.

Pintei esta coleção de quadros, para expô-los em Paris bem 
como no Brasil. Numa justa homenagem a mim mesmo. Um 
grande deboche, uma caricatura de um artista de 70 anos ou 
de um homem de qualquer idade. Afinal sou humano e igual 
a todos.

Estou com esta adorável sensação.

Percebi que os jovens me veem como um velho fora de moda 
e eu os vejo como jovens sem alguma moda.

Minhas culpas em relação a certas pessoas acabaram como 
num milagre e passei a culpá-los sem nenhuma culpa.

Ganhei mais rugas na cara, mas perdi varias dúvidas. Seguro, 
aproveitei e fiz uma grande faxina nos meus armários e gave
tas. Joguei no lixo poucas coisas e muitas pessoas. Sinto que 
estou mais leve. Claro que não mais consigo beber três garra
fas de vinho no jantar. Porém, sinto melhor os seus sabores. 
Durmo menos e sonho mais. Não me tornei um velho amargo, 
tampouco mais paciente. Jalvez agridoce... refinado gosto.

Sempre pintei lindos quadros para seduzir o público e encan
taras mulheres. Agora, pinto ainda melhor, mas só para mim.

A diferença está no comportamento diante do ato mágico de 
viver. Oh Céus!!! Como deve ser tediosa a morte, apenas um 
sono eterno. Confesso que conheço vários ainda vivos assim.

<0
rH
O
rvi
oNão me tornei egoísta e nem me fechei em uma redoma de 

cristal. Não julgo e nem condeno, apenas dou boas risadas de 
minhas lágrimas e choro as mentiras alheias.

i-Edgar do Valle
Porto Alegre/RS, 1935 
M.02 - da série Marinhas, s.d. 
Aquarela sobre papel, 60 x 40
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...Bem! Chega de filosofia barata de idoso bem vivido e vejam 
esta coleção única "Soixante-Dix, Ia fête", traduzindo "70 Anos, 
a festa", idade estranha e curta, pois só dura 12 meses. Mes
mo assim pintei 70 quadros, quase em preto e branco, colo
rido?...só o aniversariante. Sabemos que o universo começou 
das trevas, em preto e branco, o jornal, fotografia, cinema e 
a TV também.
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Antes dos 70 anos, as mulheres mal me olhavam, agora me O
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v'Sta da exposição “Soixante-Dix", 
de Juarez Machado, 

nas pinacotecas do MARGS.
Foto: Raul Holtz

Edgar do Valle
Porto Alegre/RS, 1935
ACR. 10 - da série Paisagens, s.d.
Acrílica sobre tela, 30 x 40
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A obra de Juarez Machado

OLHAR FEMININO“A obra de Juarez faz parte do contexto da arte figurativa, re
tratando cenas extremamente agradáveis. No espaço que o 
apreciador tem para dialogar com a obra dele, há múltiplos 
subsídios e o primeiro impacto é a cor, sempre provocativa. 
Além disso, ele é um artista não mimético, ou seja, ele não 
retrata a realidade de maneira fidedigna, ele transforma, de
forma o pictórico para atrair o elemento que ele quer destacar. 
Isso possibilita ao espectador criar uma narração com a obra.

Alice Brueggemann, Alice Soares, Angelina Agostini, Beatriz Milhazes, Bina Monteiro, 
Caterina Baratelli, Clara Pechansky, lisa Monteiro, Gilda Vogt, Heloísa Crocco, 

Heloisa Schneiders da Silva, lole de Freitas, Romanita Disconzi, Rosa Bonheur,
Téti Waldraff, Zorávia Bettiol

A grande importância de seu trabalho se revela a partir dos 
anos 80, quando volta-se integralmente para a pintura a óleo. 
E aí é importante compreender que ele se insere no contex
to principal dessa década, que é exatamente a retomada do 
destaque da pintura como expressão artística, superando os 
movimentos que marcaram fortemente as décadas anterio
res, como as instalações e performances. Encontrando um 
mercado dinâmico, atuante, de grande efervescência na pin
tura, a obra de Juarez floresceu fortemente, assumindo uma 
posição mercadológica de vanguarda - sua obra é muito 
propícia ao mercado de arte. Aí é que ele já apresenta ma
turidade suficiente para adentrar no mercado internacional, 
fazendo todo o sentido a opção por escolher Paris como fonte 
de inspiração para criar.

CURADORIA MARGS

A exposição "Olhar Feminino" apresenta um recorte dos tra
balhos de artistas mulheres pertencentes ao acervo do mu
seu. Os trabalhos desenvolvidos possuem temáticas variadas 
e técnicas distintas, como: desenho, pintura e escultura. A 
intenção é fazer uma homenagem às artistas mulheres, des
tacando sua importância na produção na História da Arte.
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Apresenta obras de Alice Brueggemann, Alice Soares, Ange
lina Agostini, Beatriz Milhazes, Bina Monteiro, Caterina Ba
ratelli, Clara Pechansky, Gilda Vogt, Heloísa Crocco, Heloísa 
Schneiders da Silva, lisa Monteiro, lole de Freitas, Romanita 
Disconzi: Rosa Bonheur, Téti Waldraff e Zorávia Bettiol.
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Juarez é um artista contemporâneo por excelência; sua obra 
não se filia a nenhum estilo. Sua individualidade é marcante 
e predomina acima de tudo. Uma das características da arte 
moderna é inovar, inovar, inovar. O Juarez rompe com isso. Ele 
se apropria das boas referências que o período antes da arte 
moderna possibilitou. Entre elas é o abandono da tela chapa
da e já criando um tridimensional novamente.
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pessoal da técnica tradicional de óleo sobre tela, oriunda da 
segunda metade do século XV. Na verdade, ele é um profundo 
conhecedor da história da arte, ele se apropria de vários ele
mentos tradicionais e traz um novo olhar muito próprio, facil
mente identificável. Assim, um dos pontos mais fascinantes 
é que a obra do Juarez traduz uma alegria no viver, com uma 
evocação de elementos do passado para o presente, como o 
resgate da Belle Époque."

Detalhe da exposição "Olhar Feminino'' no MARGS. Foto: Raul Holtz ÍN
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Otto Francisco de Souza
Professor de história da arte

UNINO

Acima, vistas da mostra “Soixante-Dix", de Juarez Machado, exposição 
comemorativa do artista. Foto: Raul Holtz
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1.

:

1. Alice Soares
Uruguaiana/RS, 1917- Porto Alegre/RS, 2005
Natureza morta, 1954
Óleo sobre tela, 61.2 x 50.5 cm
Aquisição por compra, 1955

2. Bina Monteiro
Porto Alegre/RS, 1952
Muro AT: Releitura de "Lázaro", 1987
Acrílico sobre tela, 100 x 80 cm
Aquisição por doação da artista, 1985

3. Alice Brueggemann
Porto Alegre/RS, 1917-2001
Garoto, 1955
Óleo sobre tela, 52.7 x 42.2 cm
Aquisição por compra, 1956

3.

Beatriz Milhazes
Rio de Janeiro/RJ, 1960 

O Sertanejo, 2001 
Serigrafia, 47.2 x 48 (35 x 35) cm 

Edição 20/50
Aquisição por doação dos Museus Castro Maia, 2001

I "7911781



PINTURAS DO ACERVO
Aldo Locatelli, Ângelo Guido, Iberê Camargo 

João Fahrion, Oscar Boeira, Pedro Weingàrtner

CURADORIA MARGS

"Pinturas do Acervo" exibe obras dos artistas que nomeiam as 
galerias do museu e que fazem parte do acervo do MARGS. A 
exposição com seis artistas, com relevância histórica para o 
Rio Grande do Sul, proporciona ao público as principais obras 
primas desses mestres que foram colecionadas pela institui
ção ao longo dos anos. Ocupando uma área de 5.500m2, o mu
seu além das Pinacotecas, está adaptado e dividido em oito 
galerias. A mostra é composta por trabalhos de Aldo Locatelli, 
Iberê Camargo, João Fahrion, Oscar Boeira, Pedro Weingàrtner 
e Ângelo Guido - que receberam importantes exposições, na
cionais e internacionais desde a sua fundação.

10
■H
O
CM

P
0)
c
ro

«tf
(N
m
m
iH
O
rsi
P
.Q
E
<u
N
<u

■ü
o
fM

Aldo Locatelli
vilad'Almé, Bérgamos/ltália, 1915 - 

Porto Alegre/RS. 1962 
______  . Retrato de Mulher. 1956
Aquisirân ™ °'e0 SObre tela' 83 x 73-5 cm

ÇGera C°rPra COm Pafocínio do Grupo 
Rl’ u através da Lei de Incentivo, 2010Vistas da exposição "Olhar feminino" no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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Iberê Camargo
Restinga Seca/RS,1914 - Porto Alegre/RS, 1994 

Figura em tensão, 1969 
Óleo sobre tela, 93.1 x 132 cm 

Aquisição por transferência do Palácio Piratini.1975

Pedro Weingàrtner
Porto Alegre/RS, 1853 - 1929
Remorso, 1902
Óleo sobre tela, 38 x 59 cm
Aquisição por permuta com o Museu Júlio de Castilhos

18311821
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Vistas panorâmicas da exposição "Pinturas do Acervo" no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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ORGANICIDADE
Esther Bianco

CURADORIA Ana Flávia Baldisserotto

Organicidade: a qualidade daquilo que é orgânico, inerente 
ao organismo, relativo à constituição íntima e fundamental 
de tudo que é vivo. Na produção artística de Esther, não há 
perguntas ou respostas destinadas ao intelecto, à fome que 
a racionalidade humana nutre por responder às grandes per
guntas existenciais: o que é a vida? como se originou? qual 
seu propósito e destino? No entanto, de alguma forma, há sa- 
beres que o corpo pressente no corpo do mundo, que a mão 
sonda e o olho intui. Daí a pluralidade de leituras, ressonân
cias e impressões poéticas que seu trabalho gera, a marca de 
seu frescor e singularidade.

Organicidade:
O percurso de Esther Bianco entre a pintura e a gravura

A exposição "Organicidade" apresenta uma visão do percurso 
da artista gaúcha Esther Bianco entre a pintura e a gravura ao 
longo dos últimos quarenta anos.

Na primeira porção da mostra acompanhamos um amplo con
junto de pinturas produzidas em período mais recente - anos 
2000 - no qual a artista vem explorando o imaginário poético 
suscitado por uma mesma fonte geradora: a noção de rede. 
Cidades, mapas, trajetos, o movimento dos corpos, células e 
tecidos, circuitos de informação, campos do conhecimento, a 
observação de plantas, famílias, constelações, galáxias. Tudo 
rede, sistema, tecido, vida: trama e urdidura. A percepção 
da realidade biológica, social, cultural e cósmica como uma 
sobreposição de complexos sistemas entrelaçados e interde
pendentes é o princípio de ativação do plano pictórico, aqui. 
Em sua lógica intrincada, as redes de Esther se sustentam no 
cruzamento incansável de linhas e manchas, continuidades e 
rupturas. São estruturas que se organizam entre o estático e o 
dinâmico, o orgânico e o arquitetônico, a luz e a escuridão, a 
forma e o informe, caos e ordem, em uma profusão de jogos e 
tensões entre polaridades abertas,
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Esther Bianco
Riozinho/RS, 1934 
Organicidade, 2015 

Acrílica e pigmento sobre tela 
180 x 140 cm 

Coleção da artista

rors
to
ou
<u
o>
0)

V+-
Na segunda sala, encontramos uma pequena amostra da 
abundante produção pictórica de Esther Bianco dos anos 80 e 
90. Animais e plantas em suas metamorfoses inconscientes, 
o masculino e o feminino, seus encontros e desencontros, 
personagens da literatura gaúcha, como os anjos de Mário 
Ouintana, são alguns dos temas com que se ocupou neste 
período. Em sintonia com as características históricas desta 
geração em nosso meio, neste período a artista se dedica à 
pinturas de grande formato onde a figuração e a transfiguração 
sao exploradas no limite de uma certa abstração. São corpos 
Que ora se afirmam claramente e ora se diluem em grandes 
zonas de manchas eloquentes, igualmente protagonistas.
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L™ 6Ste percurso'a última sala apresenta um conjunto 
co J !,°e 9ravuras em metal, linguagem a qual Esther vem| 
paralelo03^0 ^ forma ininterrupta desde

buscou t
__|os anos 80, em

a sua produção em pintura. A seleção para esta sala 
OOm n' i3^31"Uma dreve re^rosPecbva, cotejando a cronologia 
lonQ nac 60S temáticos e estruturais que irão se desdobrar ao 
ora com fn°S' °ra acomPanhando sua produção em pintura, 
caso da ° •6ma exclusivo de sua produção gráfica, como é o 
Possível ^erif; dedicada às águas. Neste núcleo de gravuras é 
formador HCarClaramente a imP°rtância de algumas linhas 
de nature7S d0 pensamento da artista: a observação e narrativa 
fi9uracào d S°Cíal' as Pequenas anotações sobre o cotidiano, a 
abstraçãof6 natu,eza exPressionista, os ecos distantes de uma 

geométrica traduzida em uma organicidade intuitiva.!
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ACERVO BRDE
*v-i > Mostra de Artes Plásticasfet.; jb«a'

Ado Malagoli, Antônio Caringi, Aríete Santarosa, Carlos Mancuso, Carlos Scliar, Carlos Tenius, 
Danúbio Gonçalves, Eduardo Cruz, Frantz, Gastão Hofstetter, Iberê Camargo, João Faria Vianna, 

João Mottini, Norberto Stori, Oscar Crusius, Regina Silveira, Ronaldo Kiel, Soriano,
Vasco Prado, Waldeny Elias

CURADORIA Paulo César Brasil do Amaral

Em sua maior parte, autores dessas obras consolidaram suas 
trajetórias artísticas nas décadas de 1950 a 1990. Dentre eles, 
destacam-se os mestres Ado Malagoli, Vasco Prado, Iberê Ca
margo, Danúbio Gonçalves e Plínio Bernhardt. Da geração dos 
anos 60 e 70, figuram Waldeny Elias, Carlos Tenius, Regina Sil
veira, Soriano e Eduardo Cruz, No grupo dos anos 80 em diante 
estão Ronaldo Kiel, Aríete Santarosa e Frantz, entre outros.

A exposição "Acervo BRDE: Mostra de Artes Plásticas" 
faz parte das comemorações ao aniversário de 55 anos da 
fundação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul-BRDE.

Ao trazer para o espaço museológico uma seleção de 25 
obras que fazem parte de seu patrimônio, reunido ao longo 
de mais de meio século, o BRDE reafirma seu compromisso 
com a valorização das manifestações artísticas e o aces
so aos bens culturais. As pinturas, gravuras, aquarelas e 
esculturas que por muitos anos foram de conhecimento 
restrito dos que circulam pela sede central do BRDE, em 
Porto Alegre, carregam, além do valor estético, o olhar e a 
memória de artistas nascidos no Rio Grande do Sul ou aqui 
radicados.
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Na coleção do BRDE predominam obras figurativas com 
ênfase na temática regional: tipos gauchescos, paisagens 
campeiras e urbanas, referências míticas, detalhes arquitetô
nicos, traços do real e do imaginário. A busca identitária é um 
traço marcante do Acervo BRDE, instituição financeira públi
ca cuja missão é promover o desenvolvimento econômico e 
social da Região Sul.
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Gastão Hofstetter
Porto Alegre/RS,1917 -1986 

' Sem Título, 1975 
60 x 60 cm 
Óleo s/ tela
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1. Esther Bianco
Riozinho/RS, 1934 
Conectividade, 2015 
Acrílica sobre tela 
140 x 70 cm 
Coleção da artista

2. Esther Bianco
Riozinho/RS, 1934 
880 - Ecossistema, 2015 
Acrílica sobre tela 
140x70 cm 
Coleção da artista

3. Esther Bianco
Riozinho/RS, 1934 
Poética de cada dia, 2011 
Acrílica e pigmento sobre tela 
180 x 140 cm 
Coleção da artista

3.

18911881



Aríete Santarosa
Bento Gonçalves/RS, 1944 
No Outono 
31 x 20 cm 
Xilogravura

Plínio Bernhardt
Cachoeira do Sul/RS, 1927 - 2004 
Binotauro, 1988 
70 x 100 cm 
Pastel

João Mottini
Caxias do Sul/RS.1930 - 1990 

Negrinho do Pastoreio 
46 x 46 cm 

Acrílico s/ papel
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CALIFÓRNIA
Eurico Salis

havia produzido parte de sua obra monumental. Realizei um 
sonho, ainda não concluído. As imagens que fazem parte 
desta exposição foram produzidas em Santa Cruz, Carmel, 
Davenport, Yosemite National Park, Big Sur e Lake Tahoe. 
Embora as fotografias mais conhecidas de Ansel Adams 
tenham sido produzidas em preto & branco, ele também 
transitou pela fotografia em cor. Encontrei em suas próprias 
palavras as razões para apresentar estas fotografias em cor:

Na trilha de Ansel Adams

A Califórnia vive em minhas memórias como um santuário de 
beleza de vida natural. Minha cumplicidade com este lugar 
começou quando buscava nos livros imagens produzidas por 
Ansel Adams, fotógrafo californiano e mestre em fotografia de 
natureza. Em 2002 fui morar em Santa Cruz, cidade localizada 
na costa oeste dos Estados Unidos. Lá descobri um mundo 
onde a natureza é cúmplice do cotidiano e a espiritualidade 
é extensão das paisagens que nos cercam. Nesta época, 
pude ver pessoalmente ampliações fotográficas produzidas 
pelo próprio Ansel, expostas na The Ansel Adams Gallery, 
em Monterey, e na Photography West Gallery, em Carmel. 
Foi quando pensei em fazer uma imersão na obra de Ansel 
Adams (1902-1984). Fotografei em lugares onde o mestre

"o estilo não deve ser um dependente da técnica, o estilo é que 
deve moldar os procedimentos e adequá-los à criatividade do 
fotógrafo... não há verdades absolutas nem paradigmas, tudo 
depende do olhar, da visualização. vo
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Nous sommes du soleil!" <N

zEurico Salis
Fotógrafo
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Eurico Salis
Bagé/RS, 1959 

Merced River, Yosemite, CA, 2014 
Fotografia. 54 x 78 cm
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Waldeny Elias
Capoeiras/RS, 1931 -2010 
Sem Título, 1972 
32 x 22 cm 
Óleos/duratex
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ARTE X PUBLICIDADE
Alexandra Eckert, Alfi Vivern, Almandrade, Álvaro Carmenes, Amarili Boni Licht, Ana Norogrando, 

André François, André Petry, Armando Almeida, Bina Monteiro, Britto Velho, Bruna Coelho, 
Camila Schenkel, Carlos Asp, Carlos Scliar, Circe Saldanha, Denis Siminovich, Ding Musa, Dione Veiga 
Vieira, Elaine Tedesco, Elbio Arismendi, Ernst Zeuner, Felipe Barbosa, Frantz, Gilberto Perin, Gilda Vogt, 

Glauco Rodrigues, Guto Lacaz, Heloisa Schneiders da Silva, Jesus Escobar, João Fahrion, 
Joaquim da Fonseca, José Carlos M. Bornancini, Leandro Machado, Lucila Vilela, Luis Carlos Felizardo, 

Marcelo Grassmann, Marciano Schimitz, Maria Eunice Araújo, Maria Lídia Magliani, Mário Sagradini, 
Michele Martins, Milton Kurtz, Nelson Faedrich, Olegário Triunfo, Otacílio Camilo, Pablo Lobato, 
Patrício Farias, Paulo Climachauska, Peter Fox, Plínio Bernhardt, Renata Cruz, Ricardo Giuliani, 
Romanita Disconzí, Rommulo Vieira Conceição, Sandra Lopes, Sandro Ka, Shirley Paes Leme, 
Susana de Souza, Teimo Lanes, Teresa Poester, Tony Camargo, Tridente, Xadalú, Yutaka Toyota

i.

CURADORIA MARGS

A mostra "Arte x Publicidade” propôs o questionamento sobre 
a indústria cultural, o mercado publicitário, a influência da 
arte nas campanhas publicitárias e, sobretudo, em como a 
publicidade serve de referência na construção de obras de arte.

Mesmo se tratando de áreas distintas, arte e publicidade se 
cruzam, muitas vezes, nas galerias dos museus, no diálogo 
e críticas que o artista faz ao aplicar marcas e produtos 
conhecidos da sociedade de consumo em suas criações. 
Assim, ao ocupar o espaço que antes era privilégio da obra 
de arte, a publicidade adquire um significado que transcende 
sua natureza inicial.
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Para isso, foram selecionados 107 trabalhos nacionais e 
internacionais, que utilizaram referências da Pop Art à Arte
Contemporânea.
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roErnst Zeuner

Zwickau/Alemanha, 1898-Porto Alegre/RS, 1967 
A vida na cidade: Meios de comunicação usados na cidade, s.d 

Têmpera sobre papel, 25.5 x 36.5 (21.5 x 33) cm
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2. Eurico Salis
Bagé/RS, 1959 
Lake Tahoe, CA, 2014 
Fotografia 
54 x 78 cm

1. Eurico Salis
Bagé/RS, 1959
Pelicano, Santa Cruz, CA, 2014
Fotografia
54 x 78 cm

19511941



Detalhe da exposição “Arte x Publicidade” no MARGS. Foto: Raul HoltzVistas panorâmicas da exposição “Arte X Publicidade no MARGb. Fotos: Raul Holtz
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EM TEMPO
Magliani e eu

Maria Lídia Magliani

CURADORIA Omar de Barros Filho

figura humana deformada, presa por uma camisa de força e 
cercada por rostos também disformes atrás de uma cerca de 
arame. A segunda delas, no alto da página, obrigava o leitor 
a fixar a imagem de um homem em negro e branco, do mes
mo modo aprisionado, mas trespassado por pesados alfinetes 
cravados na cabeça, no coração e no estômago. Versus com
pletava seu primeiro de vida. Na redação paulistana, a passa
gem de Magliani foi devidamente reconhecida, ilustrando as 
páginas mais importantes daquela edição (Versus n° 6, págs. 
30 e 31, 15/10 a 15/11, 1976).

A mostra apresenta 25 desenhos da artista gráfica Maria 
Lídia Magliani (1946-2012) e dois exemplares encadernados 
do Jornal Versus, pertencentes à coleção de Omar de Barros 
Filho. As técnicas usadas são: desenho a nanquim sobre 
papel vegetal; colagem sobre papel vegetal; e técnica mista 
sobre papel vegetal.

Em um tempo em que a redação dos principais jornais bra
sileiros dava voz ao sentimento de indignação da população 
frente aos excessos da ditadura militar, era comum os edito
res, como no caso do Grupo Caldas Júnior, no jornal Folha da 
Manhã, escolherem pessoalmente quem iria dar personalida
de às matérias, a partir das ilustrações. Nesse momento, Ma
gliani entrava em cena, com seu traço forte e imagens mar
cantes para denunciar os abusos e o sofrimento da época.
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OEm maio de 1977, Versus publicou uma quarta capa de autoria 

de Magliani, quase um cartaz, com a palavra "CHOQUE", qua
se gigante em magenta sobre preto. A ilustração de Magliani 
abusava da página, encimando três brevíssimos episódios 
narrados pelo psiquiatra Marcondes Farias Costa, diretor do 
Hospital Portugal Ramalho, em Maceió. No mesmo estilo dos 
desenhos anteriores, Magliani retratava asperamente uma 
cabeça em profunda agonia e dor, coberta por fios elétricos 
pretensamente terapêuticos. (Versus n° 15, pág. 44, 05/1977)
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HTrata-se de uma exposição inédita que reúne ilustrações con- 

testadoras da artista, guardadas por 40 anos pelo colega de 
redação e amigo Omar de Barros Filho.CERVEJA o
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Em tempo: Magliani e eu E

De lá para cá, 40 anos se passaram. Considero um privilégio 
que a vida me reservou manter íntegros estes.trabalhos de 
Magliani, com exceção dos desenhos impressos em Versus

rH
Nos últimos meses de 1976, eu vivia e trabalhava em S. Paulo m
como editor do jornal Versus, importante publicação cultural 
e política fundada pelo jornalista gaúcho Marcos Faerman. Fa
zia algum tempo que não encontrava com Magliani. Nossos 
últimos contatos pessoais ocorreram na redação da Folha da 
Manhã, da Caldas Jr., em Porto Alegre, onde ela atuava como 
ilustradora, depois promovida à diagramadoral |
pórter. Certo dia, Magliani surgiu do nada carregando uma 
carpeta plástica vermelha no velho sobrado da Rua Capote 
alente, em Pinheiros, onde funcionav^^Vemu^Embora 

rapida, a visita durou o suficiente

Almandrade
Maria Lídia Magliani

Pelotas/RS, 1946 - Rio de Janeiro/RJ, 2012 
Sem título, s.d. 

Desenho à nanquim s/ papel vegetal 
21 x 27.7 cm 

Coleção de Omar de Barros Filho

1978 versão 2000 e eu como re-

para uma conversa afeti
va entre amigos que não se viam há algum tempo e também 
para que ela, ao final, exibisse 29 desenhos que trazia de Porto 

egre como presente, para que eu zelasse por eles e os publi-
Kjem Versus, quando julgasse apropriado. Fiquei surpre
so e teliz comBleri ■ 3 9ener°sidade de Magliani para com o jornal, 
||r. ePendia de colaborações para manter sua sobrevivência 

s perseguições e restrições impostas pela ditadura.

ilustrar'*30 dU6 me ^oi entregue. utilizei duas peças como 
de SnÚ°eS em uma matéria assinada pelo repórter Percival 
nas nrms inbtulada “A Jaula", um ensaio sobr^^iolênçia 
ginas esc^' Como abertura do texto publicado■ em duas pá-
anos nerr - Um °^,0" que dizia: "Este repórter, há muitos 
sível Nem°ireh°S pres'dios' H°ie- ele sabe que nada é impos-
expressivashStÓrÍaS que conta"' Em página dupla' as duas 

obras de Magliani mostravam, na primeira, uma

Almandrade
São Felipe/BA. 1953 
Cerveja Almandrade, 1978 (versão 2000) 
Garrafa e rótulo, 24.5 x 6.5 0 cm 
30 exemplares não numerados 
Doação do artista, 2014
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muito provavelmente, desapareceram da redação paraque,
sempre, quando nosso jornal foi invadido e interditado pela 
polícia em 1979, Daquela aventura restaram os desenhos que 
aqui estão reunidos e apresentados juntos pela primeira vez. 
São ilustrações feitas para jornais de Porto Alegre e alguns 
livros editados por amigos, cujos sentimentos Magliani sabia

MARCEL ODENBACH
Stille Bewegungen. Movimentos silenciosos

cultivar com carinho.

A variedade dos temas abordados por ela indica como os 
editores dos jornais locais trabalhavam naquela época, os 
desenhos a serviço dos textos, complementando-os por en
comenda: crime, polícia, economia, cidade, internacional e 
esporte eram as solicitações mais frequentes. Já as imagens 
especialmente produzidas para obras literárias, antes de tudo 
mostram os primeiros passos da artista e a profundidade de 

por aqueles que com ela dividiam suas melhores

Marcei Odenbach

CURADORIA Matthias Mühling

seu amor
fantasias - Caio Fernando de Abreu, Sérgio Capparelli e ou
tros tantos talentos que surgiram ou sumiram em coletâneas

Nascido em 1953, em Colônia, Marcei Odenbach é um pionei
ro da videoarte. Seus trabalhos e instalações de vídeo atestam 
sua influência crucial no avanço e formação deste gênero em 
nível internacional. Desde os vídeos mais antigos, ainda con
cebidos para serem exibidos em monitores, até suas instala
ções mais complexas, incluindo grandes projeções, esta ex
posição mostra a sutileza e a diversidade formal com as quais 
Odenbach apresenta a imagem em movimento e seu acom
panhamento acústico. Ao lado desses trabalhos estiveram as 
obras em papel, uma parte separada e não menos importante 
no conjunto da produção do artista.

Marcei Odenbach. Stille Bewegungen. Movimentos 
Silenciosos.

Uma exposição do Instituto de Relações Exteriores (Ifa, 
Stuttgart. Alemanha) realizada em Porto Alegre em parceria 
com o Goethe-lnstitut Porto Alegre, Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, Secretaria da Cultura, Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS.

poéticas e de contos.

Omar de Barros Filho
Curador

Quatorze trabalhos das últimas três décadas, incluindo video- 
teipes, videoinstalações e obras em papel, foram os exemplos 
utilizados para mostrar a produção do artista. O conjunto da 
exposição revelou um panorama da obra completa de Oden
bach, na qual o artista explora diferentes culturas e desenha 
um retrato ao mesmo tempo analítico e emocional do ser hu
mano na sociedade globalizada.

10
HMaria Lídia Magliani

Pelotas/RS, 1946 - Rio de Janeiro/RJ, 2012 
Sem titulo, s.d.
Desenho à nanquim s/ pape! vegetal 
26.8x21.8 cm
Coleção de Omar de Barros Filho

OA seleção dos trabalhos apresentada na exposição combinou 
um enfoque retrospectivo com a tentativa de cobrir as prin
cipais temáticas abordadas pelo artista. 0 intenso questiona
mento da problemática da elaboração do passado ilustrou, em
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Vista panorâmica da exposição “Em Tempo: Magliani e eu’’ no MARGS. Foto: Raul Holtz Marcei Odenbach
Colônia/Alemanha, 1953 

Rodando em círculos (Im Kreise drehen), 2009 
1 projetor de vídeo, 2 alto-falantes 

15:50 min.
Acervo IFA (Instituto para Relações Exteriores e. V.)
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especial, como suas obras refletem a Alemanha pós-guerra e 
a situação de sua sociedade. Esse foco temático, entretan
to, foi situado já bem cedo por Marcei Odenbach dentro de 

horizonte mais amplo, que abria o questionamento es
pecificamente alemão para uma perspectiva mais geral. Ele 
aproximou-se de diferentes culturas e constelações políticas 
e integrou suas observações dentro da obra, traçando, assim, 
linhas de conexão do trauma alemão com o regime nazista 
até o genocídio em Ruanda, do imaginário sobre o masculino 
na Turquia até o papel da mulher na Venezuela, do familiar até 
o desconhecido, da própria biografia até a história dos outros.

Os trabalhos em vídeo e desenhos de Odenbach são narrati- 
complexas criadas por meio de uma técnica de colagem 

de trechos de produções para cinema e televisão, material de 
arquivo e imagens feitas por ele mesmo. A edição de imagens 
públicas e privadas gera enredos que conectam sutilmente a 
história, num nível superior, com o sentimento do ser humano 
individual e a biografia do artista.

ANIMAISum

Homero Lima, Paulo Chimendes, Paulo Olzewski, Raul Cassou

CURADORIA Maria Tomaselli

vas

Marcei Odenbach
Colônia/Alemanha, 1953
Branca de Neve (Schneewittchen), 2010
Colagem sobre papel
170 x 131 cm
Acervo Ifa (Instituto para Relações Exteriores e. V.)

Grupo da Mata
Graxaim, 2015 

Escultura de arame e cobre soldados 
98 x 59 x 22 cm
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Marcei Odenbach
Colônia/Alemanha, 1953
Enquanto a bota rolar (So lange der Bali rollt)
Estudo, 2010/2011
Diferentes mídias sobre papel
Série: Quadríptico
36 x 48 cm cada
Acervo Ifa (Instituto para Relações Exteriores e. V.)

Marcei Odenbach
Colônia/Alemanha, 1953 
Um Dia no Mar (Ein Tag am Meer), 2012 
Colagem, aquarela, lápis e fotocópia em papel 
120x420 cm
Acervo Ifa (Instituto para Relações Exteriores e. V.)
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Os Animais do Pampa estão aí, uma arte anti fósseis, uma 
arte povera, a arte engajada, a arte do amor às raízes, à terra e 
aos bichos que nela se equilibram, É também a arte do aviso, 
do resgate, do vamos nos unire reagir, a arte da lembrança do 
Pan, É uma arte de tranças, de curvas, nós e soldas que estru
turam e moldam, dialogam com os artistas, conosco e nossa 
transcendência. Eles nos avisam que somos seres no meio.

Animais da Mata

Quatro artistas fizeram um puma, uma anta, uma capivara, 
um lobo-guará, um cateto, um graxaim, uma cutia, um quati, 
um veado-mateiro, uma ariranha, um tatu, um jacaré e peixes, 
e só os deuses das matas do Rio Grande do Sul sabem o que 
mais vem por aí.

Raul Cassou, Paulo Olszewski, Paulo Chimendes e Homero 
Lima trabalham juntos desde 1995. Estrearam com um gigan
tesco cavalo de taquara que transportaram num barco da Ilha 
da Pintada a Porto Alegre. Brocas e o tempo se encarregaram 
de devolvê-lo ao pó que é nosso destino final.

Desta vez se trancaram por anos numa oficina no 4o Distrito 
onde reproduziram os novos animais numa escala de 1:1 com 
uma esmerada técnica e perfeição de entrelaçar e soldar ara
mes. Num emaranhado de fios de ferro e cobre procuraram 
a seiva, a pulsação, a vida secreta das florestas. As veias das 
matas. Na inteligente escolha dos materiais traduzem a força 
da natureza : no cobre, material maleável, dúctil, de colora
ção avermelhada, um metal de transição, o fluir do sangue 
de geração em geração. O cobre fixa o ferro no sangue. O 
ferro, outro metal de transição, heme, é o elemento mais im
portante do sangue humano, obtido na carne de animais. Ele 
vem da terra e, ao se desfazer, vira terra de novo. Cobre e ferro 
podem formar ligas entre si, transitam. Na natureza e nessas 
esculturas.

Estou ansioso por 2035.

Paulo Ferreira Geiger

Nos animais da Mata sentimos o nascer e morrer, o fluir do 
sangue, o perigo que eles correm. São figuras transparentes, 
fortes e delicadas ao mesmo tempo, brilhantes e de um olhar 
agudo, cheio de vida, são permeáveis, olha-se para elas e atra
vés delas para os rios e as matas, para o que sobrou delas, 
como se espíritos fossem. As esculturas nos chamam a refle
tir sobre esta vida selvagem, rica, mas em vias de desapareci
mento. Mata-se na mata. Mata-se no pampa gaúcho.

Grupo da Mata
Ariranha, 2015 

Escultura de fios de cobre soldados 
185 x 50 x 35 cm

Maria Tomaselli
Curadora

Arautos da natureza

Quatro artistas, quatro amigos, quatro humanos, animais. 
Há vinte anos chamaram muitos outros amigos para cons
truir um cavalo de taquara, imenso, a intenção era fazer 
arte, mas tinha que ser o bicho na sua imponência natural. 
Aquilo foi uma ferveção: entre churrascos, festas e cervejas, 
criaram um cavalo, trançaram as taquaras como um crochê. 
Desbravaram este material, tão flexível e ladino, adquiriram 
know-how a unha. Eu lembro de atravessar o Guaíba acom
panhando uma procissão de amigos até a Ilha da Pintada. Lá, 
deixaram o cavalo in habitat.

Hoje, estes amigos me surpreendem, retomam as tranças, 
agora como arames de ferro e cobre, com tampinhas de gar
rafas, com pequenas placas e solda...dificultaram o crochê. 
Novamente, aposto que aprenderam a técnica do zero, ou me
lhor, de suas vivências artísticas, das experiências que tiveram 
e frutificaram para nos apresentar animais do Pampa gaúcho 
como arte e como símbolo. A arte que nos apresentam eleva 
o animal, o objeto retratado e todos nós, cultua dores da arte, 
seres essencialmente urbanos, chocados com as tragédias 
ambientais que o homem teima em produzir.

Grupo da Mata
Dourado, 2015
Escultura de fios de arame e cobre soldados 
68 x 26 x 22 cm

Grupo da Mata
Cutia, 2015

Escultura de fios de arame e cobre soldados 
50 x 30 x 19 cm
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IVAN PINHEIRO MACHADO
Retrospectiva

Ivan Pinheiro Machado

"Se o contemplador não apreciar tais metamorfoses de 
fotografias, sugiro-lhe gue fale em Hiper-realismo, ou em outros 
ismos, mas desista de compreender a sutileza da produção 
pictórica de Ivan. Em resumo: quando Ivan Pinheiro Machado 
apanha o pincel, ele desinteressa-se de tudo, menos de poesia."

MARGS apresenta quatro décadas de arte com Ivan Pinheiro 
Machado

A exposição "Ivan Pinheiro Machado: Retrospectiva" traz mais 
de 90 obras que representam um passeio em quatro décadas 
de produção artística, desde os anos 1970 até os dias de hoje. 
São trabalhos que tratam, em sua maioria da temática urba- 

extremamente realistas, que procuram captar aspectos 
inusitados do cotidiano das grandes cidades. O crítico Jacob 
Klintowitz assim definiu a pintura de Ivan: “o que no primeiro 
momento lembra a fotografia documental de uma cena urba
na tem a capacidade de nos capturar para uma nova intuição, 
o peso subjetivo, o olhar do artista e a poética desta constru
ção inteiramente ficcional."

Desde uma mesa de bar, até um sinal de trânsito, a arte de 
Ivan Pinheiro Machado transita em torno do cotidiano, trans
formando em arte a banalidade das ruas, da cidade grande 
com ruas semidesertas, onde a figura humana é uma “pre
sença ausente" conforme definição do crítico Paulo Perdigão.

Nas pinturas selecionadas para esta retrospectiva destaca-se a 
técnica apurada e o empenho constante na busca para apro
ximar o desenho à fotografia, em um diálogo constante com 
a realidade. Assim, sua série sobre automóveis em um des
manche. sobressai-se, podendo até causar certo desconforto 
pela força do excesso e da descartabilidade da sociedade de 
consumo.

Importantes intelectuais brasileiros e críticos de arte se mani
festaram a respeito do trabalho de Ivan:

Nova York. O Ivan, como o Paulo Francis, se apaixonou pela 
cidade.(...) Cada pincelada sua é parte dessa confissão. A 
con//ssão do sentimento de amor e solidão gue essa gigantesca 

aoel causa nas pessoas. É essa cidade vazia, para todo o 
I sempre vazia - na linha dramática que Edward Hopper foi, até 

°je, quem levou mais a/to e/ou mais fundo - que Ivan nos 
I Presenta. Olha, Vermeer, o rapaz é muito bom, no conteúdo e 

a torma. Um dia ainda vão falsificar ele, você vai ver."

Armindo Trevisan, 2011

na,
"Ivan Pinheiro Machado demonstra um domínio técnico 
singular, com um grafismo muito próprio, uma verdadeira 
Identidade. São pedaços do cotidiano que geralmente não são 
pintados e que o Ivan descobriu e deu vida, transportando para 
telas. É uma pintura que apaixona pela beleza, pela limpeza e 
pelo contexto importante de simplicidade."
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Quati. 2015 
Aço e cobre 
86 x 67 x 20 cm
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Millõr Fernandes
Carta ao Passado, Isto é, 1996

Grupo da Mata
Lobo-guará
Escultura de fios de cobre soldados
120x80x30 cm
2015

Ivan Pinheiro Machado
Porto Alegre/RS, 1949 

Cemitério de automóveis 1 
Óleo sobre tela 

90 x 60 cm 
Porto Alegre, 2001
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“Hiper-realista de sete costados, as pinturas de Pinheiro 
Machado teriam feito Salvador Dali vibrar de prazer. Para Dali, 
o grande lance da arte contemporânea era o Hiper- realismo." MATRIZ

Carlos von Shmidt
O Estado de S. Paulo, 1991 Karen Axelruld

"É tão forte o verismo das cenas urbanas de Ivan Pinheiro 
Machado que podemos não sentir que se trata de ficção. A sua 
pintura tem a particularidade de uma delicada luz que a percorre 
e é quase despercebida. É deste diálogo entre o desenho e o 
diáfano que ela é feita (...) Ivan Pinheiro Machado é dotado 
deste subterrâneo poder do pintor.(...) /Is imagens parecem que 
são iguais às coisas, entretanto elas são idênticas ao olhar do 
artista.

Karen Axelrud

CURADORIA Eduardo Veras

Jacob Klintowitz
apresentação da exposição “0 mundo como ele não é", 

Espaço Cultural Citi, São Paulo, 2014
Malevich dá pistas, talvez, de uma dimensão espiritual da 
geometria - e da própria arte.

A mostra “Matriz: Karen Axelrud" reúne 32 gravuras em metal 
produzidas entre 2014 e 2015.

Mas talvez exista um tópico ainda mais interessante, que 
nem se desvincula muito desses primeiros. Essas gravuras 
tratam, quem sabe, de experimentação, ou, ainda mais do 
que isso, elas comentam como a experimentação, o ensaio 
e a indagação sobre o que oferece uma linguagem podem 
conduzir essa linguagem a seus próprios limites, ou além 
deles. Se a gravura depende de uma matriz, o que acontece 
quando essa matriz independe de tinta? O que se passa 
quando a matriz transfere apenas seu volume e sua espessura 
para o papel? E se a matriz, coberta de tinta, não contiver um 
desenho para matizar, nenhum desenho além do próprio plano 
e de seu contorno? Ou ainda: e se a matriz, coberta de tinta 
mais uma vez, começar a reincidir sobre sua própria mancha?

Partindo de um número limitado de peças em cobre, de for- 
bem simples e com medidas precisas e modulares, asmas

obras enfatizam os tamanhos das próprias matrizes e a es
pessura do metal. As posições, as sobreposições e os espa
çamentos ritmados produzem uma espécie de melodia visual. 
São impressões de composições geométricas que encami
nham o observador a olhar em detalhe.

Ivan Pinheiro Machado
Porto Alegre/RS,1949 

Beijo na estátua 
Óleo sobre tela 

75 x 45 cm 
Nova York, 1989

O que quer e o que pode a gravura

Diante de uma obra de arte, a pergunta costuma ser 
estimulante: de que se trata? Sobre o que é? O que está em
jogo?

A resposta, obviamente, nada terá nada de unívoca ou 
definitiva, será sempre parcial e provisória. Com alguma 
sorte, há de aclarar um aspecto ou outro.

A questão retorna, agora, diante da série de gravuras em 
metal que Karen Axelrud (Porto Alegre, 1965) traz a público
pela primeira vez.

A artista é conhecida, sobretudo, pelas suas pinturas de 
cuidadosa composição geométrica: a sobreposição de cores 
e linhas sugerindo profundidade e movimento, os planos se 
articulando com elaboração e elegância, as partituras e as 
melodias visuais que elas definem cadenciando o jogo entre 
contemplação e devaneio. Karen prefere dessa vez uma 
paleta mais restrita e uma dimensão mais concentrada. São 
gravuras - sobre papel - para se olhar bem de perto e sem 
pressa. O assunto, no entanto, parece que persiste: esses 
rabalhos tratam ainda de precisão e fortaleza, regularidade 

e exatidão. Tudo se constrói de modo justo e bem pensado. 
Pequenos módulos se

As diferentes imagens e os ensaios que se desdobram uns 
os outros, dentro da série maior de gravuras, evocam uma 

ad'Upã0-rnU^0 pr°pr'a ^ matemática: a beleza, a qualidade, 
!ínfS m<*^0 dapui>° due se ergue com ciência e engenho. Há 
bonrtcT Ciepurapa° e excelência.O assunto, reconheçamos, é

Ocorre

branc6 “°nvocar uma lembrança suprematista: preto sobre 
com ri P'et° sodre Preto, branco sobre branco, plano 

■ ano' contornos com contornos. Essa combinação a

Karen Axelrud testa nessas pequenas séries o que quer e o 
que pode a gravura em metal. Há limites nessa expansão? 
Até quando a gravura resiste como gravura? Talvez seja a 
consciência de si o que está em jogo.

Eduardo Veras
Professor do Instituto de Artes da UFRGS

Karen Axelrud
Porto Alegre/RS, 1965 

RN 3. 2015 
Gravura em metal 

26 x 35,66 cm□associam com rigor e austeridade.

Ivan Pinheiro Machado
Porto Alegre/RS, 1949 
Cemitério de automóveis 5 
Óleo sobre tela 
120x80 cm 
Porto Alegre, 2002

pue, desta feita, a economia de meios e extensões

■MMM
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COLECAÜ DE PINTURAS Dü ACERVO
9

1.

Britto Velho, Carlos Petrucci, Carlos Vilaró, Edgar Koetz, Edy Carollo, Ênio Pinalli 
Francis Pelichek, Guido Mondin, Maristany de Trias, Napoleone Grady, Nesmaro

CURADORIA MARGS

Em continuidade ao programa de exposições do seu acervo 
permanente, a mostra "Coleção de Pinturas do Acervo", com 
organização do Núcleo de Curadoria, reúne 12 telas de artistas 
nacionais e estrangeiros, produzidas nos séculos XIX e XX.

O acervo do MARGS possui trabalhos que vão da primeira 
metade do século XIX até os dias atuais. São obras que 
envolvem diferentes linguagens das artes visuais como 
pintura, escultura, gravura, cerâmica, desenho, arte têxtil, 
fotografia, instalação, performance, arte digital, design, 
entre outros. A coleção do museu é composta por arte 
brasileira, com ênfase na produção de artistas gaúchos, e 
também por obras estrangeiras, da qual conta com nomes 
significativos da arte mundial.
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■iWtfUruouai, 1953 Carlos Vilaró
- Punta Ballena/Uruguai, 2014 

f / 75 era su numero preferido, 2004 
Acrílico sobre tela, 75.4 x 65 cm 

Aquisição por doação do artista, 2005

4. Karen Axelrud
Porto Alegre/RS, 1965 
G2, 2015 
Gravura em metal 
26 x 17.83 cm

3. Karen Axelrud
Porto Alegre/RS, 1965 
G5, 2015 
Gravura em metal 
26 x 17.83 cm

2. Karen Axelrud
Porto Alegre/RS, 1965 
L.02, 2015 
Gravura em metal 
26 x 17.83 cm

1. Karen Axelrud
Porto Alegre/RS, 1965 
£.04,2015 
Gravura em metal 
26 x 17.83 cm
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1.

2.

2. Nesmaro
Montevidéu/Uruguai, 1917 - Porto Alegre/RS, 1981 

Velha cidade européia, s.d. 
Óleo sobre tela, 60 x 81 cm 

Aquisição por doação do artista, 1975

1. Maristany de Trias
Barcelona/Espanha, 1866-Porto Alegre/RS, 1964

Marinha, s.d. 
Óleo sobre tela, 69 x 92 cm 

Aquisição por doação da Brasil Telecom, s.d.

Napoleone Grady
Santa Cristina/Itália, 1860 - Varese/ltália, 1949
A emigrante, 1887
Óleo sobre tela, 142 x 88 cm
Aquisição por transferência da Caixa Econômica Federal, antes de 1986
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AGUA
Paisagem alterada

Adriana Rocha, Ana Michaelis, Celso Orsini, Cris Rocha, Patrícia Furlong

CURADORIA Maria Alice MillietEdy Carolio
Porto Alegre/RS, 1921 -2000 
Eu, 1955
Óleo sobre tela, 63 x 48 cm
Aquisição por doação da Galeria Sala de Arte de Porto Alegre 
através de Jorge Karam e filhos, s.d

A contribuição dos artistas a essa tomada de consciência 
corre em paralelo aos fóruns que apontam a necessidade de 
preservação dos recursos naturais. É um jeito diferente de se 
ligar no que acontece, de apreender a realidade. Qual a cor 
do pó que levanta da terra seca? Como fica o céu quando a 
tempestade se aproxima? O artista traduz em imagens essas 
impressões.

Os que moram nas grandes cidades se esquecem da na
tureza. Não contemplam o céu, ignoram tudo sobre a vida 
das plantas e do clima, sabem apenas o que a previsão do 
tempo informa. A paisagem que conhecem é de cimento, de 
ferro e de asfalto. Em São Paulo, desapareceram as várzeas 
alagadas, os capões de mata, a garoa. Hoje, dos campos de 
Piratininga não resta nem a lembrança.

Nas cidades, qualquer manifestação da natureza é tratada 
como catástrofe. Em 2015, a seca levou a população da capi
tal paulista a recordar a importância da água para sua sobre
vivência. A conversa retrocedeu a tempos imemoriais: falava- 
se da chuva e da falta que ela faz. Assim, a água voltou a ser 
uma preocupação primordial. Os índices pluviométricos e os 
níveis das represas ocuparam os noticiários. Depois de déca
das de ocupação desordenada, os paulistanos começaram a 
atentar para a relação existente entre a água que sai das tor
neiras e as agressões ao meio ambiente.

Atento ao mundo a seu redor, ele observa as ruas molhadas, o 
lodo, a lama, a espuma, a água parada. Percebe a atmosfera 
pesada de chuva, as gotas que escorrem pela vegetação, a 
poça escura a brilhar como um olho cheio de lágrimas. Sua 
intenção não é registrar o que vê e sim, nos sensibilizar por 
meio de uma visão poética da paisagem.
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Carlos Petrucci
Pelotas/RS, 1919 - Porto Alegre/RS, 2012 

Retrato de Maria Moritz, 1943 
Óleo sobre tela, 63 x 53 cm 

Aquisição por doação de Paulo Moritz, 1990

o Patrícia Furlong
òem tltul°7~Séne Paisagem Líquida, 

2016
Acrílica e óleo sobre tela 

157 x 200x4.5 cm
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2. Cris Rocha
Sem título
Impressão em papel de algodão com 
pigmentos minerais - gravura em metal 
80x 110 cm 
2015

Adriana Rocha
1. Ana Michaelis
O tempo passa 
Acrílica sobre tela 
90 x 120 cm 
2014

Série Horizontes Magos
Impressão e acrílica sobre tela

190x 170x 4 cm
2015
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MARILIA FAYH
Esculturas e gravuras

Marilia Fayh

CURADORIA André Venzon

mas sobretudo para o ser humano, este é o caminho que a 
obra de Marilia Fayh constrói. Busca por uma força passional 
que comunique emoções essenciais ao público, que faça sen
tir a presença dessas figuras ainda que não as virmos mais.

Eu e a espera Marilia Fayh, 30 anos de arte

Para um artista, fazer a curadoria de um outro artista é uma 
experiência fora de si - desligar-se do seu mundo para conec
tar-se com o outro, para aventurar-se em um universo desco
nhecido. Marilia Fayh é uma artista porque compreende esta 
beleza de experimentar, para quem a arte é vida, para quem 
os artistas são pessoas e as pessoas são arte.

O que ver ainda nas esculturas de Marilia, além de que vale 
a pena observar o humano? Aquele que porta a simplicidade 
de mostrar aquilo que se passa, que se vê. E se não vê nada 
quando olha para fora, olha para dentro e, novamente, lembra 
de “desejara alma”.0 artista francês Marcei Duchamp demonstrou, com o pró

prio exemplo, que o objetivo da arte não é a obra em si 
liberdade de fazê-la. E, para Marilia, a liberdade da arte signi
fica a liberdade de sere, principalmente, a franqueza de “levar 
suas asas pelo lado de dentro".

mas a ia
rHMarilia Fayh

Porto Alegre/RS, 1956 
Mon petit soleil 

Escultura em bronze 
30 x 30 x 80 cm 

2015
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E o que Marilia Fayh procura na escultura senão a si mesma? 
Sua obra é modelo da suavidade do corpo. Lila, Alessandra, 
Aline, Ana. Luiza, Pandora, Ricota, Alda, Clarissa, Teresa, Mar
cela, Mariana, Giovana, Vivian, Carolina, Deuzari são nomes 
que batizam algumas de suas criações, porém poderiam ser 
igualmente pseudônimos de uma só pessoa, a artista. Pois é 
ela que repousa no conforto feminino de todas essas formas.
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oEm contraste com a tensão do movimento de suas primeiras 

obras, as atuais parecem caladas e inertes, ocultando olhos e 
boca. Como penetrá-las a não ser pela superfície da pele? Figu
ras próprias da artista que habitam entre o real e o imaginário 
e para quem o rosto pode também ser uma paisagem interior,

Então olhos e boca se voltam para dentro de um corpo que ha
bita primeiro em Marilia. Nesses corpos compartilhados mer
gulhamos instintivamente para descobrir que os verdadeiros 
olhos e boca estão em nós. Assim a imagem se preenche.

Antes do barro perder seu significado para a gravidade do 
ronze, um véu de ternura dá calor humano às peças. O gesto 
a artista ao delinear o corpo da figura é comparável à sensa- 

Çao de quando alguém nos dá a mão e sentimos a emoção 
Que o calor da palma do outro imprime em nossa pele.

art °t ras.fisicas due nascem da expressividade das mãos da 
i-V* de barro’ áQua' ar e fogo, mas ela as sente até a 
qu a °s dedos' E assim como na Terra de Oz, em que o ines- 
Homp6 persona9em do autor americano L. Frank Baum, o 
metáfo^ °e Lata' queria um coração, as obras de Marilia são 
coracãra& Para ° sanbmen^°’elas (e da) também desejam um 

(T- o que lhes dê alma. Como o corpo anseia pelo espírito.
Sã
providas^UfaS desprovidas de discurso, uma vez que estão 

I ' a artista. Uma artista não apenas para os eruditos,
Vistas panorâmicas da exposição “Água: paisagem alterada" no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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Assim a artista conquista essa habilidade de transformar o 
menor assunto num enorme sentir. Essa singeleza de origem 
que a permite criar. Sua participação artística se define por 
ela mesma "como pingos de chuva", e desse modo apreende 
seu lugar no mundo e na arte.

O cabelo, solto ou em forma de trança, é um elemento re
corrente na poética de Marilia. Ao mesmo tempo em que ele 
remete ao corpo, também está carregado de informações que 
ampliam as possíveis leituras dos seus trabalhos. Repletos 
de simbolismos diversos, na maioria das vezes é sentido de 
fertilidade e força vital. União entre o corpo físico e espiritual, 
os fios de cabelo são também signo de passado e memória 
da artista.

Essa é sua história de amor com a obra, feita do seu jeito, um 
projeto de vida único, de uma relação com a matéria de que 
são feitas, do início ao fim. Do amassar o barro à fundição, 
Marilia sabe que o amor é o que faz a sua obra e nos faz 
repletos.

Alfabetizada nas letras pela mãe, nas artes pelo tio Valdir e na 
vida pelo "muro" - em que aprendeu a caminhar e a se equi
librar praticamente sozinha o receio do abismo deu lugar a 

alicerce interior que se tornou invisível com o silêncio do 
tempo, só rompido pelo ato de escrever. Logo, sua filiação e 
outras reminiscências insurgem nos aspectos lúdicos e nos
tálgicos de uma intensa produção artística.

Sem medo de errar, segue o destino de um "olhar captador 
que observa a leveza do mundo, que trilha uma via de expres
são para onde só a arte pode nos levar. Um caminho como a 
música, que aprendeu visualmente a tocar no piano quando 
criança e despertou a alma nas suas mãos e a coragem no 

peito. Sobre o teclado, cada nota se transformou em pas- 
infinito. E seu ateliê é esse lugar, porque ali se 

dá a gênese criativa e onde se descobre a artista até então 
imersa numa experiência cósmica. Momento em que fazer 
cada peça é desnudar-se da sua própria pele. Processo que 
requer tempo, tranquilidade e solitude.

A MODERNIDADE IMPRESSA
Artistas ilustradores da Livraria do Globo - Porto Alegre

Edgar Koetz, Ernst Zeuner, Francis Pelichek, Gastão Hofstetter, João Fahrion, João Faria Viana, 
João Mottini, Libindo Ferrás, Nelson Boeira Faedrich, Roswitha Wingen-Bitterlich,

Sotero Cosme, Vitorio Gheno

CURADORIA Paula Ramos

dernação e pautação. Em 1890, sete anos após o início das 
atividades, ele contratou o adolescente José Bertaso (1878- 
1948), protagonista da vertiginosa expansão do estabeleci
mento na primeira metade do século XX. Foi seu filho, porém, 
Henrique Bertaso (1906-1977), quem abraçou o projeto edito
rial, contando com a parceria de Erico Verissimo (1905-1975), 
então secretário da Revista do Globo.

A Modernidade Impressa - Artistas Ilustradores da Livraria do 
Globo - Porto Alegre

Quando se fala em "Editora Globo" nos dias de hoje, pensa-se 
instantaneamente no Grupo Globo, conglomerado da área de 
mídia que o jornalista Roberto Marinho (1904-2003) estrutu
rou no Rio de Janeiro. Entretanto, ao longo de décadas, a mar
ca "Globo" esteve relacionada a outro cenário: Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul.

um

iH
O consórcio Bertaso - Verissimo fez da Livraria do Globo, en
tre as décadas de 1930 e 1940, a maior editora de literatura 
traduzida do País e a segunda casa editora, em número de pu
blicações. Além de ter lançado nomes como Mario Quintana 
(1906-1994), Augusto Meyer (1902-1970), Dyonélio Machado 
(1895-1985) e o próprio Verissimo, a Globo foi a responsável 
pela tradução, para o português, de autores referenciais da 
literatura internacional. Gerações de brasileiros acompanha
ram as reflexões de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, a partir

O
rsi
OA história da Livraria do Globo remonta a dezembro de 1883, 

quando Laudelino Pinheiro de Barcellos (1851-1917) abriu um 
bazar de material escolar no número 268 da antiga Rua da 
Praia. Empolgado e antevendo os rumos do negócio, montou 
nos fundos da loja uma pequena oficina gráfica, dotada de 
caixa com tipos e duas máquinas de impressão, com as quais 
oferecia livros para o comércio, serviços de tipografia, enca-

Marilia Fayh
Porto Alegre/RS, 1956 tf!

O
Lila
Escultura em bronze 
52 x 34 x 20 cm 
1997
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Vista da exposição "A Modernidade Impressa: Artistas ilustradores da Livraria do Globo - Porto Alegre" no MARGS.
Foto: Raul Holtz

Para Marilia Fayh, viver não deixa de ser uma longa espera. 
Se porventura suas figuras estão no entreato de movimento 

constituem novamente a imagem de traslado daou remanso
vida. Na solidez da solidão, suas esculturas nos atraem antes 
de tudo pela serenidade dos corpos, para depois nos defron
tar com a questão do eterno retorno existencial de quem as 
aguarda... Da esperança desse encontro, entre o eu da artista 
e o nosso, resplandece um sol de sentidos.

André Venzon
Artista visual, curador e gestor cultural 

Mestrando em Poéticas Visuais pelo PPGAVIA-UFRGS

Marilia Fayh
Porto Alegre/RS, 1956 
Le due sorelle 
Escultura em bronze 
21 x 15 x 10 cm 
2001
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da tradução de Mario Quintana; conheceram o caráter crítico 
e visionário de Aldous Huxley por meio de Contraponto, tra
duzido por Erico Verissimo; leram Os Buddenbrook e A mon
tanha mágica, de Thomas Mann, pela versão erudita de Her- 
bert Caro. A presença desses profissionais fazia da empresa, 
como escreveu o jornalista Carlos Reverbel (1912-1997),

[...] um lugar em que os funcionários mais jovens e ignorantes 
(entre os quais me alinhava afoitamente) podiam dispensar o 

de dicionários e enciclopédias. Ficava bem mais cômodo 
e muito mais proveitoso usar e abusar do grande saber dos 
humanistas que ali mourejavam, em regime de oito horas de 
trabalho, como se fossem comerciários. [...] Me detinha a te
cer fantasias, como a de transformar o local numa Faculdade 
de Letras ou de Filosofia. Fiavia elementos de sobra para a me
tamorfose. E a Seção de Desenho e de planejamento gráfico, 
dirigida por Ernst Zeuner, não ficava longe de uma Escola de 
Belas Artes.

uso

A "Seção de Desenho", citada por Reverbel, foi o núcleo da 
exposição e da publicação homônima, lançada pela Editora 
da UFRGS, com patrocínio da Petrobras. Em seu período áu
reo, ela foi coordenada por Ernst Zeuner (1895-1967), designer 
alemão formado pela Hochschule für Graphische Künste und 
Buchgewerbe, em Leipzig, uma das mais prestigiadas da Eu- 

Zeuner chegou ao Brasil em 1922 e, já naquele ano, ini-ropa.
ciou sua colaboração na empresa sulina, formando gerações 
de artistas gráficos.

João Fahrion
Porto Alegre/RS, 1898-1970 
Abrigo Praça XV, 1960 
Óleo sobre tela, 70 x 62 cm
Adquirida por doação de Kurt e Elsbeth Berg, 2014Responsável pela visualidade das publicações com selo Glo

bo, a "Seção de Desenho" fornecia capas, vinhetas, capitu
lares e ilustrações para almanaques, livros e revistas, além 
de logotipos, cartazes e anúncios publicitários, Durante dé
cadas, congregou artistas como João Fahrion (1898-1970), 
Edgar Koetz (1914-1969), Nelson Boeira Faedrich (1912-1994), 
Gastão Hofstaetter (1917-1986), João Mottini (1923-1990), 
João Faria Viana (1905-1975) e Vitorio Gheno (1923), além dos 
colaboradores Sotero Cosme (1905-1978), Francis Pelichek 
(1896-1937) e Roswitha Bitterlich (1920-2015), entre outros. 
Por necessitarem da máquina para dar visibilidade a seus tra
balhos, eles estão entre os primeiros, no Rio Grande do Sul, 
a explorar os processos mecânicos de reprodução, o que os 
obrigou à renovação e ao aperfeiçoamento técnico constan
tes. Suas composições, de grafismo irreverente, forte apelo 
cromático e remetendo à linguagem dos cartazes, exalam 
frescor e modernidade.

Por meio da “Seção de Desenho", a Livraria do Globo formou 
artistas, divulgou seus trabalhos e promoveu uma nova e exu
berante visualidade, que oxigenou o olhar de crianças e adul
tos, permanecendo na memória afetiva de várias gerações. 
Como propalado em seu slogan, Urbi et Orbi, a Globo e suas 
publicações falaram à cidade e ao mundo, foram local e glo
bal ao mesmo tempo.

Paula Ramos
Curadora, crítica, historiadora da arte e professora no Instituto de 

Artes da UFRGS e PPGAV/UFRGS

Ernst Zeuner
Zwickau/Alemanha, 1898- Porto Alegre/RS, 1967 
A vida no campo: Vaquejada, s.d 
Têmpera sobre papel, 25.5 x 36.5 (21.5 x 33) cm 
Aquisição por doação da SEC-RS, 1982 Vistas da exposição "A Modernidade Impressa - Artistas ilustradores da Livraria do Globo - Porto Alegre" no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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UM OLHAR DE BERLIM SOBRE A
ARTE IMPRESSA EM PORTO ALEGRE

(1960 a 2015)
Ein Blick aus Berlin auf Druckkunst in Porto Alegre (1960-2015)

Aleksandra Blaszczyk, Aleksandra Kwiatkowska-Kacprzak, Alfredo Nicolaiewsky, Andreia Oliveira 
Anico Herskovits, Anna Brucart, Antônio Augusto Bueno, Antônio Carlos Maciel 

Antônio Cláudio Carvalho, Aríete Santarosa, Bibiana Crespo Martin, Bruno 9li, Carlos Asp, 
Carlos Britto Velho, Carlos Scliar, Carmen Moralles, Cris Rocha, Dara Balbin, Donato Silveira, 

Dorota Kobos, Eduardo Haesbaert, Eduardo Viera da Cunha, Elaine Tedesco, Elida Tessler, Fábio Zimbres, 
Flávio Gonçalves, Francisco Stockinger, Frantz (Antônio Augusto Frantz Soares), Gelson Radaelli, 

Gilmar Fraga, Giuliana Adomilli, Glaé Macalós, Glauco Rodrigues, Helena Kanaan, Hélio Fervenza, 
Inês Mesquita, Jaca (Paulo Carvalho Júnior), Joanna Kaminska, José Carlos Júlio de Moura, 

Karin Lambrecht, Katlego Tlabela, Lenirde Miranda, Luís Fernando Barth, Mabel Fontana, 
Magdalena Wójcik, Marcos Sanches, Maria Isabel Barrero, Maria Lúcia Cattani, Maria Tomaselli 

Marília Fayh, Marina Camargo, Maristela Salvatori, Morné Visagie, Nara Amélia, Nilza Haertel 
Paulo Chimendes, Paulo Olszewski, Pilar Rosado, Plínio Bernhardt, Rafael Pagatini, Regina Silveira, 

Roos Hilstra, Rose Lutzenberger, Rubens Costa Cabral, Sandra March, Teresa Poester, Tomasz Biskup, 
Ulysses Bôscolo, Vera Chaves Barcellos, Vitor Cauduro, Matesco, Weil, Zoravia Bettiol, Zupo
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CURADORIA Rolf Külz-Mackenzie (Alemanha) to
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Glauco Rodrigues
-Rio de Janeiro/RJ, 2004 

Fôve, 1985 
Litogravura, 59.6 x 78.6

Bagé/RS. 1929

Vistas da exposição "A Modernidade Impressa - Artistas ilustradores da Livraria do Globo - Porto Alegre' no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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A convite do Goethe-lnstitut Porto Alegre, o curador alemão 
Rolf Külz-Mackenzie esteve na capital gaúcha durante cinco 
semanas no início de 2016 realizando uma residência curato- 
rial. Durante esse período, Külz-Mackenzie selecionou obras 

da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Institutono acervo
de Artes da UFRGS, sendo algumas obras doadas pelo Museu 
do Trabalho, com foco em arte impressa. O resultado desta 
seleção caracterizou-se por diversidade de forma e conteúdo: 
a exposição apresentou um recorte representativo dos traba
lhos dos últimos 55 anos com obras de diferentes técnicas de 
impressão, gêneros, estilos e formas de confecção e de re
presentação, além de diversos conteúdos, em contraposições 
que possibilitam diálogos em uma montagem em que local, 
tempo e espaço - especialmente os espaços de exposição - 
foram levados em consideração.

Carlos Scliar
Santa Maria/RS, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001 
Sem título, 1972
Serigrafia sobre papel, 70 x 50.5 cm 
Álbum Scliar serigrafias

A exposição “Um olhar de Berlim sobre a arte impressa em 
Porto Alegre (1960 a 2015)" foi uma realização conjunta do 
Goethe-lnstitut Porto Alegre, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Artes da UFRGS (Pinaco
teca Barão de Santo Ângelo), Departamento de Difusão Cul
tural (UFRGS) e Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Ma- 
lagoli (MARGS) e integrou o projeto The Power of Printmaking, 
que busca incentivar, difundir e integrar as manifestações 
âmbito da arte impressa, campo de forte tradição no Brasil e 
na Alemanha.

no

Rose Lutzenberger
Porto Alegre/RS, 1929 
Sem título, 1971
Serigrafia (33/50), 48.5 x 66.5 cm 
Álbum Visão multidirecional

Francisco Stockinger
Traun, Áustria, 1919- Porto Alegre/RS, 2009 
Retirante com criança morta, 2008 - 2009 
Xilogravura sobre papel, 48 x 36 cm

Helena Kanaan
Bagé/RS, 1961 
Sem título, 1999 

Serigrafia, 48 x 66 cm 
Doação do Museu do Trabalho
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MARIA Dl GESU
60 anos de arte

Maria Di Gesu

CURADORIA Paulo César Brasil do Amaral

■

muito cedo para o Brasil, escolhendo a linha primitiva para a 
produção de sua arte, o que se revela, sobretudo, na pintura 
que, em seu caso, está intimamente atrelada à linguagem 
de suas xilogravuras, raras preciosidades para uma técnica 
de ferramental e efeitos limitados. Artista inquieta, Maria Di 
Gesu nunca parou de produzir o seu trabalho, fazendo dele 
uma quase religião de ofício vindo a ombrear-se em qualidade 
aos mais renomados artistas de nossa terra, alguns dos 
quais, seus próprios mestres. É para o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli um privilégio acolher outra vez 
uma mostra de Maria Di Gesu, renovando a notícia de uma 
criação artística ininterrupta e coerente que nos deve servir 
de lição e exemplo.

A exposição "Maria Di Gesu - 60 Anos de arte" possui 54 
trabalhos em pintura, xilogravura e esculturas em terracota 
e gesso platinado que representam a obra da artista em sua
pluralidade.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli apresenta 
mais uma exposição de Maria Di Gesu. Desta vez em 
comemoração aos 88 anos da incansável pintora, gravadora e 
também violinista, virtuose que é Maria no amplo universo das 
artes que elegeu. Não se trata de uma retrospectiva, porquanto 
não se reuniram aqui obras das várias fases produzidas pela 
artista de características tão próprias durante sua longa e 
profícua trajetória nas artes visuais. Entretanto, a exposição 
revela-nos em particular duas Marias: a pintora primitiva e a 
exímia gravadora. Natural de Morano Calabro, na Itália em que 
iniciou a pintar desde jovem, Maria Di Gesu mudou-se ainda
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.. Maria Di Gesu
Morano Cálabro/ltália. 1928 
L Domingo na praia. 1997 

Oleo sobre leia

Coleção de MarleiVoletto

2. Karin Lambrecht
Porto Alegre/RS, 1957 
Sem título, 1999 
Gravura em metal, 39 x 49 cm 
Doação do Museu do Trabalho

1. Regina Silveira
Porto Alegre/RS, 1939
Doublé (M.D.), 1997
Serigrafia sobre papel, 70 x 100 cm
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DO ATELIE AO MUSEU
Fernanda Martins Costa

CURADORIA José Francisco Alves

A mostra apresenta momentos significativos e preocupações 
recorrentes dos cerca de 20 anos de carreira de Fernanda 
Martins Costa. E a forma de exibição desta individual, a in
serção das obras, é bem inusitada, pois Fernanda faz projetar 

dentro do museu o seu próprio ateliê, com o desloca-para
mento/ocupação de parte de sua ambientação de trabalho 
para as salas do MARGS. Em algumas paredes, a própria es
trutura expositiva da instituição se transforma em suporte di
reto para obras in situ, temporárias, efêmeras. É uma espécie 
de anatomia/autonomia do ateliê - o corpo da produção des- 
dobrando-se, lado a lado, em fábrica (ateliê) e destino (a sala 
de exposição). Tal proposta, inclusive, é similar a que ocorreu 
no próprio MARGS, em 2011, com a exposição Do Atelier ao 
Cubo Branco, mostra que homenageou os 50 anos do Atelier 
da Prefeitura de R Alegre, na qual uma das salas foi ocupada 
por vários artistas que produziram no próprio local as obras 
a serem exibidas. E anatomia, estruturação e dissecação da 
figura humana, são entes e procedimentos que são da nature
za da produção desta artista, que desde a sua infância esteve 
relacionada a ambos, arte e medicina, posto que filha e neta 
de pediatras. E nessa trajetória, que iniciou precoce, porque 
não dizer, o uso paripassu dos materiais de arte e instrumen
tos médicos lançou ao mundo da artista a familiaridade com 
esses universos, deles não mais se afastando.

Maria Di Gesu
Morano Cálabro/ltália, 1928 
Pelada na Areia, s.d 
Óleo sobre tela 
Coleção de Marlei Poletto

A figura humana e suas partes, externa e interna, seu con
junto, sua estrutura, seus registros e revelações - de forma 
direta ou indireta - é por Fernanda Martins Costa trabalha
da de maneiras diferentes. Às vezes '‘científica”, por meio da 
transcrição manual (exímios desenhos) para a tela de verbe
tes de livros antigos de medicina; às vezes com uma expres
sividade perturbadora, de registros reconhecíveis e irreconhe
cíveis, numa profusão de pigmentos e elementos, em obras 
de pequenas e enormes dimensões. Segue assim, na presen
te mostra, a artista na continuidade de suas preocupações, 
acrescentando vibração e inquietamento já percebidos ante
riormente, nas individuais de 2013 e 2015, na Universidade 
Federal de Ciências da Saúde e na Galeria Arte & Fato.

Fernanda Martins Costa
Porto Alegre/RS, 1967 

Coração finito: o processo. Série fotográfica, 2006 
Escultura em gelo, gelatina e pigmento 

Imagem: Fernanda M. Costa
José Francisco Alves

Doutorem História da Arte, ex-Curador Chefe do MARGS e 
ex-Curador Assistente da Bienal do Mercosul

Maria Di Gesu
Morano Cálabro/ltália, 1928 
Grupo carnavalesco, s.d 
Terracota
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TEMPO TANGÍVEL
Rogério Medeiros

As obras da exposição "Tempo Tangível" são compostas por 
colagens de tiras ou fragmentos de dezenas de fotografias 
tomadas do céu; em alguns casos num mesmo dia, em ou
tros no decorrer de até uma semana. O fotógrafo explica que 
sempre tem a estética como grande motivação no desenvol
vimento de seu trabalho e, apesar de ser esta a primeira vez, 
era antiga a vontade de explorar cores sólidas. Rogério gosta 
da ideia de um assunto banal, porém rico em opções cromá
ticas; também do fato de as variações de cores resultarem de 
momentos e influências meteorológicas diferentes, o que faz 
deste um processo essencialmente fotográfico, feito com o 
registro de instantes. Durante o desenvolvimento deste corpo 
de trabalho várias questões e reflexões acerca da intangibili- 
dade do tempo surgiram.

que foi captado e a reconstrução de uma nova interpretação. 
Também há a questão da vivência do mesmo momento ter 
significados diferentes para pessoas diferentes, exemplifica
do no díptico de tiras tramadas, onde a fusão cromática apre
senta diferenças pela simples inversão da ordem de cortes e 
tramas, assim como o conjunto de experiências de cada um.

O objetivo da série é adicionar o trabalho manual ao fazer ar
tístico fotográfico e realizar a visualização através do proces
so artesanal, daí a escolha por cortes e colagens, linguagem 
que Rogério explora com diferentes volumes e tipos de cola, 
cortes com estilete e à mão livre, como na obra 09.01.2013 - 
Momento Fragmentado, em que o instante é desconstruído, 
a partir do rasgo da fotografia com as mãos, em pequenos 
pedaços e bordas lixadas com as suas unhas para, depois, re
construir a imagem colando cada uma de maneira disforme, 
intuitiva, assim criando uma nova realidade, um novo instan
te aonde as marcas do artista são deixadas. São marcas da 
experiência, do tempo por ele percorrido e dos sentimentos 
acumulados.
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Ao unir em uma mesma obra segmentos de fotografias toma
das em momentos diferentes, o tempo é condensado em um 
instante, o do observador; de forma oposta, quando fragmen
ta em diversos cortes uma fotografia tomada em um único 
instante, o momento é alongado entre a desconstrução do
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Rogério Medeiros
Porto Alegre/RS, 1962 

07-10.01.2013
Colagem de tiras de fotografias por pigmentos 

minerais em papel de algodão 
91 x 135 cm 

2014
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Vistas da exposição “Do Ateliê ao Museu" de Fernanda Martins Costa no Margs. Fotos: Luciano Lanes
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Fotografias

TOPOFILIASPassados 10 anos desde a sua primeira exposição no MARGS, 
Rogério Medeiros retorna ao museu, desta vez com uma sé
rie de tendência minimalista, que decidiu chamar de "Tem
po Tangível", isto é, aquele átimo, fugaz como a trajetória de 
uma estrela cadente, em que a imagem pode ser apreendida 
e eternizada pelas lentes de uma câmera. Não são imagens 

ainda que sacadas pelo toque sobre o disparador,

Claudia Hamerski

CURADORIA Mario Gioiaao acaso
assim como qualquer fotografia. E aqui, a câmera do artista 
não substituiu o olhar. Eu sinto que este toque resistiu ao 
momento único em que poderia dar-se: aguardou a complei
ção da luz sobre o objeto, sem propriamente estar atento a 
este, e então, fruto do olhar sensível, aconteceu. O resulta
do é uma sucessão de imagens que agora distribuídas nas 
Salas Negras interrogam-se, interligam-se numa linguagem 
muito própria, sempre a partir de um horizonte imaginário, 
para fundir-se mais adiante entrelaçadas em curiosa geome
tria. O MARGS acolhe esta exposição com muito apreço por 
Rogério Medeiros, talentoso fotógrafo gaúcho que, residindo 
há mais de uma década em São Paulo, volta às origens para

Street photography, faz o clique fotográfico, em geral abaixada 
e com agilidade, o recorte verde que se tornará base de outro 
procedimento.

No meio-fio

"Topofilias”, de Claudia Hamerski, agrupa questões muito evi
dentes sobre as potencialidades do desenho, não visto ape
nas como a ação do grafite sobre o papel, mas sim também 
como projeto e ideia, um desdobrar pelo espaço, uma pre
sença de matéria e uma trajetória por meios variados como 
o tridimensional, o fotográfico, o instalativo e o performático. 
Também se manifesta em ligações com embates típicos da 
contemporaneidade, como a necessidade de formar cole
ções/inventários/arquivos, a escolha deliberada de um tom 
menor, mais low tech, quase reativo à excessiva virtualização 
de quase tudo que podemos imaginar, e a centralidade da de
riva urbana como prática decisiva e catalisadora de um pen
samento visual.

Desta vez no ateliê, ela amplia a imagem coletada que agora 
virará uma peça gráfica de certo virtuosismo, em um trabalho 
demorado e minucioso. No labor do ateliê, será de determi
nação tíbia a fidelidade estrita do que foi 'capturado' pelas 
lentes do equipamento. Aspectos serão maximizados, deta
lhes serão ressaltados, haverá tanto adendos quanto dados 
extirpados, e a experiência por meio de elementos do próprio 
desenho será enfatizada. Entretanto, o conjunto que sai do 
ateliê novamente se relaciona com a cidade e o lócus onde 
será exibido, já que algumas das obras são originárias das 
cercanias do local expositivo e o título dos desenhos revelará 
quais são esses logradouros. Assim, a artista constroi elos 
de natureza mais de site specific, traçando conexões com a 
cidade, a arquitetura e o lugar da arte.

nos trazer notícias.

Paulo César Brasil do Amaral
Diretor do MARGS Rogério Medeiros

Porto Alegre/RS, 1962 
Detalhe da obra 09.01.2013 B
Colagem de tiras tramadas de fotografias por pigmentos minerais em 
papel perolado 
93 x 137 cm 
2014
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A exposição individual da artista gaúcha no MARGS pode 
chamara atenção do público, inicialmente, pelo apuro técni
co empreendido em especial nos desenhos de grande escala. 
Faz-se necessário, então, explicar mais sobre o processo de 
Claudia. Por entre locais familiares e próximos de casa e do 
trabalho, a artista planeja e vivência rotas, onde caminha com 
objetivos claros. Equipada com uma máquina fotográfica de 
boa qualidade, registra vegetações esparsas, plantas de pe
queno porte e cantos verdes e úmidos nos quais o passante 
comum, talvez em relação de solipsismo com seu dispositivo 
eletrônico próprio, nunca perceba. Em uma ação que lembra
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Em “Topofilias", Claudia também apresenta 'desenhos-obje- 
tos’. Um deles é uma espécie de paisagem em que os con
tornos dos lápis usados nos desenhos, dispostos um ao lado 
do outro, constituem quase que um skyline metropolitano em 
miniatura, ressaltando as ferramentas de um trabalho físico e 
serial. Na outra peça, uma caixa de vidro agrega e reúne, sem 
muita ordem, as lascas descartadas após a'ação do estilete 
por sobre o lápis. Vistas como um díptico, têm sentidos com-
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Claudia Hamerski
Seberi/RS, 1980 

8B, 2016
Lápis de grafite justapostos sobre papel em caixa

35 x 100 cm
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Rogério Medeiros
Porto Alegre/RS, 1962 
09.01.2013 B
Colagem de tiras tramadas de fotografias por pigmentos 
minerais em papel perolado 
93 x 137cm 
2014

11351
11341



plementares - a primeira alude a um esforço de construção, 
enquanto a segunda atesta a potência do vestigial. "0 artista 
do mundo precário considera o meio urbano como um invó
lucro do qual há que se desprender fragmentos 
Bourriaud.

REMEMORIAS" 1 escreve

Duas séries hoje apresentadas também convergem para tal 
leitura. Em Improvisações (2016), uma composição algo musi
cal de pequenos desenhos que se espraiam por uma das pa
redes é uma organização ritmada de acidentes, uma partitura 
gráfica que elogia o permeável. Já Notas de Rodapé (2016), 
ainda mais liliputianas - 7 cm x 5 cm e 5 cm x 7 cm -, não dei
xam de lembrar os pormenores, o cuidado e um certo pendor 
obsessivo na produção empreendidos por artistas-viajantes 
europeus. Eles não se exauriram em registrar, com fascínio, a 
riqueza verdejante do Novo Mundo, criando um legado ainda 
a gerar discussões sobre o científico e o exótico, por exemplo.

Clara Pechansky

CURADORIA Joana Bosak e Paula Ramos

Era uma vez um mágico, um mágico que dava forma a flores, 
anjos, amantes... um mágico que revisitava Van Eyck, Goya, 
Giorgione, Chagall, Hals, Picasso, Rembrandt; um mágico 
que tirava as figuras não da cartola, mas da paleta, alinhavan
do tempos, narrativas e tradições; um mágico que associava 
matizes, notas e sentidos para tornar visível a matéria do so
nho, ensinando-nos a exercitar a imaginação.

Era uma vez um quixote, esguio como o de Cervantes e o de 
Doré, sonhador como os Buendía, olhos profundos, lança em 
punho e os liames sugeridos por uma Espanha globalizada 
que é lida como Spain, mas que se desdobra em Pan - Pain 
- Pai - Paz. Um quixote entre as premências de sobreviver, 
minimizar a dor, oferecer esteio e, quiçá, concórdia.

“Sinto-me mais coletora que colecionadora", diz Claudia. 
Pois em seu movimento de extrair, ressignificar e oferecer 
imagens, em um mundo de circulação maximizada delas, e 
construindo diariamente um outro olhar sobre o corriqueiro, 
o rasteiro e o que foge dos fluxos predominantes, a artista en
raiza abordagens que cruzam o banal e as tão sedimentadas 
camadas da história da arte. Paradigmático nesse sentido é 
a proximidade entre Rua Caldas Júnior, 120 (2016) e desenho, 
em aquarela e bico de pena, de Albrecht Dürer (1471 - 1528), 
datado de 1503. Nessa ponte algo improvável e desencaixada 
entre Nuremberg e Porto Alegre, Claudia realça a abertura de 
sua obra para o imaginário, o onírico e o fantástico. Contudo, 
nestes tempos friccionados, tal âmbito ganha nova roupa
gem. “O imaginário é uma noção muito complicada, porque 
está no entrecruzamento dos dois pares. O imaginário não é o 
irreal, mas a indiscernibilidade entre o real e o irreal. Os dois 
termos não se correspondem, eles permanecem distintos, 
mas não cessam de trocar sua distinção”2, declara Deleuze. 
Assim, por meio de uma senda algo erodida e que pode mu
dar a todo instante, Claudia Hamerski exibe sua poética míni
ma e afetiva, características essenciais nesses dias raivosos 
e cheios de ansiedade.

Era uma vez um general, orgulhoso de suas conquistas e me
dalhas, da propalada ordem e do espúrio progresso, do poder 
pétreo e estagnado; um general que se destacava pela impo
sição da capa, pela solenidade das dragonas e pelos brios do 
uniforme. Subjugando e coibindo multidões, impondo obedi
ência pelo medo, surge agigantado, imponente, muitas vezes 
em conluio com o candidato.

Era uma vez uma dama, solene e comedida, olhos atentos, 
fala ausente, chaves nas mãos... uma dama que acompanha
va o passar do tempo e das gentes, observava a si e aos seus 
em delicada placidez; uma dama que se movia entre músicos, 
estampas, retratos, memórias; uma dama que contemplava 
os casais, as cenas intimistas, encarnando o feminino, a sen
sualidade e o amor.
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Seberi/RS, 1980
Desenho de lápis grafite sobre papel 
175x 130 cm
Acervo Colecionador particular

o
■M
0>
l/l
mClara Pechansky - Exposição retrospectiva "Rememórias": sala de gravuras. Foto: Flávio Wild fM
IC
O

■MW
O
ra
rs
(N

Mario Gioia
Curador

1. BOURRIAUD, Nicolas. Radicante. São Paulo, Martins Fontes. 
2011, p. 96.
2. DELEUZE, Gilles. Conversações (1972-1990). São Paulo, 34, 
2010, p. 89.

Claudia Hamerski
Seberi/RS, 1980
Desenho de lápis grafite sobre papel 
178 x 131 cm
Acervo Fundação Médica do Rio Grande do Sul
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Era uma vez um candidato, repetitivo nos gestos, caricato nos 
discursos, previsível em sua defesa do direito ao arroz-e-feijão, 
imaginando-se redentor, querendo-se líder, emaranhado na 
faixa presidencial e numa autoridade que não lhe pertence. 
Expressão de um poder fátuo, triste estereótipo dos políticos 
brasileiros, mandos e desmandos de um grupo que não sai 
de cena, vultos presos a corrupções de toda ordem, traídos 
por si mesmos.

DOCE HOLANDÊS
Liana Timm

Mágico, dama, quixote, general, candidato: neles residem o 
lirismo, a poesia, a vigilância, a denúncia, a crítica, a observa
ção arguta. Alguns, nascidos na chamada “década perdida", 
no cenário opressivo dos anos 1980, deveriam tão apenas evo
car o passado, mas de modo sinistro e perturbador rondam 
o presente. Personagens construídos a partir de vivências, 
sínteses e proposições, reverberam em nós, espectadores, 
alimentando o imaginário e oferecendo pontes para adentrar 
no campo de afetos de sua criadora.

CURADORIA Lenira Fleck

Escolhi esta denominação como uma figura de linguagem. 
Uma abertura para vários caminhos. O doce pode ser um doce 
mesmo, e é. Um stroopwafel que se saboreia com chá ou café. 
Típico holandês. Pode ser um personagem. Doce. Um colo
nizador que deixou marcas na brasilidade ou um artista que 
com seu talento tocou fundo a sensibilidade e enraizou-se fer
tilizando e criando primaveras. Nada planejado. Descobertas 
acontecidas, achados, seduções que o olhar sagaz aceitou.

Um conjunto de citações, sem sentido aparente, transportan
do às significações de um lado a outro. Fazendo subentender 
indizíveis e inexprimíveis percepções.

Aí, vem um povo correndo. Quer compartilhar a mancha in
definida das paixões. O corte, a seleção do detalhe apontando 
para o divergente, revertendo a origem.

Compreender o que ocupa pensamento e emoção traz uma 
espera. De forma indireta: lembrança e desejo. E as preferên
cias vão se formando espontaneamente! Soma de inúmeras 
vivências e impressões!

Clara Pechansky
Pelotas/RS, 1936 
Retratos de minha pátria, 1997 
Acrílico sobre tela, 120 x 160 cm 
Aquisição por doação da artista, 1998

Rememórias. Uma exposição em retrospecto é como encarar- 
-se no espelho, analisar-se, interrogar-se. Por isso, era uma 
vez Clara Pechansky, Clara, Clarita, Ita, todas elas, já canta
das por Armindo Trevisan, Assis Brasil, Blanca Brites, Carlos 
Nejar, Cíntia Moscovich, Christina Dias, Evelyn Berg loschpe, 
Liana Timm, Luis Fernando Verissimo, Lya Luft, MoacyrScliar, 
Neiva Bohns, Paulo Gomes, Teresa Poester...

Reflexões persistentes e poderosas penetraram na magia de 
imagens impactantes. Uma excitação expandindo o corpo na 
certeza da conquista. 10
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décadas, Desenhista, gravadora, pintora, passou seus pri
meiros anos entre rolos de tecidos dispostos nos corredores 
das lojas mantidas pelo pai e pelo avô na Pelotas natal; cores, 
transparências, rendas e estampados, portanto, foram cons
truindo seus sentidos. Depois, aluna do vero maestro Aldo 
Locatelli, a formação embasada no desenho e na consciência 
da importância de observar e de assimilar as formas e suas 
sutilezas. Em Porto Alegre, jovem esposa e logo mãe, inicia 
exitosa colaboração para a Editora Globo, transcriando a pa
lavra pela ilustração e conduzida pela linha e suas urgências: 
linha do desenho, linha da gravura, linha obsessiva e voluptu
osa. No percurso, a lucidez de que se deve aprender sempre 
e, no caso de Clara, pelos sentidos e pelas vivências: daí o 
protagonismo da vida familiar, das viagens, dos museus, dos 
concertos, da troca proporcionada pela docência. Paulatina- 
mente, a conquista de um vocabulário formal marcado por 
figuras sempre exuberantes, coloridas, quase exageradas e 
de bocas obliteradas - mudez imposta, olhos diligentes; pau- 
latinamente, a conquista de uma poética própria, cultivada 
na intimidade com o papel e seus materiais, desvelando uma 
singular e poderosa obra gráfica.

Tomada pela pincelada, por uma luz, pelo brocado, um tecido, 
um acaso, uma atmosfera intimista, um secreto revelado, o 
que acontece depois é isso. Essa afecção repentina e diferen
te conforme o dia. Renovada na repetição do deleite.

Deglutir e atualizar estrangeiras referências, através da cria
ção, permite um mix cujo resultado transforma e reafirma a 
gênese coletiva geograficamente pontuada.

Deixei chegar com a certeza da experiência, o conhecimento 
do fazer, o que se mostra. Aponta um caminho, não seu per
curso, aponta um início, não a chegada.

Pronta para o encontro me empolgo. Meu manancial de refe
rências torna verdadeiro o processo de criar, traindo a cada ins
tante o que sou para que o remanso corra ao largo da invenção.
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Vista parcial da exposição "Doce Holandês". Ao centro obras em telas transparentes de 90 x 240 cm 
e nas paredes obras em técnica mista e recortes eletrônicos. Foto: Raul Holtz
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Clara Pechansky
Pelotas/RS, 1936
O Pensador, três candidatos e o general / XXXV/] 997 
Nanquim, acrílica e fotocópias, 77 x 113 cm 
Coleção da artista

Mágico, dama, quixote, general, candidato: a artista e seus 
temas, a artista e suas críticas, a artista e seus zelos. Cla
ra, Clarita, Ita: essas e tantas outras. Sessenta anos em uma 
mirada expositiva. O recontar de uma historia que não para, 
perscrutando diferentes domínios, buscando chaves e pale
tas, discursos e promessas, medalhas e olhares, sorrisos sem 
lábios, sonhos com pés no chão, sempre um trunfo na carto
la. Assim é ela: incansável na busca, improvável nos meios, 
polivalente nas técnicas, abundante no fazer. Clara segue.

Joana Bosak 
Paula Ramos

Curadoras

11381 11391



que aplaina a madeira e a segue, já que esta matéria tem suas 
próprias fibras. Trata-se de seguir as fibras da imagem, de suas 
fugas de erva que a tomam para si.

Trata-se de lançar-se ao fluxo das matérias que a envolvem, 
itinerar, ambular. Espécie de intuição em ato. Liana intui mun
dos. Imagem-carne à espera do corte. Relançamento, ultra- 
passamento de sentidos. Direções radiais, cujas vibrações se 
alastram em múltiplos nós. Hibridez, cujo gesto traça rumos, 
a seguir o rastro do traço. Imagem cicatriz, com veladuras, to- 
pologias, distanciamentos, aglomerações. Imagem-paisagem à 
espera de desbravamento. Gesto-traço, cujo rasgo faz pensar a 
violência insensata da matéria de mundo. Desconstrução, irra
diação, nova construção.

Trata-se de perturbar a percepção ilusória de um mundo linear e 
constante, que estaria amarrado a uma verdade. No movimento 
de operar uma justaposição de elementos diversos e distantes, 
torna-se possível criar imagens surpreendentes, fragmentos 
suspensos que se fazem visíveis, evocando realidades distintas 
e coexistentes. Assim, o corte-montagem torna-se operação ca
paz de encadear diversos tipos de imagem, agenciando duas 
imagens longínquas, estabelecendo entre elas novas relações. 
Liana torna-se partícula em montagem, cola na vida que passa, 
que a atravessa. Facho, cuja luz permite ligação, forças livres e 
moleculares. Encontro, bloco em devires arrastados, meio de 
sentidos, singularidades anônimas e nômades. Eis as linhas 
virtuais de suas criações, névoas que pairam no ar, à espera de 
atualizações. Vida errante na imanência, vida em sua máxima 
potência, louco movimento que a toma e encharca. Liana busca 
pelo infinito que está sempre a lhe escapar.

De forma oblíqua me aproximo desta vida. Liana e seus olhos 
azuis, azul de mar, azul de céu, suave paradoxo em não se 
saber qual a direção dos pés. Mas é neste paradoxo que 
uma menina de 12 anos aproximava-se da arte, e de tudo 
que esta lhe oferecia. Olhos inquietos vasculham as revistas 
com ilustrações e reproduções de quadros, ali transborda o 
horizonte de um interior. Interior de si, interior do Rio Grande 
do Sul, interior dobrado fora. E as mãos seguram a tesoura a 
recortar, recortar e colar, movimento vital de si. Por entre pai
sagens se afoga, em busca de uma completude inatingível. 
Sabe que é ilusão ser inteira. Fragmentos se fazem, ela se faz 
continuamente. Paisagens, imagens. Artista de si, mas que 
teima outrar-se, tornar-se outro. É artista? Ou arquiteta?... é 
tudo isso e muito mais. Fome de mundo, voragem de mundo. 
Liana transita, por desenhos que traça, traçados a cicatriz. 
Ferida-viagem. Viagem aos extremos, astuta equilibrista, cuja 
matéria de mundo é múltipla. Joga-se na música, sai de lá 
molhada, escava o traço, desenho, imagem, e dela visibiliza 
uma nova paisagem, entrega-se às palavras, e com elas se 
abre ao devir. Liana precisa de tudo e ao mesmo tempo de 
nada. Liana é assim, arte que se quer arte.

ORIGEM
Retratos de família no Brasil

Fifi Tong

CURADORIA Diógenes Moura

A partir da influência da carga genética na construção da 
família brasileira, a fotógrafa Fifi Tong, de origem chinesa, 
nascida em Passo Fundo no interior do Rio Grande do Sul e 
radicada em São Paulo desde 1992, retorna às suas origens 
para expor 31 retratos em preto e branco.

Tudo começou com o retrato da família de Fifi, após revelar as 
imagens percebeu que poderia realizar um projeto significati
vo, eternizando gerações. No início fotografou apenas mulhe
res, na sequência resolveu retratar famílias que carregavam 
traços no tempo. Após quinze anos de pesquisa, a fotógrafa 
reuniu em seu livro, "Origem - Retratos de Família no Brasil", 
50 fotografias de histórias, de etnias, níveis sociais e de dife
rentes regiões.

te diante do teu olhar? o que você pretende colocando-me por 
dentro de um retrato: mudar um pensamento? o que será que 
a minha imagem reinventa dentro/fora de um retrato? para o 
outro, aquele que olha, há neles um autorretrato? quem dis
para depois: a câmera ou o olhar? quem é estrangeiro diante 
de nós: eu ou você? até quando precisaremos da imagem do 
outro para entender/expurgar a nossa própria imagem? o que 
um retrato guarda e o que ele leva embora: os rastros de uma 
existência? os ruídos do tempo? se você cola o meu retrato 
sorrindo numa lata de sopa o que ele quer dizer: um modelo 
de pensamento ou uma forma inventada para eternizar o que 
nunca será eterno: uma lata de sopa! se você coloca o meu 
retrato num álbum de família, posso pensar, "sim, eu existo!" 
e então teremos um retrato para a minha/nossa memória, 
qual a verdadeira história que um retrato eterniza? eu, que 
nada sei de mim, aqui estou porque o outro me olhou desse 
jeito (o jeito que ele consegue ver), e você? você sabe quem 
é? o retrato representa para a fotografia o que queremos ser 
para nós mesmos? quem somos por dentro e por fora de um 
retrato: o som de uma voz interior? uma figura de passagem? 
material de consumo? ou a tênue recordação de um outro 
mesmo eu?

Liana maquina a máquina. Encontro entre processo criati
vo e tecnologia, seja de qualquer natureza. Maquinar com 
a máquina, de forma a permitir o atravessamento de gra
dientes. intensidades e devires. Arte analógica digital, per
curso marcado por diversas longitudes e latitudes que se 
atravessam constantemente. Encontro maquínico que se dá 
não produzindo resultados previsíveis, situando-se sempre 
no plano das multiplicidades singulares, da dispersão e re
lações de atração-repulsão entre si. Atração pelo traço, cuja 
perseguição vasculha imagens renascentistas. Corta-lhe a 
carne-pele, esfolando o traço ali encrustado. Corte-fascina- 
ção das linhas entrecruzadas. Segue o traço como o artesão

Conhecida no meio publicitário como uma das grandes re
tratistas brasileiras, Fifi clicou filhos e netos de africanos, eu
ropeus e asiáticos. Um dos objetivos foi propor a discussão 
do valor da família, mostrando a diversidade que compõem a 
população brasileira, fruto de migrações incessantes, dotada 
de uma cultura favorável à miscigenação.

O olhar do outro surge do seu além.
Não se assemelha a nada: somente a ele mesmo.
Eu, que nada sei de mim, aqui estou porque o outro me olhou 
assim, duplo ou não, nu. mas quando estarei realmente presen-

Andresa Ribeiro Thomazoni
Doutora em Informática na educação UFRGS

Diógenes Moura
Escritor e curador de fotografia

Liana Timm
Antropofágico 02 
275x 121 cm
Técnica mista, arte digital e recorte eletrônico

Vista da exposição "Origem - Retratos de família no Brasil”.
Foto: Raul Holtz
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E VIDA!
AGAPAN 45 Anos

Achutti, Adam Hoffman, Adriana Donato, Alcy Cheuiche, Alexandra Eckert, Alexandre Brito, 
Alexandre Copês, Alexandre Pinto Garcia, Altair Martins, Ana Máhler, André Venzon, Andressa Lawisch 

Angela Zaffari, Antonio Augusto Bueno, Antônio Vasques, Aríete Santarosa, Armindo Trevisan, 
Berenice Fischer, Bianca Santini, Bina Monteiro, Brito Velho, Bruno Borne, Caé Braga, Carlos Pasquetti, 

Carine Krummenauer, Carol W, Cavalcanti, Celma Paese, Ceio Pax, Celso Gutfreind, Cintia Moscovich, 
Claudia Hamerski, Clóvis Dariano, Cristiano SanfAnna, Cristina Ferrony, Danny Bittencourt, 

Dênis Siminovich, Diana Corso, Dulce Helfer, Edgar Vasques, Eduardo Viera da Cunha, Ena Lautert, 
Emanuel Monteiro, Esther Bianco, Fábio André Rheinheimer, Fernanda Valadares, Fredy Vieira, 

Gabriel Pessoto, Gilberto Habib, Gilberto Perin, Giovani Ngnoatto, Gustavo Assarian, Gustavo Freitas, 
Gustavo Rigon, Helena d’Avila, Helenice Porcella, Heloisa Medeiros, Hô Monteiro, Jaime Cimenti, 

Jeannine Krischke, Julio Lima-Appel, Katia Costa, Laura Castilhos, Laura Fróes, Leandro Machado, 
Leandro Selister, Leopoldo Plentz, Letícia Remião, Lorena Steiner, Lucca Curtolo, Magna Sperb 

Marcelo Bordignon, Marcelo Chardosim, Marcos Fioravante, Maria Capri, Maria Di Gesu 
Mariana Prestes, Marilice Corona, Mario Pirata, Maristela Salvatori, Mariza Carpes, Marta Loguercio 

Martha Reichel Reus, Miriam Tolpolar, Moisés Tupinambá, Neca Sparta, Paulo Chimendes, 
Paulo Porcella, Paulo Scott, Ricardo Silvestrin, Roberta Borges, Roberto Ploeg, Rodrigo Plentz, 

Rogério Livi, Rosane Morais, Sandro Ka, Sandra Rey, Tabajara Ruas, Téti Waldraff, Theo Felizzola, 
Tonico Alvares, Victor Hugo, Vivian Lockmann, Walter Galvani, Walter Karwatzki, Wilbert, Xadalu,

Zoravia Bettiol, Zupo

1.

2.
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□Vista panorâmica da exposição “É Vida! AGAPAN 45 Anos", nas galerias Pedro Weingártner e Ângelo Guido do MARGS. Foto: Raul Holtz 4->
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4. Fifi Tong3. Fifi Tong
Passo Fundo/RS, 1962 
Família Carvalho
Pigmento mineral sobre papel de
algodão
103x70 cm
Iguape, 2008

2. Fifi Tong
Passo Fundo/RS, 1962 
Família Lee
Pigmento mineral sobre papel de 
algodão 
83 x 53 cm 
Porto Alegre, 2004

1. Fifi Tong
Passo Fundo/RS, 1962 
Família Salis
Pigmento mineral sobre papel de 
algodão 
84 x 84 cm 
São Paulo, 2004

Passo Fundo/RS, 1962
Família Cruz
Pigmento mineral sobre papel de
algodão
200 x 200 cm
São Paulo, 2003
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“Vida que por mim transita, perdoa minha imobilidade.
A mão que não alcança, o pé que não entra, o peso da casa,

A densa arborização de Porto Alegre não seria a mesma, se 
há 45 anos José Lutzenberger. Augusto Carneiro, Caio Lus- 
tosa, Alfredo Gui Ferreira, entre outros ambientalistas, não 
houvessem criado a Associação Gaúcha de Proteção ao Am
biente Natural - AGAPAN. No entanto, esta é apenas uma das 
causas ambientais que a exposição É VIDA!, no MARGS, com 
o apoio do Instituto Estadual do Livro - IEL, vem homenagear, 
através de artistas visuais e escritores, em respeito a esta his
tórica associação que tem como lema A VIDA SEMPRE EM 
PRIMEIRO LUGAR,

dos cômodos, o estreito da roupa. (...)
Maria Carpi

“Verde que te quero overdose."
Mario Pirata

“alma de estátua
que se incompleta nos pingos dessa chuva sem cor

caça no brilho da pressa
nossa mentira - edição de recreio motor de nada restaA AGAPAN é uma ONG sem fins lucrativos fundada em 1971. 

Dedicada à luta em defesa do meio-ambiente - é uma das 
entidades pioneiras em seu gênero no Brasil. Desde sua fun
dação tem desenvolvido uma série de importantes ações, en
tre as quais se destacam a ativa participação no processo de 
tombamento da Mata Atlântica no Estado, a defesa da orla do 
Guaíba, a preservação da Usina do Gasômetro e, atualmente, 
a luta por um projeto do Cais Mauá para todos; contra o uso 
indiscriminado de agrotóxicos no Brasil; pela abertura à so
ciedade do debate em relação aos transgênicos, entre outras 
de caráter mais local e regional, como a proteção das árvores 
de Porto Alegre.

Faz parte ainda da história da AGAPAN e da luta ambiental, 
o emblemático episódio nos anos 70, em que o estudante 
de Agronomia da UFRGS, Carlos Alberto Dayrell, subiu 
numa árvore em frente à faculdade de Direito para protestar 
contra a sua derrubada e a construção do Viaduto Imperatriz 
Leopoldinaem PortoAlegre. Estefatoficou internacionalmente 
conhecido e colocou a cidade como protagonista da causa 
ambiental no país. Naquela época, o ambientalista José 
Lutzenberger, questionado pelo público sobre o que fazer 
contra a derrubada de árvores que acontecia por aqui, teria 
dito: “Nós já fizemos bastante coisa, mas não fomos ouvidos, 
façam vocês, subam nas árvores!".

Motivados por este chamado histórico que ainda ecoa na atu
alidade, cerca de 100 artistas visuais e escritores aceitaram 
o convite para participar deste projeto expositivo. Com aqua
relas, desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, arte digital 
e textos poéticos expressaram, entre visões e palavras, suas 
mensagens sobre formas da vida que têm uma representa- 
tividade ecológica. Criando múltiplas situações em que nos 
apercebemos da imensa necessidade de permanecermos co
nectados com a energia vital da natureza.

pois agora nesta curva natal cada hora é o grão daninho e todo
resumo é externo
e some nesta água gerações para acoradar
nos dobros - palavra sempre festa;
- de nosso inferno"

Paulo Scott

Ainda participam da exposição os(as) escritores(as): Alcy 
Cheuiche, Alexandre Brito, Altair Martins, Armindo Trevisan, 
Cintia Moscovich, Diana Corso, Jaime Cimenti, Ricardo Sil-
vestrin, Tabaiara Ruas e Walter Galvani.

1.

André Venzon
Artista visual, curador e gestor cultural 

Mestrando em Poéticas Visuais pelo PPGAVIA-JFRGS

TRECHOS DOS TEXTOS POÉTICOS DE ALGUNS ESCRITO
RES QUE PARTICIPARAM DA EXPOSIÇÃO:

“Nessa corrida todo mundo esquece o que é e o que era. No 
entanto, você é a única que (me) lembra da primavera!"

Adam Hoffmann
Téti Waldraff 1. Marcelo Bordignon

Porto Alegre/RS, 1988 
Sem título

Pintura, acrílica sobre papel Canson 
30 x 30 cm 

2016

2. Aríete Santarosa
Bento Gonçalves/RS, 1945 

Sem título 
Xilogravura 
30 x 30 cm 

2016

Sinimbú/RS, 1959
Sem título
Desenho, lápis-de-cor de caneta esferográfica sobre papel Canson"Vem da forma, todavia não vem só da forma. Da vida, e, pas

mem os formalistas, da vida vem mais forte." 30 x 30 cm
Celso Gutfreind 2016
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PAGINA VIVA
Adriana Rocha, Amir Brito Câdor, Ana Francisca Martins, Ana Paola, André Venzon, 

Coletivo Contracouche, Danilo Perillo, Felipe Barros, Feres Lourenço Khoury, 
Fernanda Grigolin, Frantz Soares, Hélio Lima, Ivanir Cozeniosque Silva, Juan Romero 

Lúcia Fonseca, Lúcia Loeb, Luciane Kunde, Luise Weiss, Lygia Eluf, Marcela Caballero 
Mareia Rosa, Maria Lúcia Cattani, Monique Allain, Paula Éster, Rafaela Jemmene 

Renina Katz, Rubens Matuck, Suzana Maino, Sylvia Furegatti

----------------------------------------------------------------- CURADORIA Luise Weiss e Mareia Rosa

>

Gilberto Perin
Guaporé/RS, 1953 
Sem título 
Fotografia 
30 x 30 cm 
2016

Mareia Rosa
Diálogos

MDF, papel Sapphire, impressão em papel fotográfico
133 x 23.5 cm 

2015

Dulce Helfer
Santa Cruz do Sul/RS, 1954 
Sem título 
Fotografia 
30 x 30 cm
2016

Luise Weiss
Sem Título
28 x 20 cm

2010

Leopoldo Plentz
Porto Alegre/RS. 1952 
Sem título 
Fotografia 
30 x 30 cm
2016
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Estas exposições são fruto de relacionamentos e diálogos 
sobretudo de alunos e amigos da artista e professora Luise 
Weiss e também de Mareia Rosa. Em todas estas exposições 
o que nos interessa é a possibilidade de uma construção 
conjunta, em que a principal inquietação é a comunicação 
e o diálogo que serão exercidos. O expor juntos é uma 
possibilidade de dialogar via obras, produção e reflexão, 
mesmo que muitas vezes isto não ocorra, em virtude da 
realidade atual, em que o tempo é a "obra mais preciosa", e 
cada um tem que correr atrás de seus interesses, das suas 
vidas, tornando-se difícil parar e produzir algo juntos, é um 
duplo desafio.

A mostra coletiva "Página Viva" reúne 27 artistas e apresenta 
obras autorais que trabalham a linguagem do livro de artista 
em suas variadas formas, processos de confecção, interação 
e exposição.

Artistas:

Adriana Rocha, Ana Paola, Ana Francisca, André Venzon, 
Amir Brito Câdor, Danilo Perillo, Felipe Barros, Feres Lourenço 
Khoury, Fernanda Grigolin, IvanirCozeniosque, Lúcia Fonseca, 
Lúcia Loeb, Coletivo Contracouche, Luise Weiss, Lygia Eluf, 
Mareia Rosa, Monique Allain, Paula Éster, Rafaela Jemmene, 
Rubens Matuck, Sylvia Furegatti, Mara Caruso.

Estas exposições estão ocorrendo e a primeira delas foi 
Livro de Artista: pesquisa, produção e reflexão, que aconteceu 
na Casa Contemporânea/SP em 2014. Esta foi a primeira 
exposição que o grupo de pesquisa, coordenado pela Profa, 
Dra. Luise Weiss, chamado Grupo Projetos Gráficos: entre 
livros de artista, gravuras e memórias, realizou sobre Livros 
de Artista e Livros-objeto. Elas vêm ocorrendo em sequência, 
parte de um único desenho, em que uma mostra dialoga com 
as outras, na divulgação não somente das exposições, mas 
das instituições, de seus esforços e projetos.

Artistas homenageados: Renina Katz, Juan Romero e Maria 
Lúcia Cattani.

A exposição "Página Viva" reúne uma produção de livros de 
artista; livros-objetos de artistas de São Paulo, Campinas, 
Belo Horizonte, Uberlândia e Porto Alegre. Não há intenção 
de esgotar um assunto tão amplo, mas apenas mostrar uma 
parcela desta produção que, na realidade, existe em diversos 
países e regiões como manifestação artística. O território dos 
livros de artista é amplo, flutuante, ora se aproxima do objeto, 
ocupa espaços, sofre metamorfoses; ora se aproxima da lei
tura, com textos e imagens, provocando novas leituras, novas 
aproximações. Por um lado temos a tecnologia avançada, li
vros virtuais, holografias, internet; por outro lado, percebemos 
livros feitos com matéria-prima bruta: pedras, argila, cimento, 
madeira, tecidos, etc.

Estamos imensamente agradecidos, desta que estamos 
realizando no MARGS, ao seu diretor Paulo Amaral que nos 
acolheu, aceitando nossa proposta em um momento de 
crise, de certa forma trágico para a cultura em geral. Em 
uma conversa com a professora Luise, falamos que esta 
exposição é uma espécie de resistência em um momento 
de manifestações, em um momento seríssimo da política 
brasileira, e nós continuamos com aquilo que sabemos fazer, 
com gestos muito sutis, delicados e até, aparentemente, 

muito sentido, mas nós continuamos resistindo naquilo

Ana Francisca Martins
Entre nós 

Acrílico sobre tela 
55 x 65 cm 

2016

Como definir esta produção heterogênea que aponta em 
diversas direções? Que tipo de reunião de livros ou biblioteca 
pode-se imaginar para estes livros? Há os cadernos de 
desenho e anotações, os livros ilustrados, álbuns de gravura, 
sequências ou narrativas visuais, vídeos...

sem
que acreditamos no Brasil, na cultura e na arte, no estudo, 
no aprimoramento e no desenvolvimento das pessoas. E 
uma luta, em um primeiro momento, com nós mesmos, na 
superação de nossas dificuldades sobretudo financeiras. Mas 
neste percurso nos deparamos com contemplações de todo 
tipo, que nos ajudam na superação de muitos obstáculos.

Livros únicos, livros editados, álbuns de gravuras, fotografias... 
O mais importante é lembrar do denominador comum, o eixo 
que reúne esta produção: o livro como ideia, como produto.

A artista Ludmila Porto confeccionou as mesas e prateleiras 
da Exposição; a Fernanda Grigolin partilhou conosco seus 
contatos e pesquisas junto ao artista argentino Juan Romero, 
Patrícia Motta da GLATT ATELIER DE ARTE LTDA EPR com 
autorização da artista Renina Katz, disponibilizou seus 
álbuns de gravura. Feres Khoury disponibilizou e mediou o 
empréstimo dos cadernos de desenhos e livros do artista 
de Rubens Matuck, dando a esta exposição um carácter 
ainda mais consistente de pesquisa daquilo que se entende 
por cadernos de desenhos, projetos e livro de artista. Para 
concluir, agradecemos ao nosso querido parceiro, que 
tem nos acompanhado durante toda esta trajetória, o 
Professor Paulo Silveira, da UFRGS, e que para esta mostra 
compartilhou o livro da artista Maria Lúcia Cattani o qua 
mostramos como uma singela homenagem a esta artis a 
gaúcha e aos artistas gravadores gaúchos e o expomos com 
profunda emoção.

A técnica escolhida e a seleção da matéria-prima estruturam- 
se em função da necessidade do projeto: reunir a forma e o 
conteúdo.

É preciso ter algo a expressar, mostrar; algo a dizer. Se 
não existe essa intenção, a abundância de materiais, a 
tecnologia, os efeitos, tudo é em vão. As fronteiras flutuantes 
levantam dúvidas... Será um livro de artista? Ou outra forma 
de expressão, como escultura, instalação ou objeto? Como 
mostrar este material? Como arquivá-lo? São algumas das 
questões pesquisadas por professores/artistas da área, e tais 
contribuições são fundamentais, pois auxiliam a refletir sobre 
esta produção artística e seus aspectos históricos, estéticos, 
técnicos e arquivísticos. As histórias do livro, da tipografia 
e da gravura caminham próximas, sendo escrita e imagem. 
Conhecer esta história auxilia na leitura do livro e da imagem 
impressa.

Ana Francisca Martins
Entre nós 

Acrílico sobre tela 
55 x 65 cm 

2016

Mareia Rosa
Artista e curadora

Luise Weiss
Artista e curadora
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ARTISTAS ESTRANGEIROS NA 

COLECÃO DO MARGS
9

Caterina Baratelli, Eliseu Visconti, Francis Pelichek, Franz Von Lenbach, Gloria Yen Yordi, Grover Chapman 
Guilherme Litran, Guillermo Creus, Hans Steiner, Henri Martin, Henrique Bernardelli, Henry Geoffroy, 

Jean-Paul Laurens, John Buxton-Knight, José de Souza Pinto, Joseph Bail, Lasar Segall, Lily Hwa, 
Lucien Simon, Luigi Napoleone Grady, Manabu Mabe, Manuel Cargaleiro, Mario Agostinelli, 

Maristany de Trias, Paolo Rissone, Rosa Bonheur, Tadashi Kaminagai, Tikashi Fukushima

»

CURADORIA Paulo César Brasil do Amaral

A exposição "Artistas estrangeiros na coleção do MARGS", 
com curadoria de Paulo César Brasil do Amaral, dá prosse
guimento ao programa de exposições do acervo permanente 
do museu. VO

pH
O
(N

A mostra reúne 23 telas de artistas estrangeiros, produzidas 
nos séculos XIX e XX. P

Amir Brito Cadôr
Specimen Book 
14 x 18 cm (fechado) 
28 x 18 cm (aberto) 
2015

£2
EA coleção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

é composta por arte brasileira, com ênfase na produção de 
artistas gaúchos, e também por obras estrangeiras, da qual 
conta com nomes significativos da arte mundial.
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Del Pilar Sallum
Sussuros 
64 x 86 cm 
2016

rH

Adriana Rocha
Habitar o limite
Desenho grafite sobre papel fabriano 
2015

Henrique Bernardelli
Vai paraíso/Chile, 1857 - Rio de Janeiro/RJ, 1936

Perfil, 1913 
Óleo sobre tela, 74 x 50 cm 

Aquisição por compra, 1957
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Francis Pelichek
Praga/República Tcheca, 1896- Porto Alegre/RS 1935

Barcos, s.d.
Guache sobre cartão, 32 x 24.5 cm 

Aquisição por compra, 1957

Paolo Rissone
Reggio Calabria/ltália, 1925 

Trenzinho, 1964
Guache com cera sobre papel, 47.3 x 66.9 cm 

Aquisição por compra, 1964

Joseph Bail
Limonest/França, 1862-Paris/França, 1921 
La petite bonne, 1896 
Óleo sobre tela, 128 x 58 cm 
Aquisição por compra, 1957

1. Lucien Simon
Paris/França, 1861 -1945 

Bala Pont UAbbé, s.d. 
Óleo sobre tela, 102 x 143 cm 
Aquisição por compra, 1956

2. Tadashi Kaminagai
Hiroshima/Japão, 1899 - Paris/França, 1982 

Ver-o-Peso, 1954 
Óleo sobre tela, 60 x 81 cm 

Aquisição por compra, 1956
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0 LÍRICO E O ONÍRICO
Zoravia Bettiol

CURADORIA Paula Ramos e Paulo Gomes

Desenho, gravura, pintura, arte têxtil, objeto, ornato, Perfor
mance, instalação, cenografia, mural, design de superfície, 
ilustração. Ecologia, moralidade, direitos humanos, vulnera
bilidade social, representatividade de classe. Muitos são os 
interesses de Zoravia Bettiol, artista de intensa e versátil atua
ção. Observando o conjunto de sua obra, seria possível evocá- 
-la como desenhista? Como gravadora? Como artista têxtil? 
Sem dúvida. Entretanto, tais definições dariam conta? Nunca. 
Ao longo de mais de 60 anos de dedicação às artes visuais, 
Zoravia fez quase tudo. Em meio à produção pela qual se des
tacou nacional e internacionalmente, como as xilogravuras e 
os trabalhos têxteis, também desenvolveu chapéus, cadeiras 
e joias. E, no turbilhão cotidiano de atividades, encontrou 
tempo para engajar-se visceral mente em causas sociais.

Zoravia, reiniciando sempre, tentando sempre, sem medos 
nem receios. Há, nessa atitude, um desejo permanente de 
experimentação, que a artista assume com todos os riscos. 
Equivoca-se? Como todos os que tentam, como todos os que 
se propõem a mudar, como todos os que fazem. Trilha um 
caminho que muitos poderiam chamar de errante, mas que, 
para ela, é o único possível. E, por confiar nesse caminho, 
por ter convicções profissionais e morais fortes, passa reite
radas vezes por briguenta-e-intransigente, quando, na verda
de, é uma briguenta-e-perseverante. Assim é Zoravia, e a sua 
produção visual reverbera essas inquietações, de modo que 
é impossível separar a mulher da artista, o universo poético 
intimista das preocupações políticas e coletivas. Múltipla e 
libertária, sua obra vibra no mesmo diapasão de sua conduta 
como cidadã e, tal como um caleidoscópio, é sempre a mes
ma, mostrando-se, no entanto, de modos diferentes.O fato é que Zoravia Bettiol, ao contrário de muitos artistas de 

sua geração, preocupados com a unidade estilística e fiéis a 
determinado meio expressivo, buscou na diversidade parce
las dela mesma. Porém, em cada manifestação, em cada tra
balho, é sempre ela, Zoravia. Nesse sentido, é curioso pensar 
no significado de seu nome, resultado da junção do eslavo 
zora. que indica amanhecer/aurora, e do latim via, caminho. 
Temos, portanto, caminho do amanhecer, ou, numa licença 
de tradução, lembrando que todo amanhecer é um novo iní
cio, caminho do recomeçar. É desse modo que vive e trabalha

Revelar esse modo de ser, pensar e criar estava na base con
ceituai da exposição “Zoravia Bettiol - o lírico e o onírico". Co
memorativa aos 80 anos de vida da artista, a mostra foi um 
exercício de síntese de sua numerosa, admirável e prolífica 
produção.

Paula Ramos e Paulo Gomes
Curadores

Guilherme Litran
Alméria/Espanha, 1840 - Pelotas/RS, 1887 
Cristo crucificado, s.d.
Óleo sobre tela, 85 x 64.3 cm
Aquisição por doação da Brasil Telecom. 2002

Vista da exposição “O lírico e o 
onírico" no MARGS. 

Foto: Raul Holtz
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CALCADAS
9

Pedras, memórias e pulsações

Vera Carlotto

A exposição "Calçadas - pedras, memórias e pulsações" é 
olhar sobre as calçadas urbanas da cidade de Porto Ale- 

partir de um elemento utilizado em abundância em

(960-1279); Wan Meng (1308-1385); Dong Qichang (1555-1636) 
entre outros; RUPESTRES - linhas e formas que fazem refe
rência a registros pré-históricos; CURVAS - Fragmentos de 
circunferências e formas, onde busquei referências no abs- 
tracionismo através da arte de Tomie Ohtake.

um
gre, a
sua pavimentação: a pedra basaltica. Essa pedra cinzenta de 
origem eruptiva que traz em sua face memórias do tempo, 
através de linhas, cores e formas, nos instiga a decodificar 
o belo grafismo tatuado pela natureza. As cores que surgem 
em sua superfície, ocorrem devido à riqueza de material mi
neral que existe em sua composição, entre eles o óxido de 
ferro. A forma de extração, a exposição a intempéries e a fu
são dos minerais com outros elementos da natureza revelam 
verdadeiros desenhos.

Por isso, "Calçadas - pedras, memórias e pulsações" é mais 
do que um trabalho estético simples. São camadas de rastros, 
respirações, pulsações, memórias, cores, linhas e formas, for
jadas pela natureza na superfície dura das pedras, traduzida 
em arte, instigando o observador a decifrá-la. Essa pesquisa 
ocorreu durante cinco anos, onde foram capturadas mais de 
três mil imagens da pedra basáltica das calçadas de Porto 
Alegre. No decorrer desse processo, o grafismo revelado pela 
natureza ganhou cores e novos caminhos.
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"Calçadas - pedras, memórias e pulsações", possui três eixos 
norteadores em sua narrativa, NATUREZA onde a maioria dos 
grafismos remetem a paisagens bucólicas de artistas chine
ses. como: Wang Wei (699-761); Dong Yan (934-962); Fan Kuan
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oVista do eixo NATUREZA da exposição “Calçadas, pedras, memórias e pulsações" no MARGS. Foto: Vera Carlotto
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Vistas da exposição “O lírico e 0 onírico no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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ITINERÁRIOS
Lenora Rosenfield

CURADORIA Francisco Dalcol2.1.

ITINERÁRIOS: Lenora Rosenfield

A mostra contempla cerca de 60 obras de Lenora Rosenfield 
elaboradas em técnicas diversas. O destaque é para a técnica 
que a artista pioneiramente criou, que é o afresco sintético 
sobre não tecido, A exposição foi organizada a partir de um 
recorte entre os anos de 1969 e 2016, aonde a primeira obra 
foi feita aos 16 anos! No conjunto, estão apresentados quase 
50 anos de atividade artística de Lenora.

Atrelando a prática do desenho e da pintura ao conhecimento 
profundo da técnica do afresco e à experiência como restaura- 
dora e professora da UFRGS, a artista desdobra todas as suas 
facetas no desenvolvimento de uma técnica muito pessoal, a 
qual chama de "afresco sintético", uma mistura de argamassa 
molhada e pigmentos sobre feltro sintético. Também explora 
esse não tecido como suporte na pintura ao investigar as po
tencialidades da têmpera ovo como elemento que se integra 
ao processo de feitura dos recentes trabalhos da série “Pla- 
nisfério". Apresentada em três galerias do Margs, a exposição 
"Itinerários” privilegia a diversidade de uma carreira de quase 
cinco décadas, apresentando uma seleção de pinturas que 
situam algumas das etapas significativas dos percursos da 
artista. Mas não se trata de uma retrospectiva de viés linear e 
cronológico. Ao apontar alguns possíveis diálogos entre traba
lhos elaborados em diferentes lugares e épocas, “Itinerários" 
se orienta por um sentido prospectivo: busca reconhecer nas 
obras e na sua articulação no espaço expositivo indicações 
dos caminhos percorridos pela pintura de Lenora, uma produ
ção elaborada no devir de seus encaminhamentos. Itinerários 
estes que na exposição convidam o olhar a percorrê-los como 
uma experiência guiada pela compreensão de que o fazer da 
pintura envolve um surpreendente e infinito desvelamento de 
suas mais profundas camadas.

p».
A imersão no labor da pintura é capaz de levar o artista a percor
rer caminhos insuspeitos em sua própria experiência. Nessas 
incursões, são muitos os que buscam um ponto onde possam 
ancorar sua obra para a partir dele desenvolvê-la. Outros como 
Lenora Rosenfield preferem seguirá procura de novas paradas 
guiados pelo que o trabalho por ora pede e reivindica. Ou seja, 
são artistas que encaminham sua obra nos rumos apontados 
pela intensa aventura do lançar-se ao desconhecido. Nos dife
rentes momentos em que emigrou do Brasil para estudar, pes
quisar e trabalhar em centros de ensino e universidades na Itá
lia (em Udine e Florença) e nos Estados Unidos (em Nova York 
e Cambridge), Lenora Rosenfield o fez interessada por alguma 
questão que o momento de seu trabalho impunha de forma de
terminante. Sempre movida pelo interesse de conhecer o que a 
simples observação não dava a ver por completo.
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Francisco Dalcol
Curador

>
Daí cada nova busca assumir o caráter de uma necessidade 
quase vital em desvendar algum aspecto do universo invisível 
da pintura, somente tangível aos que se dedicam a investigar 
em profundidade seus materiais, técnicas e formas expres
sivas. Na maneira como Lenora conduz essa sua jornada, a 
prática se dá em consonância com o seu tremendo interesse 
pelas descobertas, pelos usos e pelas transformações dos 
materiais no decorrer da História da Arte.
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(NLenora Rosenfield

Porto Alegre/RS, 1953 
Sobrevoando III, 2012 

afresco sintético sobre não tecido, 
46 x 45 cm

Operação que, por si só, faz com que o antigo, o moderno e 
0 contemporâneo pareçam se sincronizar em um só tempo 
Que sua obra plasma em existência matérica no aqui e agora, 

a obra de Lenora, o fazer e o estar no mundo se alimentam 
m ao OL,tro, amalgamados de modo indissociável. Seus inte

resses partem da materialidade do fazer da pintura, mas não 
_ m invocar as camadas sedimentadas na interioridade da 
psjcoogia do ato poético e criativo. Esses processos de des- 

mento entre o dentro e o fora envolvem o próprio corpo, 
Dresf6 32 presen*e no Qesto da pintura, mas também ao em- 
Uni» movimento e formas no embate de sua escala frente 
expresarÍCÍaCJe Cia píntura' ^os temas figurativos

4.3.

1. Vera Carlotto
Porto Alegre/RS, 1962 
Natureza N° 6, 2016
Fotografia, digital com manipulação das cores através de softwares. 
Impressão de pigmento mineral sobre o papel Museu Etching 350g. 
100% algodão-Hahnemüler, 100 x 100 cm

2. Vera Carlotto
Porto Alegre/RS, 1962 
Rupestre N° 2, 2016 
Tiragem: 1/17
Técnica e material: Fotografia com manipulação tonal através de 
software digital e impressão de pigmento mineral sobre o papel 
Museum Etching 350g. 100% algodão- Flahnemüler, 100x100 cm

3. Vera Carlotto
Porto Alegre/RS, 1962 
Natureza N° 2, 2016
Fotografia, digital com manipulação das cores através de softwares. 
Impressão de pigmento mineral sobre o papel Museu Etching 350g. 
100% algodão-Flahnemüler, 100 x 100 cm

no gestual
eXp e na depuração abstrata, Lenora encontra a
níriro S'Vldade de sua Pintura ao se movimentar de modo em-
Plric° e indutivo 
Porteá^^

4. Vera Carlotto
Porto Alegre, 1962 
Rupestre N° 7, 2016 
Fotografia, digital com manipulação das cores através de softwares. 
Impressão de pigmento mineral sobre o papel Museu Etching 350g. 
100% algodão - Flahnemüler, 100 x 100 cm

em sua pesquisa entre os materiais, os su- 
e carart aS *®cnicas- ^usca compreender suas propriedades 

| ensticas para delas tirar força plástica e conceituai.
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19° EDITAL DE INCENTIVO A PRODUÇÃO
CHICO LISBOA 2016

Antônio Augusto Bueno, Bianca Santini, Carine Krummenauer, Caria Meurer Magalhães, 
Carmem Salazar, Clara Figueira, Daiana Schròpel, Daiane Ferrari, Dirnei Prates, Eneida Strõher, 

Esther Bianco, Felipe Caldas, Fernanda Soares, Francis Silva, Gabriel Carpes, Isabella de Mendonça 
Manoela Cavalinho, Michelle Van Dyke, Neide C. Pinto, Nelton Pellenz, Rafael Muniz, 

Ricardo de Abreu Neves, Rita da Rosa, Roberto Müller, Rogério Livi, Sabrina Hemmi, Samy Sfoggia 
Selir Straliotto, Soraya Girotto, Suzane Wonghon, Thais Galbiati, Verlu Macke, William Santos, Wischral

»

CURADORIA Associação Chico Lisboa
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1. Lenora Rosenfield
Porto Alegre/RS, 1953 
Planisférío III, 2016 
afresco sintético sobre não 
tecido e têmpera a ovo, 
110x220 cm

5. Lenora Rosenfield
Porto Alegre/RS, 1953 
Paisagem de barcos. 1993 
acrílica sobre papel, 
45x42.5 cm

4. Lenora Rosenfield
Porto Alegre/RS, 1953 
Movimento de salto III, 2012 
afresco sintético sobre não 
tecido, 45 x 42.5 cm

3. Lenora Rosenfield
Porto Alegre/RS, 1953 
Sobrevoando /, 2012 
afresco sintético sobre não 
tecido, 43 x 43 cm

2. Lenora Rosenfield
Porto Alegre/RS, 1953 
Olhar. 2000
afresco sintético sobre não 
tecido, 72 x 50 cm

Painel da exposição “19° Edital de incentivo à 
produção Chico Lisboa 2016" 

no MARGS. Foto: Raul Holtz
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0 edital resgata a trajetória iniciada em 1938, desde a funda
ção da entidade, quando foi realizado o seu 1o Salão de Artes, 
até o 18° Salão de Arte Contemporânea da Associação Fran
cisco Lisboa, em 1995. Em 2016, na presidência de Kátia Cos
ta, o salão ressurge sob um novo nome, "Edital de Incentivo à 
Produção", com o objetivo de fomentar a criação, a produção 
e a difusão das artes visuais, reafirmando o compromisso da 
Associação Chico Lisboa em posicionar-se de forma aberta, 
atenta e receptiva ao que os artistas contemporâneos vêm 
propondo em nome da arte no século 21.

Com a retomada de seu salão bienal, a Associação Chico Lis
boa declara-se à escuta da produção artística que emerge no 
cenário brasileiro, acolhendo-a e incentivando-a em sua plu
ralidade e, ao mesmo tempo, recolocando-se, como impor
tante instituição mediadora do encontro entre arte e público.

Nesta exposição, obras procedentes de diferentes estados 
brasileiros reúnem-se em uma constelação de recursos po
éticos: gestos, traços, objetos, manchas, grafismos, vídeos, 
grafados, modelados e construções traduzem com leveza 
o pluralismo característico da arte contemporânea que se 
vai naturalizando no novo século. A Comissão de Seleção e 
Premiação - formada por Ana Zavadil, Marga Pasquali e Ma
ria Helena Bernardes - selecionou obras de 34 artistas visu
ais dentre mais de 200 inscritos de todo o Brasil. A exposição, 
que abarca uma diversidade de temas e de linguagens, foi 
inaugurada no dia 16 de dezembro, e ficou aberta à visitação 
até o dia 29 de janeiro de 2017.

Carine Krummenauer
Marcelino Ramos/RS, 1991 
Banho, 2016 
Grafite sobre papel 
17 x 17 cm

\

Át,í‘,c ,***

Thais Galbiati
Campo Grande/MS, 1988 
Catireiro (da série "Habitantes"), 2015 
Grafite sobre papel 
33 x 24.5 cm
Recebeu o Destaque Chico Lisboa

Daiana Schròpel
José C. Paz/AR, 1990 
Sem título, 2016 
Detalhe da Instalação 
Dimensões variáveis

Willian Santos
Curitiba/PR, 1985 

Conjunto Preterir, 2014 (Detalhe da obra) 
Acrílica sobre tela 

60 x 325 cm
Recebeu o Prêmio de Incentivo à Produção
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Vistas panorâmicas da exposição "19° Edital de incentivo à produção Chico Lisboa 2016" no MARGS. Fotos: Raul Holtz

11641



MÚLTIPLOS OLHARES
21 fotógrafos

Adriano Bassegio, Alberto Bitar, Andréa Graiz, Andréa Ludwig Cocolichio, Antônio Villeroy, 
Bebeto Alves, Carlinhos Rodrigues, Carlos Eduardo Azevedo, Cibele Vieira, Douglas Fischer, 

Gene Johnson, Hernando Salles, Júlio Cordeiro, Lucca Curtolo, Manoel Petry, Marilene Bittencourt, 
Paulo Mello, Pedro Antônio Heinrich, Raul Krebs, Roberta Agostini, Sérgio de Paula Ramos

CURADORIA Fábio André Rheinheimer
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Douglas Fischer
Três de Maio/RS, 1969 

Containers 
Fotografia 

75x75 cm 
Paris, 2016
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Sob orientação de um mesmo conceito: o exercício da 
fotografia enquanto instrumento de construção de narrativas, 
a exposição "Múltiplos Olhares: 21 Fotógrafos", a partir 
de fragmentos - representações pontuais da trajetória 
de distintos profissionais, é configurada num conjunto 
multifacetado - diverso e plural, o qual possibilita estabelecer 
outras vinculações e, portanto, novas releituras.

pungente, de toda foto — produziu novos cânones de beleza 
mais inclusivos. Porém as verdades que podem ser transmiti
das em um momento dissociado, por mais decisivas 
nificantes que sejam, têm uma relação muito estreita com 
necessidades de compreensão. (SONTAG, 1977, p.65)

ou sig-

Deste modo, a partir deste contexto pleno de fragmentos a 
solicitar uma atenção mais apurada - uma gentileza do olhar, 
a exposição “Múltiplos Olhares: 21 Fotógrafos”, se apresenta 
enquanto proposta à elaboração de um diálogo plural entre os 
fragmentos de produções fotográficas distintas, sem jamais 
o pretender definitivo ou absoluto, de domínio exclusivo do 
espectador, autor de múltiplas releituras e narrativas poéticas 
a partir de imagens que, mesmo condenadas à estagnação de 
um momento, eclodem numa profusão de novas apropriações 
simbólicas.

Esta exposição fora concebida a partir da interação entre 
elementos aparentemente desconexos, elementos do port- 
fólio de 21 profissionais. E, a partir destas parcelas - ima
gens extraídas do contexto (cristalizações cujas as sutilezas 
e reminiscências as qualificam diante da eterna sucessão 
dos instantes), se organizam outras possibilidades do ver, 
ampliando as possibilidades de novas resignificações. Neste 
percurso, eis o espectador a delinear, segundo apropriação 
particular (referências estéticas e conceituais), a elaboração 
hipotética de outros (e novos) relatos, tendo por objeto a livre 
interrelação entre produções distintas.

Referência: SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Ed. 
Schwarcz, 1977.

Sob esta perspectiva, Susan Sontag salienta: Fábio André Rheinheimer
Arquiteto, artista visual e curador independente

A força de uma foto reside em que ela mantém abertos para es
crutínio instantes que o fluxo normal do tempo substituí ime
diatamente. 0 congelamento do tempo — a estase insolente,

Andréa Ludwig Cocolichio
Porto Alegre/RS, 1972 
Sem título 
Fotografia 
50x75 cm 
Xangrilá-RS, 2007

1. Andréa Graiz 2. Carlinhos Rodrigues
Porto Alegre/RS, 1974 Encruzilhada do Sul/RS, 1944

Ket Fragmentos
Fotografia digital Fotografia

50x75 cm 45 x 75 cm
Porto Alegre, 2014 Porto Alegre RS, 2016
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UMA POSSÍVEL HISTÓRIA DA ARTE 

NO RIO GRANDE DO SUL
a emergência de um sistema de arte local

Ângelo Guido, Araújo Porto Alegre, Augusto Luiz de Freitas, Benito Castaneda, 
Francis Pelichek, José Lutzenberger, Leopoldo Gotuzzo, Libindo Ferrás, 

Maristany de Trias, Oscar Boeira, Pedro Weingàrtner

CURADORIA MARGS

Em 2017, a Galeria Aldo Locatelli recebeu exposições que 
contemplaram a história da arte no estado, a partir de obras 
selecionadas da coleção do MARGS, Com as exposições, 
montadas ao longo do ano, o visitante teve a oportunidade 
de conhecer ou revisitar obras de artistas que foram 
importantes para a constituição de nosso cenário artístico. 
A mostra reúne 15 obras de artistas relevantes para o 
sistema da arte local, produzidas nos séculos XIX e XX.

deu de maneira irregular. Com exceção da Missão Jesuítica, 
que nos deixou um significativo legado no campo da arte 
religiosa, o contexto, até o século XIX, não se apresentava 
muito propício às artes plásticas no estado.

r*»
Nesta exposição estão expostos trabalhos da considerada 
primeira geração de artistas gaúchos, como Araújo Porto 
Alegre (1806-1879) e Pedro Weingàrtner (1853-1929), e tam
bém obras de artistas que ajudaram a construir, especial
mente através da criação da Escola de Belas Artes (atual 
Instituto de Artes da UFRGS) em 1910, o campo das artes 
plásticas no Rio Grande do Sul.

O
(N

-QA primeira parte deste projeto propõe uma reflexão sobre a 
emergência de um sistema da arte local. O Rio Grande do 
Sul teve a constituição tardia de um sistema de arte, devido 
ao seu formato de povoação e de desenvolvimento, que se
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Pedro Antonio Heinrich
Manaus/AM, 1986 
Origem 
Fotografia 
75 x 50 cm 
Porto Alegre, 2016

Oscar Boeira
Porto Alegre/RS, 1883 - 1943 

Paisagem II. 1918 
Óleo sobre tela, 44.5 x 95 cm 

Aquisição por transferência da Biblioteca Pública do Estado, 1955
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1.

2.

2. Benito Castaneda
Cadiz/Espanha, 1885 - Porto Alegre/RS, 1955 
Vida de Fazenda, 1945 
Óleo sobre tela, 43 x 53 cm 
Aquisição por compra, 1957

1. Augusto Luiz de Freitas
Rio Grande/RS, 1868- Roma/Itália, 1962 
Paisagem, s.d.
Aquarela sobre papel, 26.5 x 35.5 cm 
Aquisição por doação das Lojas Renner, s.d.

Pedro Weingãrtner
Porto Alegre/RS, 1853-1929 

Estudo de interior, s.d. 
Óleo sobre tela, 39 x 50 cm 

Aquisição por compra, 1954
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Czech Press Photo
1.

Alan Pajer, Dan Materna, David Neff, David Tanecek, David Tésínsky, David W.Cerny, Eugen Kukla, Filip Singer, 
Hynek Glos, Ibra Ibrahimovic, Igor Zehl, Jan Rybár, Jan Sibík, Jan Zátorsky, Jarmila Stuková, Jaroslav Jiricka, 

Jaroslav Kucera, Jirí Pekárek, Joe Klamar, Juraj Mravec, Karel Cudlín, Lenka Klicperová, Mano Strauch, 
Martin Bandzák, Michael Hanke, Michal Cízek, Michal Dolezal, Michal Kamaryt, Michal Novotny, 

Milan Jaros, Oldrich Skácha, Petr Josek, Radek Kalhous, René Jakl, Robert Tappert,
Stanislav Krupar, Václav Jirsa, Vojtéch Herout

CURADORIA Paulo César Brasil do Amaral

Uma exposição itinerante por ocasião do XX aniversário do con
curso tcheco de fotografia jornalística.

A fotografia dos melhores autores tchecos e eslovacos cria 
uma história visual de acontecimentos dramáticos da Repúbli
ca Tcheca e do mundo nos últimos vinte anos. Nas imagens 
autênticas, os visitantes podem acompanhar, por exemplo, as 
enchentes na Morávia, em 1997, e em Praga, em 2002, ou teste
munhar o sucesso dos atletas tchecos nos Jogos Paralímpicos 
de Atenas, em 2004. Podem assistir os eventos internacionais 
da maior importância, mas também os acontecimentos da vida 
das pessoas comuns, assim como podem conhecer enigmas 
da natureza e observar problemas ambientais. A mostra traz 
imagens que documentam o sofrimento humano em Ruanda, 
Kosovo ou Beslan, mas também problemas "cotidianos'1 como 
disputa de casais pelo direito ao filho, negociações políticas ou 
processos jurídicos com altos representantes do país. Com a 
distância dos anos, o público pode conhecer também alguns 
momentos da vida particular de Václav Havei, ex-presidente da 
República Tcheca.

1. José Lutzenberger
Altõtting/Alemanha, 1882-Porto Alegre/RS, 1951 
Leitura de jornal, s.d.
Aquarela, 19.7 x 19.9 (17.7 x 17.9) cm 
Aquisição por doação de Maria Magdalena 
Lutzenberger, 1975

A mostra traz uma retrospectiva das imagens vencedoras de 
autoria de diversos fotógrafos tchecos e eslovacos, a partir dos 
vinte anos de existência do concurso Czech Press Photo. rv

H
O2. Libindo Ferrás

Porto Alegre/RS, 1897- 1951 
Riacho, 1928
Óleo sobre tela, 59 x 95 cm 
Aquisição por transferência da Biblioteca 
Pública do Estado, 1955

(MO evento é uma das primeiras ações resultantes do intercâm
bio cultural firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a 
República Tcheca, ocorrido em 2016, envolvendo a SEDACTEL 
(Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do 
RS), em conjunto com o Consulado Honorário da República 
Tcheca em Porto Alegre, na pessoa de seu Cônsul, Senhor Fer
nando Lorenz, no qual foram estabelecidas ações que poderão 
constituir novos e reforçar os laços culturais já existentes entre 
a República Tcheca e o Rio Grande do Sul.

A exposição

A exposição é feita a partir dos 21 editais do concurso Czech 
Press Photo. São 21 fotos vencedoras e 29 fotos nos tamanhos 

g5x16,5 cm, escolhidas a partir dos editais do concurso. Essa 
seleção de 50 fotografias de diferentes fotógrafos mostra o am
biente e o desenvolvimento da fotografia jornalística, articulando 
vagens tanto da República Tcheca como de lugares além de 
suas fronteiras.

O concurso Czech Press Photo ocorre anualmente desde 1995. 
eu objetivo é oferecer um testemunho visual independente 

Tct/6 9 Vida' corno os j°rnalistas profissionais da República 
!L eca e Eslovaca a veem em seu país e no mundo. Ao mesmo 
JPO' existe o esforço de apoiar o jornalismo visual como 

10 para 0 conhecimento e o entendimento entre os homens.

fress^P/!3 dS 29 an°S C*° concurso jornalístico tcheco Czech 
Elzar a oío conta com fotografias que conseguiram sensibi- 
levancH°Pln'a0 PÚblica' desPertando emoções e consciência, 
política5 sat°S S’ aS vezes’ inc|usive provocando uma solução 
Checos rfUS autores sao membros de equipes de periódicos 
qUe coíai°e a9anC'aS’ mas também fotógrafos independentes 
sos sudp °ram C°m 9S mídias’ ou mesmo estudantes de cur- 
"0 melhn °HeS)Tocios eles sao homenageados pela exposição 
principal " °. ^zecfl ^ress Photo". No entanto, a exposição é 
panharnP|eh 6 voltada a um público amplo, que pode acom- 

■ a sua vida e o mundo como num retrovisor.
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O)A exposição comprova as eloquentes palavras do fotógrafo irani

ano Abbas, membro do lendário grupo Magnum: “O fotojornal- 
ismo não é um ofício neutro, porém altamente político."

rH

Michal Cízek
Zivot v centru Prahy, Praha, Iistopad2014 ■ srpen 2015 

Life in prague downtown 
25 x 16.5 cm

1175 |1174 i



3.

2. Jan Zátorsky, MF Dnes 3. Jaroslav Kucera (Bilderberg)
Uprchlíci na madarsko-srbské hranici, Kameny a násilím proti globa/izaci,

1. Filip Singer
European Pressphoto Agency (EPA) 

Zaíátek, Kyjev, Ukrajina, zima 2013/

hraniôni prechod Rószke-Horgoê, záfí 2015/ Praha, Lumírova ulice, 26.záfí 2000/
FOTOGRAFIE ROKU 2015 FOTOGRAFIE ROKU 2000

From the series Refugees on the Border With stones and violence against
FOTOGRAFIE ROKU 2013 

tSegmning, Kiev, Ukraine, Winter2013 
PHOTOGRAPH OFTHE YEAR 2014

between Hungary and Serbia, September globalization, Prague, Lumirova Street,
2015, Rõszke-Horgos border Crossing September 26th 2000

PHOTOGRAPH OF THE YEAR 2015 PHOTOGRAPH OF THE YEAR 2000
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GOTTO
i

Aguas de Pedras

Mauri Valdir Menegotto 

CURADORIA Beatriz Dreher Giovannini

O basalto da Região da Serra Geral foi originado em erupções 
vulcânicas há cerca de 130 a 135 milhões de anos, no início 
da era do Cretáceo.

O trabalho de Gotto transmite a leitura da existência. Ele impõe 
com seu traço, uma incrível variedade de cores e nuances, em 
uma obra repleta de interpretação e personalidade artística.

Esta é a segunda ocorrência do mundo, na região continental 
de grandes derrames de lava basáltica.

A arte nos propicia conhecer parte da história da humanidade, 
informações sobre pessoas, lugares, hábitos e costumes de 
nossos ancestrais, eternizados por meio de desenhos, pinturas 
e esculturas.Na serra gaúcha, as lavas basálticas são cobertas por 

corredores de riolito, que foram usadas pelos primeiros 
imigrantes na construção de taipas e de suas casas, algumas, 
permanecendo até hoje, encontradas em maior número nos 
Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves.

No que tange à continuidade da história, a arte de Gotto é um 
indicador da existência da pedra basalto no meio onde vive, 
sendo um verdadeiro condutor de cultura às novas gerações.

Desde os anos 80, Gotto se dedica a retirar das pedras 
verdadeiras imagens, cheias de vida. Sua inspiração é a 
natureza. Ao esculpir o basalto, mostra não somente a figura, 
mas a dignidade desta pedra milenar.

Beatriz Dreher Giovannini

Petr Josek (Reuters)
Cachorro nadando na rua tomada peta enchente 
em Uherské Hradiètè, República Tcheca, 1997 
FOTOGRAFIA DO ANO 1997

Vista da exposição “Gotto: Águas de Pedras" com os parceiros de longa data: 
Beatriz Dreher Giovannini, curadora e o escultor Mauri Menegotto no MARGS. Foto: Adriana Franciosi
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sobreHUMANO
Beatriz Susin

CURADORIA Silvana Boone

A exposição "sobreHUMANO” de Beatriz Balen Susin (Caxias 
do Sul, RS, 1946) é originária de um processo de criação ex- 
pressionista, tendo a figura humana como tema da sua obra 
figurativa, manifestada na qualidade técnica do desenho, 
da gravura e em especial, na pintura. Aos 70 anos de vida 
e comemorando 50 anos de carreira, a exposição sobreHU
MANO apresenta ícones visuais de algumas séries que mar
caram conceitualmente a vida e a trajetória da artista,

breviventes, desumanos ou demasiadamente humanos, No 
desenho, o princípio de tudo: da linguagem humana e do 
próprio processo criativo. A artista traz no gesto, a sua própria 
humanidade, o seu olhar movido pelo estudo da arte. Na gra
vura, um momento ímpar calcado no metal: a percepção poé
tica do inferno de Dante (e de Beatriz), série apresentada na 
sua íntegra nesta exposição.

Gotto
Bento Gonçal ves/RS, 1965 
Peixe Fuga, 2016 
Pedra basalto 
40 x 10 x 09 cm 
Acervo particular

Artista do seu próprio tempo, nunca foi adepta a modismos, 
mantendo-se sempre fiel à crença de que a arte é singular. 
Na tradução visual da vida, houve espaço para encontros e 
romances, retratos e cirandas, histórias da literatura contadas 
pela pintura, e como uma simbiose entre o próprio corpo e a 
obra, a tinta é a matéria que a mantém viva. Sensível a tudo o 
que está no seu entorno, os cinco sentidos direcionam o pro
cesso de criação da artista, do cheiro (e do gosto) da tinta ao 
toque sensível das matrizes da gravura, a artista ouve a si e ao 
mundo e o torna visível: o mundo imaginado, ou a realidade 
simulada na tela, impulsionada pelo outro, escrito, retratado, 
o outro dela.

Dividida em três salas, a exposição divide-se também em três, 
a partir das linguagens da pintura, gravura e desenho: Na 
Galeria João Fahrion, a série de 13 pinturas, denominada “A 
memória das águas", de 2016, foi apresentada em novembro 
recente em Caxias do Sul, por conta da comemoração do 
seu 70° aniversário. Produzidas em tinta a óleo, em grandes 
dimensões, tratam da natureza humana e suas ligações 
metafóricas com a água.

Destacando a gravura, a Galeria Ângelo Guido apresenta a 
série "Miserere - visões do inferno de Dante", produzida pela 
artista entre 2006 e 2009, com especial destaque da curadoria 
para a qualidade técnica, sendo trazida na sua íntegra, totali
zando 29 gravuras em metal.

"sobreHUMANO"é uma exposição sobre o universo simbólico 
humano, sobre o que está dentro, fora e muito além dele, so
bre conceitos aparentes e obscuros.

Gotto
Bento Gonçalves/RS, 1965 
Peixe Bola, 2016 
Pedra basalto 
37 x 22 x 13 cm 
Acervo particular

E integrando a Sala Pedro Weingãrther parte dos momentos 
significativos da trajetória de Bea Balen entre 1990 e 2010, 
resgatadas partes das séries "No princípio" e "Metamorfoses", 
em desenho, e na pintura "Urbano", “Sobreviventes", “Cem 
anos de solidão", "Dos encontros" e “Circundanças". Con
forme a curadora da exposição, Silvana Boone: “Ao completar 
70 anos de vida, a exposição sobreHUMANO vem fechar um 
ciclo (e abrir muitos outros), tal qual o ciclo das águas. Beatriz 
Balen Susin reinventa o que está no seu imaginário há déca
das. A exposição é sobre o universo simbólico humano, sobre 
o que está dentro, fora e muito além dele, sobre conceitos 
aparentes e obscuros. Assim, o que cabe nas memórias de 
terra a^'S*a due n^° sePara a a^e da vida? Do ar ao fogo, da

-I revigorante de Beatriz Balen Susin: é o quinto elemento 
Vltal da sua existência".

Assim, o que cabe nas memórias de uma artista que não 
separa a arte da vida? Do ar ao fogo, da terra à água, como os 
quatro elementos, a arte é o combustível revigorante de Beatriz 
Balen Susin: é o quinto elemento vital da sua existência.

Silvana Boone

como os quatro elementos, a arte é o combus
tível

O primeiro contato visual
sobre as obras anuncia: é 
miHrr, ° humano- Originária de um processo de caráter
e*Pressionista 
(Caxias do Sul 
do desenho,

“sobreHMM9 8 comemorando 50 anos de carreira, a exposição 
que ms- aPresenta ícones visuais de algumas séries

rcaram conceitualmente ^id^^^rajetóri^^rtistaj
^n°ancomde 5A£j2yj!^|lhol

P°r vezes

a produção figurativa de Beatriz Balen Susin 
RS, 1946) manifesta-se na qualidade técnica 

da gravura e em especial, na pintura. Aos 70
Gotto
Bento Gonçalves/RS. 1965 
Predador, 2016 
Pedra basalto 
64 x 23 x 13 cm 
Acervo particular

Bea Balen teve a figura hu- 
0 sua maior referência temática: homens e mulheres, 
assexuados, imperfeitos, urbanos, solitários, so- Vista da exposição “sobreHUMANO" no MARGS. Foto: Raul Holtz
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A FONTE DE DUCHAMP 100 ANOS
1. Arte Contemporânea no acervo do MARGS

Albano Afonso, Alexandra Eckert, Alfi Vivern, Almandrade, Ana Norogrando, André Petry, Andrei Thomaz, 
Avatar Moraes, Britto Velho, Carlos Asp, Charles Long, Cibele Vieira, Cláudio Maciel, Daniel Escobar, 
Didonet Thomaz, Dione Veiga Vieira, Dudi Maia Rosa, Eleonora Fabre, Emilia Sandoval, Fabio Del Re, 

Felipe Barbosa, Fernanda Martins Costa, Fernando Baril, Fernando Lindote, Gaudêncio Fidelis, 
Gilberto Perin, Jac Leirner, Jander Rama, Juan Urruzola, Leandro Machado, Leonardo Fanzelau, 

Lia Menna Barreto, Marina Camargo, Mário Rõhnelt, Mauro Fuke, Mona Hatoum, Neca Sparta, Otto Sulzbach, 
Peter Fox, Rochele Zandavalli, Romanita Disconzi, Rommulo Vieira Conceição, Rui Macedo, Saint Clair Cemin, 

Sandro Ka, Shirley Paes Leme, Teimo Lanes, Teresa Poester, Téti Waldraff, Tridente, Waltércio Caldas

CURADORIA José Francisco Alves
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1. Beatriz Balen Susin
Caxias doSul/RS, 1946 
Da série "Memória das águas" 
Óleo sobre tela 
160 x 150 cm 
Porto Alegre. 2016 
Acervo particular

2. Beatriz Balen Susin
Caxias do Sul/RS, 1946 
Da série “Memória das águas" 
Óleo sobre tela 
180 x 130 cm 
Porto Alegre, 2016 
Acervo particular Vista geral da exposição “A Fonte de Duchamp 100 Anos: Arte Contemporânea no acervo do Margs". Foto: José Francisco Alves

11821 11831



Exposição com o objetivo de marcar os 100 anos de Fonte, 
obra icônica de Marcei Duchamp (1887-1968), considerada 
uma das obras de arte mais importantes do Séc. XX.

São cerca de 108 obras de 51 artistas do acervo. Trabalhos 
relacionados a características duchampianas, tais como 
o caráter objetual, a apropriação de materiais e coisas 
preexistentes, a elaboração mental e não manual dos 
objetos, o humor, o jogo, a provocação.

A Fonte foi um passo adiante nas experiências de Duchamp 
no que ele chamou de ready-made (algo como "objeto- 
pronto"), trabalhos feitos com peças industrializadas, 
simplesmente escolhidas pelo artista por sua beleza. 
Extraídos do contexto funcional original e considerados 
como obra pelo simples ato do artista em dar-lhes títulos e 
exibi-los como arte.

Sandro Ka
Porto Alegre/RS, 1981 
Reconhecimento, 2008 
Borracha e porcelana, 10 x 12 x 10 cm 
Aquisição por doação do artista, 2012

Aprovocaçãode Duchamp, a pardetodasasteses, histórias 
e especulações que giram em torno do ready-made, com o 
tempo reverberou efoi adquirindo maior importância. Em 
especial a partir da década de 1950, com a Pop Arte, e, 
definitivamente, nos anos 60 e 70, do Minimalismo à Arte 
Conceituai, formando assim a base dos problemas do que 
hoje entendemos como Arte Contemporânea.

A provocação, o humor e, principalmente, a elaboração 
mental como características da arte contemporânea 
tem em Duchamp a sua origem. Muito dos aspectos 
construtivos da obra de arte nos últimos 60 anos tem 
nos ready-mades seus precedentes fundamentais: a 
apropriação de coisas pré-existentes e o uso de técnicas 
industriais na feitura - ou montagem - das obras. O 
artista, assim, deixa de fabricar ele mesmo o trabalho, não 
o faz manualmente, somente elabora a obra de arte.

Mais sobre a Fonte de Duchamp:
Téti Waldraff
Sinimbú/RS, 1959 
Jardim Elefante, 2004
Skate, elefante de porcelana, tecido, lantejoulas, botões, flores de plástico
ecola, 30 x 49 x 16 cm
Aquisição por doação da artista, 2011

A Fonte nunca foi exibida. Enviada por Marcei Duchamp 
para a exposição da Sociedade de Artistas Independentes 
de Nova Iorque, sob o pseudônimo de "R. Mutt", a peça foi 
recusada pelos organizadores.

A exposição para a qual a obra foi feita inaugurou em 10 de 
abril de 1917 e a Fonte original logo desapareceu. Tratava- 
se de um simples urinol de porcelana, comprada em uma 
loja do ramo. Com sua proposta, Duchamp pretendia alçar 
a peça ao mundo da arte simplesmente pelo seu gesto 
de assiná-la e colocá-la em uma exposição. Arte como 
elaboração mental, sem que o artista faça a obra. Tinha 
como objetivo sacudir o meio das vanguardas com uma 
ideia ainda mais desafiadora, em especial colocar em 
xeque a condição da criação artística e o sistema de arte: 
afinal de contas, quem decide o que é arte?

Hoje existem cerca de 16 Fontes refeitas pelo artista nos 
anos 50 e 60, em museus e coleções das mais importantes 
pelo mundo..

Alfi Vivern
Buenos Aires/Argentina, 1948 
Bagagem III, 2011
Basalto, couro e etiqueta de cia aérea, 16 x 52 x 18 cm 
Aquisição por doação do artista, 2011 Detalhes da exposição " A Fonte de Duchamp 100 Anos: Arte Contemporânea no acervo do MARGS". Fotos: Raul Holtz
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METAMORPHOSIS
Colagens de Gene Johnson

Gene Johnson

CURADORIA Andrés Hernández

Espacialidades sensíveis: o olhar sobre cores, formas e linhas

As obras de Gene Johnson, artista norte-americano, 
residente no Brasil, México e New York, em diferentes 
suportes revelam, em um primeiro olhar, formas, planos, 
linhas e texturas que singularizam a produção do artista; 
tais características, após esses instantes primeiros, se 
diluem na complexidade técnica da composição, revelando 
a magnitude e maturidade de seus trabalhos. Dando o 
suporte aos desdobramentos que Johnson vai tangenciando 
ao longo de uma experiência sensível que parece não ter 
conclusão, possibilitando ao espectador a criação de 
novos estados sensíveis da arte, de corpo e do próprio ato 
de contemplar ambos. Entre as técnicas recorrentes ao 
artista destacam-se as colagens que revelam aberturas, 
justaposições, sobreposições, precisões de planos e linhas 
que hora cruzam o suporte direcionando o olhar para a

espacialidade da tela; na qual a contemplação do todo se 
torna pertinente, criando campos magnéticos/estéticos.

Assim, percebe-se na produção de Johnson, uma transição 
a-direcional entre corporeidade e espiritualidade ao originar 
intervalos irregulares que estabelecem laços entre as 
questões filosóficas e as estruturas poéticas em uma obra 
de arte, relações entre limites e necessidades. Esculpe 
fronteiras cujos limites desaparecem na originalidade da 
possibilidade de construção das mesmas a partir de um 
possível espaço de representação impermanente.

Andrés I.M. Hernández
Curador e crítico de arte

Gene Johnson
Estados Unidos,1945 

Acima da Mesa 
Papel 

15 x 19 cm 
2017 

R 2600Detalhes da exposição" A Fonte de Duchamp 100 Anos: Arte Contemporânea no acervo do MARGS". Fotos: Raul Holtz
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A INQUIETUDE DO OLHAR
Vera Reichert

CURADORIA Ana Zavadil

Da Visualidade ao Conceito Nos diversos meios que usou para expressar a sua arte, as 
combinações de densidades e fluxos, sem início nem fim 
visíveis, além de cores variadas, ao se misturarem com a luz 
ambiente aparecem em todas as manifestações artísticas.

V^- Vera Reichert, com seu olhar incansável e obstinado, capturou 
o fundo do mar e trouxe-nos luzes, cores e habitantes desse 
universo, dando vida a ele por meio da pintura, do desenho, 
da fotografia, e mais recentemente, do vídeo e da instalação. 
A sua paixão pelo mergulho não foi menos intensa do que a 
paixão pelaarte; uma veioaoencontrodaoutrae paralelamente 
foram se cruzando, complementando-se e instigando novas 
parcerias estéticas. O mergulho trouxe subsídios para a sua 
arte, e o processo de experimentação trouxe o aprendizado e 
a transformação daquilo que no início era apenas um registro 
do que ela via e que depois se tornou arte com expressão 
própria por meio de linguagens contemporâneas.

A sua busca que já dura pelo menos 30 anos, trouxe o en
riquecimento conceituai e processual do fazer e acompanhou 
as grandes mudanças da arte contemporânea.

O trabalho de Reichert não parou no tempo; o ato de ver, 
de tomar a imagem para si até ser tomada por ela, seduz 
a artista, e ela devolve através de belíssimas obras e ainda 
associa outras questões extra artísticas como a educação 
ambiental, o que para ela é tão importante quanto a dimensão 
poética de seu trabalho plástico.

.
A água. matéria plástica de sua pesquisa, é o centro gravi- 
tacional de seu trabalho e foi sempre motivo de suas preocu
pações no contexto ambiental, em que a poluição lentamente 
depreda o que de mais importante temos na natureza.

A sua obra, suas motivações e a sua consciência de transmitir 
uma mensagem importante aos observadores de suas 
manifestações artísticas estão nas obras desta exposição, 
que configuram a narrativa de uma história construída pela 
dedicação e pela inquietude de seu olhar.Cada mergulho de Reichert significou novas descobertas na 

profundidade marinha, assim como cada retorno à superfície 
apontou novos caminhos para a sua produção. Ana Zavadil

Curadora

Gene Johnson
Estados Unidos,1945 
Mesa T 
Papel 
15 x 15 cm 
2016 
R 2600

exposição 
A'"quietude do 1

r noMARGS. 
R>to: Lisa Roos
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UMA POSSÍVEL HISTÓRIA DA ARTE 

NO RIO GRANDE DO SUL
Plural(ismos) no Sul

Ado Malagoli, Aldo Locatelli, Antônio Caringi, Carlos Petrucci, Carlos Scliar, 
Ênio Lippmann, Edgar Koetz, Francisco Stockinger, Gastão Hofstetter, Iberê Camargo, 

João Fahrion, Leo Dexheimer, Paulo Flores, Trindade Leal e Vasco Prado

CURADORIA MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli prossegue 
com o projeto elaborado pelos núcleos do museu com o 
objetivo de apresentar obras da coleção do acervo do MARGS 
que são importantes para a configuração da constituição do 
cenário artístico gaúcho.

Tais debates influenciavam a produção artística, e a falta de
consenso, aliada às diversas opiniões sobre a arte moderna,
tornam-se perceptíveis ao observarmos as obras daquele mo
mento, representadas na exposição. Embora muitos artistas
não se intitulassem como modernistas e até mesmo se posi
cionassem contrários ao modernismo, suas obras, do ponto

O módulo intitulado "Uma Possível História da Arte no Rio 
Grande do Sul: Plural[ismos] no Sul" tem como objetivo prin
cipal mostrar a pluralidade na produção gaúcha nas décadas 
de 1940,1950 e 1960. Essa época foi marcada por discussões 
sobre o Modernismo, lançadas em São Paulo, na emblemáti
ca e questionadora Semana de Arte Moderna em 1922; tendo 
repercussões e desdobramentos aqui no Sul, especialmente 
no plano das idéias, resultando em confrontos e questiona
mentos sobre o que é a arte moderna e por qual caminho os 
artistas deveríam seguir.

de vista formal, muitas vezes, passavam por atualizações es
téticas e processos de modernização, originando essa multi-1.
plicidade de temas, técnicas e influências que identificamos
na produção desse período.

Vasco Prado
Uruguaiana/RS, 1914 - 
p°rto Alegre/RS, 1998 

■ Ursa Maior, s.d.
lerracota, 24 x44 x25 cm 
Aquisição por doação do 

artista. 1981

1. Vera Reichert
Não Me toque/RS, 1949 
Superfície, 2017
Sequência de fotografias em acrílico 
70 x 100 cm cada 
Foto: Lisa Roos

2. Vera Reichert
Não Me toque/RS. 1949 
Gotas de Chuva, 2017
Instalação com gotas de acrílico e fotografia 
200 x 600 cm 
Foto: Lisa Roos
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1.

2.

3.

4.2. João Fahrion
Porto Alegre/RS, 1898-1970 
Retrato de moça, s.d 
Pastel sobre papel, 52 x 46.6 cm 
Aquisição por doação da Brasil 
Telecom, 2002

1. Ênio Lippmann
Porto Alegre/RS, 1934 - 2014 
A casa, 1960
Óleo sobre tela, 90.5 x 80 cm

3. Gastão Hofstetter
Porto Alegre/RS, 1917-1986 
Cena Urbana, 1954 
Óleo sobre tela, 50 x 59 cm 
Aquisição por doação da 
Brasil Telecom, 2002

4. Paulo Flores
Porto Alegre/RS, 1926-Santa 
Maria/RS, 1957 
Passeio, 1954
Óleo sobre tela, 80 x 63 cm 
Aquisição por compra, 1958

Iberê Camargo
Restinga Seca/RS, 1914 -Porto Alegre/RS, 1994 

Carretéis em fundo azul, 1960 
Óleo sobre tela, 61.4 x 99.6 cm 

Aquisição por compra, 1960
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INFANCIA
Diferentes modos de ver e sentir

2.

Ado Malagoli, Aldo Locatelli, Alice Esther Brueggemann, Alice Ardohain Soares, Anico Herskovits, 
Bernard Bouts, Cândido Portinari, Carlos da Cunha, Carlos Fabrício Marques Soares, 

Caterina Baratelli, Charlotte Gross, Clara Pechansky, Danúbio Gonçalves, Elizabeth Turkieniez, 
Ernst Zeuner, Francisco Stockinger, Henry Jules Jean Geoffroy, Joseph Claude Bail, 

Kathé Kollwitz, Lasar Segall, Maria Di Gesu, Paulo Cláudio Rossi Osir, Rochele Zandavaili, 
Salvador Benjuya, Stina Birgitta Beckman, Wilbur Soares Olmedo

CURADORIA MARGS
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1. Ado Malagoli
Araraquara/SR 1906 - Porto Alegre/ 
RS, 1994 
Ruínas, s.d.
Óleo sobre tela, 44.5 x 55 cm 
Aquisição por doação de Ruth de 
Mesquita Malagoli, 1993

2. Antônio Caringi
Pelotas/RS, 1905-1981 
Banhista, 1960 
Bronze, 87.5 x 26.5 x 16.5 cm 
Aquisição por doação da 
Brasil Telecom, s.d.

4. Carlos Petrucci
Pelotas/RS, 1919 - Porto Alegre/
RS, 2012
Campestre, 1958
Óleo sobre Eucatex, 70.5 x 89 cm
Aquisição por compra, s.d.

3. Trindade Leal
Santana do Livramento/RS, 
1927 - Porto Alegre/RS, 2013 
Ginete, 1955
Óleo sobre tela, 97,5 x 98 cm 
Aquisição por compra, 1955

Cândido Portinari
Brodowski/SP, 1903 - Rio de Janeiro/RJ, 1962 

O menino do papagaio, 1954 
Óleo sobre tela, 76.5 x 90 cm 
Aquisição por compra, 1955
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Por que Infâncias?

Esta exposição, proposta pelo Núcleo Educativo do MARGS, 
enfoca obras do acervo do museu que têm como tema 
crianças e cenas infantis, Essas obras estão expostas para, 
além de sua óbvia vocação de fruição estética, confrontar e 
relativizar algumas das inúmeras visões do que seria infância, 
sem, no entanto, ter a pretensão de esgotá-las. Sabemos 
que o conceito de infância é uma construção social recente, 
muitas vezes idealizado, como nas expressivas meninas de 
Alice Soares ou no belo poema "Meus oito anos", de Casemiro 
de Abreu. nsi [üi mL_U I I EidMas nem sempre essa categoria social, infância, foi reconhe
cida. Na sociedade medieval, sobretudo, a noção de infância 
não existia, o que não significa que não houvesse uma afeição 
pelas crianças. O que não havia era uma consciência da par
ticularidade infantil, uma distinção entre a criança e o adulto.

mmErnst Zeuner
Zwickau/Alemanha, 1898 - Porto Alegre/RS, 1967 
Principais comemorações do ano na cidade: Natal, s.d 
Têmpera sobre papel, 38 x 54 (31.5 x 39) cm

A criança que já podia andar nada mais era que um adulto 
em miniatura, enquanto a criança de colo era a possibilidade 
de um ser que poderia ou não "vingar". Tanto que assim que 
deixavam os cueiros, as crianças eram vestidas com roupas 
semelhantes às dos adultos e participavam das tarefas destes. 
Na arte, até o século XII, a infância não era representada. 
Quando encontramos imagens de crianças, só conseguimos 
assim identificá-las pela proporção de tamanho com que são 
representadas em relação aos adultos, uma vez que seus 
traços, suas expressões e até mesmo musculaturas são de 
pessoas adultas.

r'

Somente nos séculos XVI, XVII e XVIII vamos ter a emergência 
de uma sensibilidade em relação à particularidade da 
infância, que vem acompanhada de um interesse psicológico 
e de uma preocupação moral, destacados por meio de um 
incipiente sistema de ensino, muito marcado pelo rigor, 
severidade, disciplina e racionalidade dos costumes. Porém, 
há uma limitação social e de gênero nessa nova noção, uma 
vez que fica restrita às camadas mais abastadas da sociedade 
e ao universo masculino.

Ernst Zeuner
Zwickau/Alemanha, 1898-Porto Alegre/RS, 1967 
Principais comemorações do ano: Festa Junina, s.d 
Têmpera sobre papel, 38 x 54 (31.5 x 49) cmDe lá para cá, o conceito de infância vem sendo cada vez mais 

estendido e esquadrinhado, despertando muitos estudos, nos 
seus mais variados aspectos, apresentando significativas 
variações, distintos modos de ver e sentir, de acordo com o 
momento e ambiente. Infâncias, portanto, no plural.

Dessa forma, nos debruçamos sobre as crianças represen
tadas no acervo do MARGS, e podemos verificar que nelas 
coexistem tempos e espaços muito diversos. E, embora a ex
posição se destine a públicos de todas as faixas etárias, este 
projeto se propõe a colocar a criança e suas representações 
frente a frente, como num espelho, mirando-se mutuamente 
e recriando infinitas manifestações deste encontro, que, es
peramos, seja produtivo.

Núcleo Educativo do MARGS

Imagens da exposição “Infância: Diferentes modos de ver e sentir" no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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A ARTE E A MELHOR PARTE DA INFANCIA
Britto Velho, Chico Baldini, Clarissa Motta Nunes, Eduardo Vieira da Cunha, Erico Santos, 

Jane Milman, Karin Paiva, Kiko Medeiros, Luciano Martins, Paulo Cesar Chimendes, 
Paulo Thumé, Ricardo Pirecco, Rosane Magoga, Suzane Wonghon, Zupo

2.

CURADORIA Valeska Karsten

A exposição "A arte é a melhor parte da infância” apresenta 
um recorte do acervo da Escola de Educação Infantil 
Caracol. A mostra celebra uma trajetória de 27 anos de 
projetos desenvolvidos com arte e educação para crianças 
de um a seis anos.

A mostra foi concebida em dois momentos: - as crianças 
com suas pinturas, criações e releituras de obras e 
trabalhos realizados em oficinas com artistas plásticos; - e 
outros artistas que já fizeram e ainda fazem parte da história 
do Caracol com telas produzidas especialmente para esta 
exposição.
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Recebam “A arte é a melhor parte da infância" com todo 
o carinho e dedicação que há 27 anos é desenvolvido por 
professores, alunos, artistas e demais funcionários que 
fazem da Escola Caracol um lugar onde a arte transforma.
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1. Henry Geoffroy
Marennes/França, 1853 - Paris/
França, 1924
La creche, 1899
Óleo sobre tela, 160 x 104 cm
Aquisição por compra, 1956

Paulo Thumé
Porto Alegre/RS, 1961 

Meu Mundo Imaginário, 2017 
Acrílica sobre tela 

100 x 100 cm 
Acervo particular

2. Caterina Baratelli
Cesena/ltália, 1905- 1988 
Menina em cor de rosa, s.d. 
Óleo sobre tela, 64.4 x 42.3 cm 
Aquisição por compra, 1955

3. Charlotte Gross
?/Alemanha, 1903 - ?/Brasil. 1965 
Áurea. 1956 
Aquarela sobre papel,
31.5 x 50.5 cm

4. Carlos da Cunha
Jaguarão/RS, 1907 -?
Virgem e o menino, s.d.
Óleo sobre tela, 93.6 x 70.6 cm 
Aquisição por compra, 1959
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Luciano Martins
Porto Alegre/RS, 1966 
Mor enfance, 2017
Acrílica sobre tela com moldura de lego 
105 x 70 cm 
Acervo particular

Brito Velho
Porto Alegre/RS, 1966 

Sem título, 2017 
Acrílica sobre tela 

120x80 cm 
Acervo particular
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PRO POSICOES
9

Exposição comemorativa aos 25 anos do PPG de Artes Visuais - UFRGS

Alberto Semeler, Carlos Pasquetti, Claudia Zanatta, Elaine Tedesco, Elida Tessler, Eduardo Vieira da Cunha,
Flávio Gonçalves, Hélio Fervenza, Maria Lucia Cattani, Maria Ivone dos Santos, 

Marilice Corona, Maristela Salvatori, Nilza Haertel, Romanita Disconzi, Sandra Rey, Tetê Barachini

CURADORIA Icleia Borsa Cattani e Maria Amélia Bulhões

Chico Baldini
Porto Alegre/RS. 1976 
Asas, 2017 
Acrílica sobre tela 
100 x 100 cm 
Acervo particular
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Karin Paiva
Porto Alegre/RS, 1964 
Lagarto Leco, 2017 
Técnica mista 
100 x 100 cm 
Acervo particular

Vista da exposição "Pro Posições" 
no MARGS. Foto: Raul Holtz
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Nos 25 anos do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais 
da UFRGS, a exposição das obras de seus professores traz a 
público um conjunto complexo e coerente de experimentação 
e reflexão. O título da mostra - “Pro Proposições" - coloca 
em evidência as "posições” individuais e originais de cada 
artista e o prefixo pró (a favor de) subentende: em prol da 
arte contemporânea e de seu caráter experimental; a favor da 
prática artística como pesquisa; por de uma docência aberta, 
investigativa e pluralista. Os dezesseis artistas aqui presentes 
trazem diferentes posições em relação a arte e ao seu 
sistema, que se interconectam e apontam algumas questões. 
São elas: abordagens que questionam a tradicional categoria 
da paisagem, processos de relacionamento e interferências 
no espaço urbano, experimentos de novas figurações, 
explorações das imagens em movimento, investigação 
das relações entre figura e texto e a criação de ritmos e 
serialidades. Sob a égide destes procedimentos temos diante 
de nós obras densas e produtoras de novos sentidos.

Vistas da exposição "Pro Posições" no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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REDES
Tonico Álvares

CURADORIA Carlos Eduardo Comas

Uns amam a presença globalizada, outros a particularidade 
local. Muitos dão a natureza por foro privilegiado, e igual 
número reza pela criação artificial. Persistindo no afã de re
cortar de um jeito manso a paisagem metropolitana contem
porânea, Tonico Álvares atenta para a complementaridade 
entre esses pólos e as progressões que podem se estabelecer 
entre eles. Seu foco aqui é o entrelaçado de gente, gesto e ar
quitetura pública, de signos globais e inflexões localizadas, do 
discurso casual na praça nova-iorquina e cosmopolita do Lin
coln Center à espera que o espetáculo recomece e a própria 
praça em que o discurso se elabora. Silhuetas do oriente e do 
ocidente, do norte e do sul se mostram coloridas, quentes, 
espectrais, esbatidas, feito imagens infra-vermelhas esgarça

das em fundo muito branco, e a interação humana se baliza 
pelas linhas enegrecidas de bancos, marcos e mezaninos. 
A câmara recua ou se aproxima, insistente e indiscreta mas 
tolerante, interessada em evidenciar convívio mesmo que am
bíguo antes que denunciar conflito irreparável. O resultado 
tem jeito de sonho sem perder a contundência do real, porque 
a simplificação maniqueísta e mistificadora está ausente. En
tre o preto ausência de luz e o branco soma de todas as cores, 
vale reclamar o preto, o branco, e todo o arco-íris. Tudo isso 
e o céu também.

Carlos Eduardo Comas

Vista da exposição "Redes" no MARGS. Foto: Raul Holtz

Sandra Rey
Edição 5, 2016 
Fotografia
Impressão pigmento mineral 
sobre papel algodão 
150 x 120 cm
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TRACO SOLTO
9

Trânsitos da arte náif no acervo do MARGS

Adelaide Tomazeili, Alfredo Nicolaiewsky, AnestorTavares, Anico Herskovits, Cícero Dias, 
Dimitri Anagnostopoulos, Fernando Lindote, Guma, Heitor dos Prazeres, Ingeborg Friedrich, 

Ivo da Silva, João Altair Barros, Luiza Fontoura, Maria Di Gesu, Miriam Tolpolar, Olegário Triunfo, 
Otaciano Arantes, Paulina Eizirik, Tarsila do Amaral, Zica Bergami, Wilbur Olmedo

CURADORIA Carolina Grippa

O termo arte náif (arte ingênua) foi usado pela primeira vez como 
um elogio à obra de Henri Rousseau (1844 -1910), artista auto
didata, que tinha o pintar como um passatempo. Seus trabalhos 
chamaram a atenção de artistas modernos, como Pablo Picasso 
(1881 - 1973), Paul Gauguin (1848 - 1903) e Robert Delaunay 
(1885 - 1941), entre outros, devido à liberdade da composição, 
à ingenuidade do traço e aos temas cotidianos, pintados sem 
nenhum compromisso com a rigorosa técnica acadêmica, dan
do frescor e peculiaridade às suas telas. Essa maneira de pintar 
atraiu os modernistas pelo distanciamento de técnicas usuais 
de representação (composição, profundidade, cores), sendo um 
“estilo" a ser admirado e incorporado por diversos artistas do 
início do século XX, que já buscavam novas linguagens, obser
vando os desenhos infantis e a arte tida como "primitiva".

A presente exposição surge para discutir os trânsitos 
existentes do que se apresenta como náif e obras modernas 
e contemporâneas que, de alguma maneira, evocam esse 
universo, já que muitos artistas que tiveram educação artística 
formal se valem de características ditas náif (ausência de 
perspectiva e de composição, cores vibrantes, temas do 
cotidiano e simplificação das imagens) para a construção 
de suas obras. Dessa maneira, obras de Heitor dos Prazeres 
(1898 - 1966), João Altair Barros (1934) - nomes conhecidos 
da pintura náif brasileira - estão ao lado de obras de Tarsila 
do Amaral (1886 - 1973), Cícero Dias (1907 - 2003) e Maria 
Di Gesu (1928), demonstrando o quanto trabalhos dos ditos 
"artistas naifs" influenciaram obras de artistas com estudos 
acadêmicos, do inicio do século XX até os dias atuais.

\4 <João Altair Barros
Porto Alegre/RS, 1934 - 2013 

Mamãe Oxum na cachoeira. 1974 
An,,:.- - 0leo sobre tela, 50 x 59 cm

M siçao por doação do artista, 1975Vistas da exposição “Redes" no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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3.

3. Alfredo Nicolaiewsky
Porto Alegre/RS, 1952 
Sem título, 1990 
Litografia, 35 x 50 cm

1. Cícero Dias
Escada/PE, 1907 - Paris/França, 2003 
Sem título, s.d,
Serigrafia, 63.7 x 43.6 (46 x 27.5) cm 
Edição 4/50

2. Adelaide Tomaselli
Innsbruck /Áustria, 1915-2014 
Apassionata h mull, 1990 
Litografia,35 x 49.8 (25 x 29) cm

BPI
Aquisição por doação do MAM 
Atelier de Litografia de Porto AlegreBPI Vistas da exposição “Traço Solto” no MARGS. Fotos: Raul Holtz
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No eStúdio
Ana Krebs, Andressa R Lawisch, Antonio Vasques, Artur Veloso, Bruna Vargas, 

Carme Sansone, Eduardo Monteiro, EduardoThomazoni, Eduardo Turski, Gustavo Assarian, 
Gustavo Walbrohel, Karenn Liègeh, Leticia Parraz, Manuela Cavalinho, Marcelo Bordignon, 

Mariana Riera, Monique Maccari, Natasha Kulczynski, Raquel Boff, 
Regina Krumholz, Rodrigo M. A., Santiago Pooter, Thiana Sehn

CURADORIA Marilice Corona

O Studio P - Atelier Aberto de Pintura foi criado por Marilice 
Corona como um projeto de extensão. O grupo formou-se a 
partir da demanda de alunos e ex-alunos do curso de Artes 
Visuais do Instituto de Artes da UFRGS interessados em com
por um grupo de estudos em pintura de modo que este grupo 
pudesse desenvolver e desdobrar várias ações extensivas à 
comunidade não acadêmica. A artista acredita que esse es
paço extraclasse vem a fortalecer tanto as pesquisas indi
viduais como propiciar a experiência de ações coletivas,

Heitor dos Prazeres
Rio de Janeiro/RJ, 1898 - 1966 
Frevo, s.d
Óleo sobre tela colada em Eucatex 
36.5 x 45 cm
Aquisição por compra, 1968
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Conhecido já por suas interferências urbanas, o Studio P 
reúne-se, agora, para a realização da exposição coletiva No 
eStudio. A mostra tem a intenção de dar a ver a produção in
dividual de cada integrante do grupo. O título que dá nome à 
mostra não se refere apenas ao espaço físico onde, na maior 
parte das vezes, a pintura é produzida, mas ao estúdio como 
alegoria do espaço de pensamento; da fatura acompanhada 
da reflexão, da elaboração e criação das obras e, quando cole
tivo, da troca e da discussão. O estúdio visto como espaço de 
prospecção onde a investigação da linguagem tem primazia.
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Dimitri Anagnostopoulos
Patras/Grécia,1930 - Porto Alegre/RS, 1991 
A volta dos pesqueiros, 1974 
Óleo sobre tela 
74 x 90 cm
Aquisição por doação do artista, 1974

Mariana Riera
Porto Alegre/RS, 1982 
Segundo tempo, 2017 

Díptico - acrílica sobre tela 
120 x 180 cm
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Vista da exposição “No eStúdio" com obras de Eduardo Thomazoni, Gustavo W. Marques, Ana Krebs, Antonio Vasques, Gustavo Assarian, Natasha U, Kulczyní 
Rodrigo M.A. Foto: Raul Holtz Vista da exposição “No eStúdio” com obras deThiana Sehn, Letícia Parraz, Manuela Cavalinho. Foto: Raul Holtz
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MARILICE CORONA
Entre o acervo e o estúdio

Marilice Corona

CURADORIA Marilice Corona

Para a exposição “Marilice Corona: Entre o acervo e o es
túdio" a artista selecionou algumas obras do acervo do 
MARGS para estabelecer um diálogo com seu trabalho. Em 
Jogo - O retrato de Tatiana, 2015, pintura de sua autoria e já 
pertencente ao acervo, é acrescida de novas telas e os re
tratos da guarda de segurança do museu articulam-se com 
outros retratos femininos icônicos como A dama de branco 
de Artur Timótheo da Costa, O vestido verde de João Fahrion 
e outros. Dando seguimento às suas investigações sobre 
autorreferencialidade e metapintura, Marilice seleciona, 
além dos retratos, pinturas cujo tema é o atelier do artista 
ou o cenário de produção, como também é chamado. Sendo 
assim, estarão presentes obras de João Fahrion, Carlos A. 
Petrucci, Edson Motta e Pedro Weingãrtner.

Somado a isso e levando em conta o tema do atelier do pin
tor, a artista convida o seu grupo de pesquisa em pintura, 
o Studio P, a refletirem sobre o tema e a participarem de 
sua mostra de forma colaborativa. Dessa forma, a artista 
já conecta a sua mostra à exposição que ocorrerá parale
lamente, intitulada “No eStúdio", mostra coletiva do Studio 
P - na galeria João Fahrion.

Para Marilice, essa exposição e seus diversos rebatimentos 
tratam, especialmente, de questões referentes à genealogia, 
identidade e reflexividade: da obra, do autor e do próprio 
espectador. Um processo sempre em construção. Não por 
acaso a escultura Inca, de Fernando Corona, (avô da artista) 
participará da mostra.

Bruma Rodriguez
Esteio/RS, 1994 
Procedimento, 2016 
Acrílica sobre tela 
50 x 50 cm
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Artur Veloso
Bento Gonçalves/RS. 1996
Aquilo que verte e aquilo que transborda, 20
Acrílica sobre tela
159 x 140 cm

Vista parcial da exposição “Entre o acervo e o eStudio” no MARGS. Foto: Filipe Conde
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A PAISAGEM NO TEMPO
Carlos Petrucci e o acervo do MARGS

Ado Malagoli, Ângelo Guido, Antônio Gutierrez, Benito Beatone, Bustamante Sá, Camila Schenkel, 
Camila Sposati, Carlos Mancuso, Carlos Petrucci, Carlos Stein, Charlotte Gross, David Manzuç 

Dirnei Prates, Edgar Koetz, Edy Carollo, Ênio Pinalli, Fayga Ostrower, Francis Pelichek, Gastão Hofstetter, 
Geza Heller, Glauco Rodrigues, Gloria Yen Yordi, Joel Amaral, John Buxton-Knight, Libindo Ferrás,' 

Maristany de Trias, Oscar Pereira da Silva, Ricardo Krieger, Sansão Pereira, Tadashi Kaminagai!

Tais Bruck de Freitas, Takashi Fukushima, Thereza Miranda

--------------------------------------------------------- CURADORIA MARGS

"A paisagem no tempo - Carlos Petrucci e o acervo do MARGS", 
organizada pelo Núcleo de Curadoria do museu, reúne 38 
obras de 33 artistas pertencentes ao acervo do MARGS e 
oito obras de Carlos Petrucci, que fazem parte da coleção do 
acervo da antiga Pinacoteca Aplub de Arte Rio-Grandense, 
hoje denominada FUNDACRED.

O objetivo dessa mostra é resgatar o exercício da contemplação 
proporcionado pelo registro do espaço e do tempo, dentro da 
poética de cada artista aqui apresentado. O espectador é 
convidado a realizar essa parada para a fruição de uma cena, 
um ambiente, um lugar, um momento, uma paisagem...

O termo paisagem remete à contemplação, ao bucólico, ao 
nostálgico, a algo que se fixou no tempo. Essa temática na arte 
pode parecer, inicialmente, um gênero tradicional e demasiado 
romântico para os dias atuais. Porém, a observação do meio 
ambiente foi utilizada como inspiração por vários artistas 
dos séculos XIX e XX, principalmente na pintura. Podemos 
encontrar a expressão dessa poética em diversos artistas 
importantes para a história da arte no Sul, como Libindo Ferrás, 
Ado Malagoli, Ângelo Guido, Francis Pelichek, Maristany de 
Trias, dentre outros.

O grande destaque da exposição é o artista gaúcho Carlos 
Petrucci, que se dedicou à pintura de paisagem ao longo de sua 
trajetória. O artista iniciou seus estudos artísticos com Adail 
Costa em Pelotas, e em 1938 veio a Porto Alegre, trabalhando 
de forma autodidata. Realizou sua primeira individual, em 1947, 
no auditório do Jornal Correio do Povo, iniciando seu percurso 
em mostras coletivas e individuais, além de realizar cenários 
Para o teatro gaúcho. Produziu, ainda, murais com técnicas 
diversas em diversos locais, como o Edifício Santa Cruz,
Porto Alegre.

é talvez ainda o silêncio indiferente que situa cada coisa 
seu espaço, dando esse caráter de presença imperturbável, o 
que, de repente, se torna dominante. A gratificadora imagem 
de eternidade das coisas e da ordem muda, então, numa 
presentificação do tempo e a memória estremece. (,..)Tanto 
faz, portanto, que os temas das pinturas de Petrucci refiram 
realidades históricas ou cotidianas. Sua importância, de uma 
ou de outra forma, se banaliza diante da reflexão profunda e 
sintetizadora sobre a temporalidade que faz seu cerne. O tempo 
é, com efeito, o "personagem" central da atual pintura desse 
artista". ("Fonte: Carlos Scarinci, 1990. CARLOS Alberto Petrucci. 
Apresentação de Carlos Scarinci. Pelotas: Vestíbulo da Prefeitura 
Municipal, 1990.)

no
Marilice Corona
Porto Alegre/RS, 1964 
A história e a Arte, 2017 
Acrílica sobre tela 
180 x 120 cm
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Marilice Corona
Porto Alegre/RS. 1964 
Os retratos. 2016 
Óleo sobre tela 
45 x 65 cm
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"Quem se dispõe a contemplar com atenção verdadeira 
9 pintura de Petrucci logo se dá conta de que o prazer de 
companhar o artista através das minúcias do objeto, se 
ransforma aos poucos num esforço apaixonado e nostálgico 

ixar algo que não está nos objetos, É talvez essa dura luz 
o meio dia, que imobiliza as coisas na sua sombra projetada 

ase geométrica... é talvez a falta de qualquer presença 
rnar>a, quase se poderia dizer viva,

Camila Sposati
São Paulo/SR 1972 

Fumaça de resgate - azul, 2003 
Fotografia, 100 x 100 cm 

Edição 2/4
Aquisição por doação da artistanão fosse a vegetação...
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Vista da exposição "Paisagem no Tempo: Carlos Petrucci e o acervo do MARGS", na Pinacoteca do MARGS. Foto: Raul Holtz Vista da exposição "Paisagem no Tempo: Carlos Petrucci e o acervo do MARGS”, na Pinacoteca do MARGS. Foto: Raul Holtz
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A TRAJETÓRIA DA LUZ
Leon Santos

Leon Santos
Santos/SR1969

Ilha de Urubuqueçaba - Santos, 2017
Fotografia (Impressão jato de tinta)Vista da exposição "Paisagem no Tempo: Carlos Petrucci e o acervo do MARGS", na Pinacoteca do MARGS. Foto: Raul Holtz

90x70 cm
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UMA POSSÍVEL HISTORIA DA ARTE 

NO RIO GRANDE DO SUL
Os Clubes de Gravura e a permanência do suporte

Anico Herskovits, Aríete Santarosa, Carlos Scliar, Chô Dorneles, Cris Rocha, 
Danúbio Gonçalves, Francisco Stockinger, Glênio Bianchetti, Jair Dias 

Nelson Jungbluth, Otacílio Camilo, Paulo Chimendes, Suzana Sommer, Vasco Prado

CURADORIA MARGS

do Clube de Porto Alegre e de Bagé, sendo visíveis os temas 
e as técnicas usadas na época; além de trabalhos de outros 
artistas, contemplando outras décadas. Assim, são notáveis as 
diferentes soluções que os artistas criam a partir da gravura, 
afirmando a sua importância até hoje no cenário artístico.

Os Clubes de Gravura e a permanência do suporte na arte 
local é o terceiro módulo do programa de exposições do acervo 
permanente do MARGS, integrando o projeto elaborado pelos 
núcleos do museu com o objetivo de apresentar obras da 
coleção do acervo do MARGS, que são importantes para a 
configuração da constituição do cenário artístico gaúcho.

r-
H
O
fM

2No Estado houve dois importantes Clubes de Gravura: o de 
Porto Alegre (CGPA), criado por Vasco Prado (1914-1998) 
e Carlos Scliar (1920-2001) em 1950; e um ano depois, o de 
Bagé (CGB), criado por Danúbio Gonçalves (1925), Glênio 
Bianchetti (1928-2014) e Glauco Rodrigues (1924-2004). Ambos 
possuíam objetivos semelhantes: produção e divulgação de 
gravuras ligadas à estética do realismo socialista, criando um 
meio para críticas sociais.
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A ideia do Clube surgiu em 1948, em um encontro dos 
fundadores da CGPA com o artista mexicano Leopoldo 
Mendez (1902-1969), no Congresso Mundial de Intelectuais 
em Defesa da Paz, na Polônia. Mendez era líder da Taller 
de Gráfica Popular, na cidade do México, grupo de artistas 
que utilizaram a gravura para divulgar mensagens políticas 
e de reforma social. Inspirados pelo modelo mexicano, 
ao chegarem ao Brasil, Prado e Scliar criam o Clube na 
capital, funcionando como um consórcio de gravura, cujos 
associados, pagavam uma mensalidade e tinham o direito de 
ganhar uma gravura. Um ano depois, é criado o Clube em 
Bagé, nos mesmos moldes, sempre havendo trocas entre os 
Participantes.

Os Clubes se distinguiram, não apenas pela "vontade de refletir 
a vida de nosso povo, suas lutas, suas esperanças", como 
comenta Carlos Scarinci, mas também, pelo destaque que foi 
dado à própria gravura, que devido a sua reprodutibilidade, 
sempre foi considerada um suporte menor para o sistema das 
artes. Não foi apenas aqui no sul do país que a opinião sobre 
a gravura mudou; no mesmo período são criadas diversas 
fundações, como Centro de Gravura do Paraná (1951), Clube 
de Gravura de Santos (1951), Estúdio de Gravura em São Paulo 
(1960) e outros, incentivando a produção do suporte no país.

A gravura é o tema do terceiro módulo da exposição “Uma 
possível História da Arte do Rio Grande do Sul". Este 
módulo traz ao público, obras realizadas pelos fundadores
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Vasco Prado
Uruguaiana/RS, 1914-Porto Alegre/RS, 1998 

O tirador novo, 1952 
Linoleogravura, 44.7 x 28.5 (30 x 16) cm 

Aquisição por doação de Ana Maria Saraiva Osório, 2011

Leon Santos
Santos/SR 1969 
Centro - Porto Alegre, 2017 
Fotografia (Impressão jato de tinta) 
90x70 cm
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1. Carlos Scliar
Santa Maria/RS, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001 
Recanto de galpão, 1955 
Linóleo e camaieu, 49 x 70.5 (31 x 31) cm 
Aquisição através do Prêmio do Concurso da 
Secretaria de Educação e Cultura: Costumes e 
tradições gaúchas, 1956

3. Glênio Bianchetti
Bagé/RS, 1928- Brasília/DF, 2014 
Trançado, 1955
Linóleo, 41,4x32.5 (31 x21)cm 
Aquisição através de Prêmio 
Aquisição no Concurso de 
Gravura da SEC, 1956

2. Jair Dias
Porto Alegre/RS. 1948 
Chalé, 1978
Xilogravura, 43.7 x 33 (34 x 24.7) cm 
Aquisição por doação do artista, 1985 Vista parcial da exposição “Uma Possível História da Arte no Rio Grande do Sul: Os Clubes de Gravura e a permanência do suporte" no MARGS. Foto: Raul Holtz
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NEON
Gelson Radaelli

CURADORIA Icleia Cattani

A trajetória profissional de Radaelli remonta há pelos menos 
trinta anos, dividida em pesquisas cromáticas e formais que 
constituem diferentes fases muito marcantes, sempre so
brepondo camadas e criando empastamentos, numa combi
nação instigante entre figura e gesto.

No momento atual, a cor rosa domina o espaço em diversos 
matizes. No início da série, ela substituiu o branco do fundo. 
A seguir, começou a aparecer como protagonista colocada 
em pinceladas largas junto ao preto e o branco. Essas três 
cores criam uma dinâmica no espaço da tela, associadas à 
gestualidade e aos empastamentos provocados pelas pince
ladas largas e ágeis. Manchas de vários tons de cinza criam 
um contraponto às pinceladas nítidas, atenuando em parte o 
contraste dos extremos. Harmonia e conflito, nitidez e ambi
guidades coexistem, definindo um novo universo nas pinturas 
de Radaelli.

Nessa exposição, será mostrada a sua produção mais re
cente. realizada no primeiro semestre deste ano. Boa parte 
das pinturas é constituída por painéis de grandes formatos, 
executados com perceptível redução na paleta de cores do ar
tista. Elas remetem, de certo modo, à sua produção de 1988. 
na qual realizava pinceladas soltas, em preto e branco, sobre 
folhas de revista. Essas inspiraram a série subsequente de 
telas em preto e branco, que perdurou por mais de vinte anos.
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Vista parcial da exposição “Uma Possível História da Arte no Rio Grande do Sul: Os Clubes de Gravura e a permanência do suporte" no MARGS. Foto: Raul Holtz
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DO QUADRADO A PAISAGEM
Angela Zaffari

CURADORIA Ana Zavadil e Leticia Lau

Angela Zaffari
Porto Alegre/RS, 1965 

Estância, 2016 
Acrílico sobre tela 

100x100 cm

Gelson Radaelli
Nova Bréscia/RS, 1960 
Fadargo
Acrílica sobre Tela 
152 X 173 cm 
Porto Alegre, 2017

Abaixo: Vista da exposição "Do quadrado à 
paisagem" no MARGS. Foto: Raul Holtz

Gelson Radaelli
Nova Bréscia/RS, 1960 
Atusto
Acrílica sobre tela 
156 X 175 cm 
Porto Alegre, 2017
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Quadriculando a Paisagem na parede fica mais evidente essa característica. Já o Neoplas- 
ticismo influenciou uma geração de artistas brasileiros, prin
cipalmente os do Grupo Ruptura de São Paulo e os do Grupo 
Frente no Rio de Janeiro, no período da Arte Concreta, e segue 
influenciando novas pesquisas artísticas.

TANTO BARULHO POR NADAO trabalho de Angela Zaffari permite o acesso a múltiplas 
leituras, uma vez que se apresenta em composições distintas. 
Uma classificação precisa não é o caso para esta série de 
obras, visto que são paisagens, melhor dizendo, uma história 
que vai do quadrado à paisagem. Como já foi citado, o quadrado como dimensão simbólica é 

uma das forças no trabalho, mas a segunda potência está 
relacionada à cor. Na arte contemporânea, a partir dos anos 
de 1960, a cor no campo da visualidade foi muito explorada 
e repensada, basta lembrar-se do artista brasileiro Hélio 
Oiticica (1937-1980), um dos expoentes da arte internacional. 
Os trabalhos dele saíram da parede para os objetos, mas em 
nenhum momento abandonou as cores fortes e pontuais. Ele 
mesmo afirmou "a cor é a primeira revelação do mundo". A 
cor corporifica-se em outro material - o papel - e vai para a 
parede em nova relação com a sua obra agora em sintonia 
com o objeto. O quadrado e a cor em constante movimento 
que modifica a experiência do fazer e transforma esse ato em 
novas experimentações. Esse fazer demanda um tempo em 
eterno movimento, em “eterno retorno". A relação espaço/ 
temporal que permeia o trabalho intensificado pela cor cria 
uma nova percepção e sinestesia estética.

Sandro Ka

O fato é que os trabalhos nascem de um fazer laborioso foca
do na qualidade técnica da pintura e cujas obras representam 
paisagens reais ou imaginárias, espontâneas ou construídas. 
Perceber os personagens que fazem parte desses enquadra
mentos oportunizará entrar no mundo novo da poética de An
gela Zaffari, pois de um território conhecido se chega a outros 
menos conhecidos.

CURADORIA Ana Albani e Carlos Trevi

Artista e gestor cultural Sandro Ka e seus jogos afetivos mente vistos "como um convite para uma conversa, para o 
estabelecimento de novas relações”. São relações únicas, 
individualizadas, atentas às peculiaridades específicas que 
cada objeto carrega em si, ainda que fabricado industrial
mente em milhares de cópias.

A exposição “Do Quadrado à Paisagem" cria novas relações 
entre arte/vida/ciência, e isso se concretiza no trabalho da ar
tista pelo movimento do seu universo poético e o seu campo 
específico de trabalho em um território de cruzamentos sem 
fronteiras delimitadas.

Sandro Ka nasceu Sandro Ouriques Cardoso em 28 de julho 
de 1981, na cidade de Porto Alegre, RS. Aos vinte anos, 
decidiu mudar sua assinatura. Reduziu o sobrenome para o 
sonoro Ka, como um estalo, um estampido, um sobrenome 
para alguém com poderes super. Como novas experiências, surgem os quebra-cabeças: apre

sentados ineditamente nesta exposição, marcam o início de 
suas recentes investigações. São quebra-cabeças de ima
gens comuns, familiares. Imagens que convocam e deslo
cam o espectador para outros lugares. Lugares da memória. 
Dezenas de lugares com os mesmos atributos e elementos 
que parecem se fundir em um só. Um jogo de memórias 
para jogar com as lembranças.

Para entender seu processo tal como ele ocorre hoje, é 
necessária uma análise a partir das seguintes dimensões: 
da conceitualização teórica, dos antecedentes históricos, da 
sua transformação e da sua especificidade atual. Neste texto, 
além de explicitar as questões acima, procuro ainda salientar 
a questão que chamo de "mix-appeal", ou seja, de um apelo à 
mistura, em que a qualquer momento pode surgir novos frag
mentos ou totalidades parciais, abertas e sempre em movi
mento, em contínua metamorfose.

Filho dos gaúchos Sandra Ouriques e José Bragatto Cardoso, 
recebeu da mãe a versão masculina do nome e do pai a 
intenção malograda de homenagear o avô, Ismael. Brasileiro 
na essência, Sandro é herdeiro da mistura de índios, africanos 
e europeus. Recebeu dos pais o estímulo ao desenho e da 
mãe a aptidão para o ofício. Aos três anos de idade, já era 
reconhecido pela habilidade no traço, sendo orientado a se 
inscrever num curso de artes tão logo iniciou o jardim de 
infância. Na pré-adolescência, participou de um curso de 
história em quadrinhos neste mesmo museu que abriga, em 
suas Salas Negras, a mostra.

A mostra em questão é composta por uma série de trabalhos 
que transmitem fortes relações visuais pautadas nos elementos 
cor e quadrado, que não se encerram em suas próprias plastici
dades, mas trazem reflexões sobre o aspecto conceituai de sua 
produção e desafiam o espectador a compreender a sua lógica 
processual e poética.
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-QUm jogo dentro do jogo. Um jogo de composições infinitas, 
tal qual uma explosão artificial, que apenas alguém com po
deres super pode reunir para formar uma imagem original, 
única, contemporânea, mas carregada do afeto que nos con
forta. Um jogo Sandro Ka.
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O resultado plástico do conjunto apresenta uma narrativa 
poética com intervalos aos quais denominei de ponto, ou seja, 
um quadrado de uma cor só, reforçando o sentido de pausa 
entre a densa narrativa sugerida pelas telas que representam 
paisagens e seus desdobramentos com seus ritmos e suas 
cores imponentes. As paisagens são retiradas de cenas de 
viagens da artista e transformadas através de pixelsiii, pois a 
coerência faz parte do processo, e as imagens são transfor
madas nessa unidade de medida digital com o intuito de ter 
uma imagem visível por meio da união dos quadrados.

■M
CDO quadrado é o ponto de partida do percurso que dá origem 

à obra. A partir dele, é que se abrem todas as possibilidades 
dentro do trabalho. Porém, abre-se também a inquietação 
na busca de colocar esse signo em consonância com as 
suas pesquisas e na aparência da obra como constituinte 
imprescindível e com a capacidade de inovação para cada 
trabalho da mostra. Esse fato artístico nos leva direto ao 
conceito de repetição de Gilles Deleuze.
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(N“Tanto barulho por nada". Na primeira sala, figuram repre

sentativos trabalhos da sua produção tridimensional e, na 
segunda, sua pesquisa recente: as instigantes paisagens 
impressas em jogos quebra-cabeças. Além do desenho, 
suas paixões de infância sempre ocuparam o lugar da fan
tasia, do jogo e do faz de conta. Quadrinhos, super-heróis, 
personagens de desenhos animados: tudo o fascinava. 
Um fascínio que vinha no rastro da cultura pop, da TV, da 
produção em escala industrial, do acúmulo, do preservar e 
do colecionar. Entre as brincadeiras de criança, os jogos do 
guardar, cuidar, exibir, reunir peças, montar novos cenários 
e novas possibilidades eram constantes.

A descoberta dos toys surgiu quando começou a aprofundar 
seus conhecimentos sobre artistas, a arte e todas as suas 
possibilidades contemporâneas, permitindo-se subverter ma
teriais e oferecendo novos usos para objetos do cotidiano. Al
fredo Nicolaiewsky, Bianca Knaak, Eleonora Fabre, Lia Menna 
Barreto, Nelson Leirner e Walmor Corrêa são alguns dos artis
tas e pesquisadores que influenciaram o olhar de Sandro Ka, 
evidenciados no seu dizer: "os quais eu queria ser, me filiar, 
estabelecer vínculos". A partir daí, como repertório imagético, 
seu movimento é direcionado para a cultura popular e para a 
cultura de massa e, nas suas criações, a apropriação tornou- 
se procedimento de ação enquanto a ironia estabeleceu-se 
como uma linguagem constante.

Seus trabalhos encantam à primeira vista, pois são carrega
dos da afetividade que, até inconscientemente, temos com 
relação a tudo o que nos rodeia. Brinquedos, peças de gesso, 
bolinhas de plástico, porta-joias, miniaturas, reproduções: 
°s mais diversos objetos interessam ao artista, são poética-

fOCarlos Trevi
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A repetição pensada a partir da diferença, como quer 
Deleuze, e da maneira que interessa à arte, não significa só 
singularidade, mas também multiplicidade. A repetição gera 
deslocamentos e tem o seu potencial no jogo e no acaso. 
Para o filósofo francês, repetição é transgressão, já que "a 
repetição pertence ao humor e à ironia, sendo por natureza 
transgressão, exceção e manifestando sempre uma singulari
dade contra a generalidade...".i

A exposição cria a necessidade para o espectador de olhar 
atentamente as obras e desvendar as conexões entre elas e a 
potência do seu alcance. Só então poderá buscar novos senti
dos e relações entre o conjunto.

A exposição “Do Quadrado à Paisagem" convida o público 
para conhecer o lado mais subjetivo do trabalho de Angela Zaf
fari, em que o assunto de suas pinturas se volta à paisagem. O 
quadrado e a cor marcantes também em suas produções ante
riores agora se revestem de novas nuances e combinações tra
zendo autonomia estética, em que os jogos visuais propostos 
implicam profícuas misturas entre pesquisa e técnica onde o 
resultado final é um conjunto de obras de grande valor visual,

Ana Zavadil
Curadora

No trabalho de Angela Zaffari, o deslocamento e a transgressão 
aparecem em cada linha formada pelos quadrados, porque a 
linha nunca será a mesma, uma nova ordem se estabelece, 
em que diferenças são encontradas na série de elementos 
coexistentes, Pode-se afirmar ainda que o diferente se refere 
ao diferente pela diferença.

Podemos encontrar referências no contexto da história da arte 
para as pesquisas de Angela Zaffari apenas citando dois no
mes de dois movimentos de vanguarda do século XX: Kazimir 
Malevich (1878-1935), principal artista do Construtivismo Rus
so, e Piet Mondrian (1872-1944) do Neoplasticismo. No primei
ro movimento, a pintura e a escultura eram pensadas como 
construções e não como representações. Os quadrados colori
dos nas pinturas de Angela Zaffari remetem a construções e 
quando saem da tela para ocupar um espaço tridimensional

Sandro Ka
Porto Alegre/RS, 1981 

Reconhecimento II, 2017 
Louça, 13 x 29 x 12 cm 
Fotografia: Filipe Conde
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CABECAS
9

Relicário do Pensamento de João Otto Klepzig

João Otto Klepzig

CURADORIA André Venzon2.

Qual é a sua cabeça? inverteriamos a célebre frase para “cada sentença uma 
cabeça”. Logo, não se estranha que essas obras não tenham 
títulos, pois, nelas, a questão da identidade está ligada a uma 
estética residual que as cabeças representam. Poderiamos 
dizer que são desconstruções e o que sobra é um reflexo 
deformado dos limites das formas físicas e espirituais que 
nos preenchem, ou seja, do nosso interior,

Deveriamos ser capazes de cortar nossas cabeças e renascer 
depois, para poder nos falar, nos ouvir, nos olhar, como se 
nunca tivéssemos nos vistos.

Este pode ser o efeito que as obras de João Otto Klepzig 
provocam. Suas cabeças, em bronze e cerâmica, nascem de 
sua inspiração nessa estrutura óssea que é centro principal 
de nossas funções cognitivas. Em seus primeiros trabalhos, 
o artista produziu fontes de água, já com notável qualidade 
técnica. Essas nascentes artificiais do líquido que representa 
a vida parecem ter indicado ao escultor outro tipo de fonte, 
ainda mais simbólica: a cabeça.

O lugar onde residem os pensamentos é engendrado pelo 
artista de diferentes formas, resultantes de um exercício 
habilidoso de equilíbrio entre elementos geométricos e 
orgânicos de sua composição plástica, cuja investigação dos 
conceitos, materiais e técnicas envolveu viagens de estudos 
a museus, galerias e ateliês na Europa. O resultado dessa 
dedicação à arte, é apresentado agora em livro, lançado 
junto a esta exposição, que reúne suas principais criações.

Seu ateliê é a oficina de escultura do Museu do Trabalho, em 
Porto Alegre, na qual tem como mestre o artista e amigo Caé 
Braga. Um lugaronde também compartilha a experiência de 
conhecer outros artistas, seja no ambiente das oficinas ou 
no espaço de exposições.

Diante das obras de Klepzig, uma primeira questão se impõe: 
Oual é a sua cabeça?" O que nos desperta para reflexão no 

campo das idéias, do direito e do dever de nos expressarmos 
Üvremente, usando nosso potencial criativo para os pensares 
e fazeres artísticos que nos possibilitem alcançar um real 
desenvolvimento cultural e, consequentemente, humano.

No livro do Gênesis, Deus formou o corpo do homem “do 
barro da terra” e lhe soprou no rosto o “alento de vida". 
Também é do barro — matéria elementar de grande parte 

I da criação artística humana — que o artista molda suas 
cabeças, para depois escavá-las como se fossem caixas 

■geométricas, fazendo surgir engenhosos espaços 
ba massa subtraída.

Engana-se quem pensa que ele faz seus crânios do barro; 
ao contrário

I °peraÇão á como o dito popular “virar a cabeça ao avesso".
I u> se fôssemos aplicar outra expressão muito conhecida,

Nesse habilidoso exercício da abstração — que faz referência 
ao cubismo — o artista deixa marcas que nos confundem 
em diversos rostos, nos quais, porém, podemos ainda nos 
reconhecer. Pois, ao vermos essas cabeças decepadas do 
corpo social a que pertencemos, é possível perceber que 
elas também nos falam, nos ouvem e nos olham e, nesse 
vis-à-vis, em busca do âmago de cada um, pode se revelar 
o devir da arte.
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Artista visual, curador e gestor cultural 
Mestrando em Poéticas Visuais pelo PPGAVIA-UFRGS
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1. Sandro Ka
Porto Alegre/RS, 1981 
Distópico, 2017
Gesso e plástico, 33 x 16 x 14 cm 
Fotografia: Filipe Conde

2. Sandro Ka
Porto Alegre/RS, 1981 
A Idade do Homem, 2017 
Borracha, 17 x 14 x 9 cm 
Fotografia: Filipe Conde

3. Sandro Ka
Porto Alegre/RS, 1981 
Impasse, 2017
Louça e borracha, 35 x 16 x 40 cm 
Fotografia: Filipe Conde

os desfaz desse elemento natural. Sua
Acima: o artista trabalhando na 

oficina de escultura do Museu do Trabalho.
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PLANETA VERMELHO
Fábio André Rheinheimer

TEXTO CRITICO Francisco Dalcol

ti #«* èoh

Fábio André Rheinheimer
Tenente Portela/RS, 1969 

Planeta vermelho N°16 
Desenho - lápis aquarela e grafite sobre papel 

70 x 70 cm 
Porto Alegre, RS, 2017 

Obra pertencente ao acervo do MARGS.
Foto: Regina Peduzzi Protskof
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cVista da exposição "Planeta Vermelho", nas Salas Negras do MARGS.
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Vistas da exposição "Cabeças" com esculturas em bronze e terracota na galeria Oscar Boeira do MARGS. Fotos: Raul Holtz
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Para Fábio André Rheinheimer, seus desenhos oferecem 
visões de relevo, como parte integrante de um imaginário so
bre a superfície do referido Planeta Vermelho. É como se ele 
estivesse esboçando a topografia do terreno de pouso para 
onde nos leva em um plano de voo pelo seu universo poético. 
Embora o artista veja apenas pedras sobre pedras em seus 
desenhos, em um ato talvez de modéstia sobre o seu trabalho, 
aceitar essa visão de pronto seria reduzir a abertura que a arte 
pode proporcionar ao desestabilizar percepções.

Aquilo que se insinua sem se afirmar

LEO DEXHEIMERO esforço em desvendar o espaço para compreender seus 
modos de representação acompanha a História da Arte desde 
suas mais remotas manifestações. Nessa busca, tanto artis
tas como arquitetos foram levados a explorar soluções por di
versas vias, porém imbuídos de um mesmo objetivo: planificar 
em uma superfície como o papel ou a tela o que se dava a ver 
na tridimensionalidade do espaço — e também o seu inverso. 
Foi assim, por exemplo, que se desenvolveram os saberes do 
desenho geométrico projetivo e dos tratados de perspectiva 
da Idade Média e do Renascimento.

Anotações à margem de uma obra

Léo Dexheimer
Sendo arquiteto de formação, Fábio André Rheinheimer 
já havia tido no passado uma relação instrumental com o 
desenho geométrico. Recentemente, reencontrou os lápis de 
cor e se viu experimentando um tipo de desenho um tanto 
diverso do que praticara na arquitetura. Ele continuava se 
valendo das formas geométricas, mas a rigidez do pensa
mento matemático cedera lugar à liberdade do criar. Se 
acompanharmos as linhas, perceberemos que elas fingem 
ser perspectiva, pois o que está contido nelas é algo de 
indisciplina e desvio, que sempre escapa à regra ou não a 
confirma. Ao observarmos as tramas que resultam das 
composições, também nada nos oferecerá o conforto da expli
cação do que são ou possam ser.

CURADORIA Renato Rosa

Esse desejo de dominar o espaço pela sua representação en
controu no desenho o meio privilegiado de apreensão do real. 
A abordagem científica que é própria à razão conduziu ao 
domínio dos códigos visuais da realidade segundo os princí
pios rígidos das leis da matemática. Daí, ao mesmo tempo, 
ter-se desenvolvido a formação de um olhar naturalista que 
logo impôs um estatuto visual que concedeu privilégio à inter
pretação mimética da realidade, no sentido de reprodução e 
fidelidade ao que se vê e da maneira como se vê.

Arte camerística composição de um todo em discretas particularidades até 
então escondidas de algo maior: uma obra construída. Sem 
que haja muita variação temática, ela está centrada na figura 
humana e alguns estudos de paisagens que remontam ao 
período que o artista viveu em Brasília, quando lecionou na 
UNB, fato relevante em sua carreira por pertencer ao grupo 
de professores que naquele período esteve descontente com 
os rumos do país pós-1964. Desfilam olhares inquiridores 
- profundos, tensionados, cavaleiros resguardados por 
armaduras
um conjunto exemplar de pequenas e fluidas aquarelas e 
estudos de sua vivência nas terras coloridas do Planalto 
Central. Este é um momento único para que, pelo menos, 
uma nova geração tenha acesso à obra de um artista com 
personalidade e acentos próprios e definidos.

A arte de Léo Dexheimer distribuiu-se ao longo dos últimos 
sessenta anos entre o desenho e a pintura, somando- 
se à sua trajetória, técnicas gráficas como a xilogravura, 
gravura em metal e a litogravura. Artista pioneiro no 
Estado, no emprego sutil da encáustica, da serigrafia e 
do air brushing, este, com moldagens em pinturas sobre 
placas de poliestireno. Nesse percurso mostrou-se pouco e 
sempre - que lhe foi possível - e talvez por temperamento 
e escolha tenha trabalhado em silêncio, longe do alcance 
e do brilho fácil de holofotes. A arte de Léo Dexheimer, ao 
mesmo tempo que é um somatório de alta precisão técnica 
e experimental, mostra-se como uma arte de silêncios que 
conduz à reflexão; uma arte camerística, pouco sinfônica 
e sem proposições de arroubos, como um exímio executor 
de seu ofício. Essa presença firme e discreta e, agora 
momentaneamente “revelada", tem seu espaço garantido 
na arte contemporânea do Estado. Seu compromisso é com 
sua obra, seu depoimento pessoal está imerso em trabalho. 
Buscou-se, através de uma série selecionada de obras, uma

O que as correntes modernas da abstração trouxeram com o 
século XX foi, entre outras coisas, a possibilidade de desnatu
ralizar esse olho que por séculos disciplinou-se a criar senti
dos somente por fidedigna correspondência a um referente 
real externo. Ao se voltar ao que é específico à planaridade do 
meio, a orientação abstrata liberou o olhar da servidão natu
ralista a que fora submetido, confrontando o observador a ex- 
perenciar o fenômeno visual a partir de novos entendimentos.

Esses desenhos estabelecem jogos dinâmicos com os planos 
e as volumetrias por baralharem nossos códigos visuais pré- 
figurados. São jogos porque o que Fábio André Rheinheimer 
busca é extrair sensações pelo recurso da ilusão, interessado 
nas maneiras como cada percepção é atingida e ativada. Só 
que não se trata de ilusão de ótica como pode parecer, mas 
de acionar os artifícios ilusórios do desenho em sua tarefa de 
representar o tridimensional planificando-o.

iHum universo de simbologias, mas também
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cRenato Rosa

Curador
Coautor do “Dicionário de Artes Plásticas no Rio Grande do Sul”,

Editora da Universidade, 2000.

A realidade não mais se encontrava necessariamente lá fora, 
na feição das coisas como elas se apresentam, mas, sim, den
tro de uma realidade própria ao sujeito na sua capacidade de 
conferir sentido às formas em um processo interior e mental. 
Uma realidade enquanto imaginário, fruto da possibilidade de 
se criar imagens a partir do que ainda não era nem estava 
dado, mas somente concebível enquanto pensamento.

10São desenhos que não fazem mais do que arquitetar espaços, 
ainda que tais espaços não sejam reais nem encontrem 
referentes externos. Apenas o título da série 
Vermelho” — pode sugerir algo que a cultura se encarregue 
de nomear. Se abrirmos mão da referência endereçada ao 
planeta Marte, logo nos veremos desamparados em meio às 
formas e volumes que se movimentam e confluem no plano 
do desenho. Aqui, desamparo significa potencialidade, uma 
vez que somente assim temos a chance de despir o olhar 
naturalizado para que possamos ver nos trabalhos o que 
neles se insinua sem se afirmar.
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do, pois ao artista não cabia mais oferecer a representação do 
mundo conforme se aparentava ao olhar. Seu estímulo pas
sava a ser a possibilidade de poder ver tudo de outro jeito, 
muitas vezes radicalmente diferente. Foi então que o artista 
se viu lançado a percorrer uma realidade que era somente 
sua, porque localizada no interior de seu imaginário, ao qual 
a chance de acesso era dada somente a ele. Assim, esse novo 
entendimento "do ver" logo levou ao desafio "do mostrar". Ou 
melhor, “do como mostrar". Eis a empreitada encarada por 
diversos artistas desde então, como é agora o caso de Fábio 
André Rheinheimer em seu mais novo trabalho.

O

Francisco Dalcol
Jornalista, crítico de arte e pesquisador. 

Doutorando em Artes Visuais — História, Teoria e Crítica (UFRGS)

"Planeta Vermelho" é a reunião de uma série de trabalhos de 
inegável orientação abstrata. O caminho até eles é conduzido 
pelo interesse do artista em tornar expresso um imaginário 
que antes existe apenas como ideia e conceito em sua poé
tica. Estamos falando de um universo particular ficcional que 
convoca o desenho como recurso para estabelecer comuni
cação sobre algo que inicialmente habita apenas o universo 
criativo do artista — que se é real ao sujeito, é abstrato para 
o outro. Nesse sentido, o desenho não deixa também de cor
responder a um desejo de projeção das profundezas da sub
jetividade individual para a exterioridade comum ao mundo e 
aos outros.

Vista da exposição ''Léo 
Dexheimer: Anotações 

à margem de uma 
obra" no MARGS. 

Foto: Raul Holtz
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LIVROS & LEITORES NO ACERVO DO MARGS
Adelaide Tomaselli, AMO (Aglaé Machado de Oliveira), Anico Herskovits, Ernst Zeuner, 

Glauco Rodrigues, Iberê Camargo, J.C.Reiff, Jean-Paul Laurens, 
José Lutzenberger, Paulina Eizirik, Terese Poester, Vasco Prado, Waltércio Caldas

CURADORIA MARGS

Na contemporaneidade, temos também o livro produzido 
por artistas como objeto artístico. O livro em si como obra 
de arte, em suas mais variadas proposições e apresentações, 
nos propicia outras experiências ao nos relacionarmos com 
esse objeto tão corriqueiro em nossas vidas.

Para esta exposição, fizemos uma seleção de trabalhos 
presentes no acervo do MARGS que estão relacionados 
aos livros ou ao ato de ler. Em tempos de Feira do Livro, 
deixemo-nos contagiar pelos livros, por cenas de leitura e, 
principalmente, pelo caráter produtivo desses encontros.

A história da escrita remonta à antiguidade, quando povos 
como os Sumários a desenvolveram como uma forma de 
registro de suas atividades cotidianas. O ato de ler, no entan
to, ao longo dos séculos, foi uma ação restrita a poucos. No 
ocidente, com a afirmação do cristianismo, a Bíblia tornou- 
se o grande livro, ainda que sua leitura fosse prerrogativa 
de alguns.

Na idade moderna, invenções que facilitaram a reprodutibili- 
dade dos livros, tirando-os o caráter estritamente artesanal, 
possibilitaram uma maior circulação e um maior alcance dos 
mesmos, que agora se tornaram impressos.

Na arte, conforme a leitura se fez presente no cotidiano das 
pessoas e na medida em que os artistas iam diversificando 
os temas/assuntos de seus trabalhos, os livros e as cenas de 
leitura passaram a ser motivo de representação.
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Léo Dexheimer
Porto Alegre/RS. 1935 
S/ título, sem data
Técnica mista sobre papel, 30 x 19 cm 
Coleção do artista

Vista da exposição “Livros e Leitores no acervo do MARGS". Foto: Raul Holtz
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Detalhe da exposição "Livros e Leitores no acervo do MARGS". Foto: Raul Holtz

Vista da exposição “Livros e Leitores no acervo do MARGS". Foto: Raul Holtz

Detalhe da exposição “Livros e Leitores no acervo do MARGS". Foto: Raul Holtz
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SCHEFFEL POR ELE MESMO
Ernesto Frederico Scheffel

CURADORIA Ângelo Reinheimer

formam o homem (os moralistas), eu o relato", escreve no 
Livro III, capítulo 2.

A Exposição "Scheffel por Ele Mesmo" reúne obras da Coleção 
Família Zelmanowicz, Fundação E. F. Scheffel e acervos 
privados e propõe revelar ao público um recorte sobre a obra 
de Scheffel, talvez o mais instigante de sua produção: a década 
de 1970, que permanece ainda pouco conhecida. A escolha 
das obras forma um conjunto estabelecido pelo próprio 
Scheffel - com texto de sua autoria - em uma exposição por 
ele sonhada e não realizada em vida. Apresenta ainda, uma 
mostra de retratos, promovendo uma visão panorâmica sobre 
a produção artística de Scheffel, a partir da década de 1950 
até os anos 2000.

Concluído o retrato, rompe-se o liame entre artista e retrata
do, em favor de uma obra de arte que pode ter atingido um 
estado de vida permanente, como se tocada pelo imprevisto 
sopro dos deuses, caprichosos, através da qualidade na com
posição, na técnica pictórica e na menção do mundo interior 
do indivíduo. Está superado o desafio da realização pessoal, 
como obra de arte.

Ernesto Frederico Scheffel
O retrato: uma batalha à parte

O retrato é considerado uma especialidade no mundo das Ar
tes Plásticas - pintura e escultura - e significa para o artista, 
em particular, um duplo desafio. Trabalho de arte único,é uma 
proposta pessoal, elaborada através de recursos próprios. O 
retrato é a proposta que se antepõe e, eventual mente, se con
trapõe ao artista que, paulatinamente, se exercita mental e 
fisicamente a devorar o seu objeto, de ponta a ponta, ao ponto 
de romper com o espaço e o tempo, pondo em desordem o 
pensamento e o sentimento.

Isso não significa caos ou confusão, mas um diálogo pelos 
caminhos ocasionais das imagens e das sensações, interli
gadas numa atmosfera de contato, resultado de um pacto co
mum. A relação artista-retratado não é, portanto, uma divisão, 
uma oposição, um combate de rivais em exercício de mútua 
eliminação de personalidades antagônicas. O relacionamen
to artista-retratado, frente à frente, é um ato de antropofagia 
figurada, leal, pré-determinada pelas partes interessadas em 
criar, como resultado final, uma obra de arte de alto nível em 
conteúdo e forma. Com este procedimento - a posse através 
de uma absorção intensa - o artista não engravida o retratado 
nem recorre ao Espírito Santo, algo vindo de fora ou de cima, 
na realização da obra de arte.Detalhe da exposição Livros e Leitores no acervo do MARGS . Foto: Raul Holtz

A obra nasce do entendimento e relacionamento de artista 
e retratado que decidem remover as máscaras, uma a uma, 
num ritual de concessão das diferentes formas assumidas 
pelo indivíduo. Esta faina através das contínuas mutações pre
tende sintetizar o constante de um modo de ser, de um modo 
de se apresentar, de um modo de sentir. Aí que se encontra 
a revelação mais profunda de um caráter - em contínua for
mação - de uma individualidade única que é "relatada" com 
seriedade e simplicidade.

Montaigne, nos Ensaios, expressa alguns conceitos mais 
Permanentes e atuais que podem definir essa seriedade e 
simplicidade, necessárias ao artista, no ato da concepção do 
retrato, sintetizando numa só virtude: a fidelidade. "Os outros

Scheffel
Campo Bom/RS, 1927 - Porto Alegre/RS, 2015

Flautista
Carvão e pastel, 120 x 181 cm 

Florença, 1973 
Acervo privado
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CAMINHOS DE ROSSINI PEREZ
Rossini Perez

CURADORIA Claudia Regina Alves da Rocha

Rossini Perez
Macaíba/RN, 1932 

"Afrontamento I", 1963 
Relevo e água-tinta a cores. 24.8 x 36.6 cm 

(área impressa); 50 x 65.3 cm (suporte) 
Assinada Rossini Perez Paris, 1963 

Doação, 1982, Rossini Quintas Perez 
Foto: Jaime Acioli
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Abaixo: Vista da exposição "Caminhos de Rossini Perez” no MARGS.

Foto: Raul Fioltz
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Scheffel
Campo Bom/RS, 1927 - Porto Alegre/RS, 2015 
Giramundo
Carvão e pastel, 123 x 180 cm 
Florença, 1973 
Acervo privado
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A coleção de obras de arte do artista Rossini Perez no Museu 
Nacional de Belas Artes/lbram/MinC é composta de mais de 
duzentas obras entre gravuras, pinturas e desenhos. Aqui 
trazemos um recorte de obras de arte da coleção do MNBA e 
do artista que apresenta sua trajetória entre os anos de 1950 
e 1970.

Morou dez anos em Paris e percorreu diversos países europeus 
incorporando suas influências em suas obras de arte. Na 
década de 1970 colaborou na implantação de oficina de 
gravura em metal na Ecole Nationale des Beaux-Arts de Dacar, 
Senegal. Suas gravuras são fortemente influenciadas 
formas de elementos do cotidiano africanos como trouxas, 
cintas, novelos e sinuosidades. Suas gravuras tornam-se mais 
complexas ao criar imagens a partir de matrizes compostas por 
várias partes.

NERVO OPTICO E OS NOVOS MEIOS
Experiências na Arte Contemporâneapor

Rossini Perez iniciou-se artisticamente no Rio de Janeiro entre 
os anos de 1945 a 1949 quando foi aluno de Luiz Almeida Junior 
que orientava um curso de pintura ao ar livre denominado 
Grupo Colméia. O artista aprendeu a misturar as tintas e 
sobretudo a realizar pinturas de paisagens da cidade.

Carlos Asp, Carlos Pasquetti, Clovis Dariano, Jesus Escobar, Mara Álvares, 
Romanita Dísconzi, Teimo Lanes e Vera Chaves BarcellosNo final dos anos de 1970 voltou para o Brasil aonde lecionou 

em Brasília e finalmente no Atelier de Gravura do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro. CURADORIA MARGS

A partir de 1951, passou a frequentara Associação Brasileira de 
Desenho e a ser aluno de Ado Malagoli iniciando efetivamente 
a sua trajetória artística. A década de 1950 foi um período 
marcado pelo avanço de processos de industrialização e 
desenvolvimento econômico brasileiro. O lema da campanha 
"50 anos em 5", do Presidente da República Juscelino 
Kubitschek, estava imbuído de um grande otimismo que 
caracterizou o final da década como um momento significativo 
em termos de mudanças de costumes com acessos a bens 
produzidos a partir dos setores automobilístico, de plásticos, 
borracha e vidro. No campo das artes, os chamados Anos 
Dourados foram marcados pela Bienal de São Paulo, pelo Teatro 
Brasileiro de Comédia (TBC), pela Companhia Cinematográfica 
Vera Cruz e pela Bossa Nova.

Claudia Regina Alves da Rocha
Curadora

A exposição “Nervo Óptico e os novos meios - experiências na 
arte contemporânea" integra a proposta de divulgar a história 
da arte no Rio Grande do Sul a partir de obras do Acervo do 
MARGS. Este módulo contempla as ações realizadas por um 
coletivo de jovens artistas gaúchos, ligados ao Instituto de 
Artes da UFRGS, intitulado Nervo Óptico.

mil exemplares distribuídos gratuitamente a críticos e artistas 
locais e internacionais, visando ampliar a rede de diálogo sobre 
arte, o que gerou uma maior legitimidade e visibilidade ao cole
tivo e suas novas proposições.

O Centro Alternativo de Cultura Espaço N.O.", mais conhecido 
como "Espaço N.O.", idealizado em 1979, por Vera Chaves 
Barcellos e alguns alunos do Instituto de Artes da UFRGS, deu 
prosseguimento ao trabalho iniciado pelo coletivo, visando criar 
em Porto Alegre um local destinado às atividades relacionadas 
à arte contemporânea, realizando exposições, palestras, cur
sos, debates, tanto nas artes visuais, quanto nas áreas da dan
ça, teatro, literatura e música.

O coletivo de artistas Nervo Óptico, com sua atitude provocativa 
e sua postura irônica, se desfez em 1978, deixando uma refle
xão sobre o que era ser artista, para que servia a arte, quem 
a consumia, questões que marcaram um período de intensa 
renovação no meio artístico/cultural local e que reverbera até 
os dias atuais.

oo
Entre as décadas de 70 e 80, esses artistas passam a experimentar 
novas linguagens para expressar suas poéticas visuais, dentre 
elas, fotografia, instalações, performance, super-8, objetos, foto- 
montagem; sem a preocupação com o suporte, muito menos 
em gerar um produto final, apenas queriam manifestar-se artis
ticamente.
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füNesta época, Rossini Perez visitou as primeiras Bienais de São 

Paulo e conheceu as gravuras de Eduard Munch que o fizeram 
escolher essa expressão como caminho. Frequentou os ateliês 
de Oswaldo Goeldi, Iberê Camargo e Fayga Ostrower. Em 1951 
também participou da primeira Exposição de Arte Abstrata 
realizada no Sesc Quitandinha em Petrópolis e de diversas 
exposições nacionais e internacionais nesta época.

E
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rHInicialmente, o coletivo era formado por Carlos Asp, Carlos 

Pasquetti, Clóvis Dariano, Mara Álvares, Vera Chaves Barcellos 
e Teimo Lanes. Sendo que também fizeram parte, os artistas 
Jesus Escobar e Romanita Disconzi.
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Em 1976, assumiram uma posição pública de repúdio às 
políticas culturais locais que valorizavam a arte somente como 
objeto de mercado, através de um "Manifesto" (cartazete) e uma 
exposição-relâmpago (24 horas ininterruptas), denominada 
"Atividades Continuadas", no Museu de Arte do RS - MARGS. 
Os cartazetes ou publicações do Nervo Óptico além de divulgar 
a produção dos artistas serviam também como espaço 
expositivo de suas propostas.

O cenário brasileiro tanto para a arte contemporânea quanto 
para a gravura ainda era inicial. A cidade do Rio de Janeiro, por 
exemplo, não dispunha de uma galeria de arte. Mas foi nesta 
década que se iniciou um mercado de arte principalmente com 
a criação da Petite Gallerie na Copacabana de 1954.

-Q
£Fonte:

Espaço N.O., Nervo Óptico/organizadora: Ana Maria Albani de Carvalho. 
Rio de Janeiro: FUNARTE, 2004.
100 anos de Artes Plásticas no Instituto de Artes da UFRGS. Porto 
Alegre: Editora da UFRGS, 2012.
Artes Plásticas no Rio Grande do Sul: uma panorâmica/organizador: 
Paulo Gomes. Porto Alegre: Lahtu Sensu, 2007.)
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Os materiais ainda não especializados permitiram ao artista criar 
suas gravuras iniciais dentro das temáticas favela, morro, barcos 
e cais. Usando tintas não específicas para gravura, e matrizes 
de latão e de placas de linóleo suas criações eram impressas 
também sobre papel não especial, o chamado papel Fabríano.

Em 1977, lançaram o primeiro periódico - de um total de treze 
edições- intitulado "Nervo Óptico", com uma tiragem de três

Em 1959 era assistente de Johnny Friedlaender no Atelier de 
gravura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro aonde 
permaneceu até 1961.

A década de 1960 trouxe mudanças significativas para sua 
arte pois tornou-se bolsista da Rijksakademie em Amsterdã 
aperfeiçoando-se na litografia. Com acesso a materiais 
especializados desenvolveu grande domínio das técnicas 
de gravura. Neste período suas obras tendiam para as 
composições abstratas e em meados dessa época surgiram as 
composições em relevo criadas em matrizes de cobre e zinco, 
iniciando também composições a partir de mais de uma matriz.

O uso de matrizes de cobre e zinco proporcionou uma nova 
interação com os materiais onde o inesperado produzido pelas 
reações químicas produzia novos efeitos que se coadunavam 
com a expectativa do artista.

Rossini Perez
Macaíba/RN, 1932
"Botão noAlamar", 1977, Dakar, Senegal
Água-tinta e relevo a cores sobre matriz de cobre e zinco reco
placas, 91.5 x 63.2 cm (área impressa); 91.5 x 63.2 cm (suporte)
Doação, Rossini Quintas Peres, 1985
Foto: Jaime Acioli

Vista da exposição 
“Nervo Óptico e os Novos 

Meios: Experiências na Arte 
Contemporânea". 

Foto: Raul Holtz

rtada em três
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Carlos Pasquetti
Bento Gonçalves/RS, 1948 

Estudo de espaço para esconderijo, 1976 
Pastel e grafite. 74,5 x 62 (69.5 x 57.5) cm 

Aquisição por doação do artista, 1976

i=""
w*. Mf o AN oA.\ 51^ / ,V »/iK,

■vmSftfo AJftM AM. , t í t ,
/ OU £
v/WW^íí Af^1/WA4A... «»l

i
SggS*..

Romanita Disconzi
Santiago/RS, 1940 
Sem título, 1986.
Acrílico sobre tela, 113 x 142 cm 
Aquisição por doação da artista, 1986
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Jesus Escobar
Cinquera/EI Salvador, 1956 

Sem titulo, 1978 
Serigrafia, 33 x 46 (23 x 32) cm 

Edição 42/58 
Aquisição por doação de Teresa 

Poester, 2012
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Mara Álvares
Porto Alegre/RS, 1950 
Pintura urbana, 1994 
Óleo sobre tela, 94 x 162 cm 
Aquisição por doação da artista, 2011

Carlos Asp
Porto Alegre/RS, 1949.
Sem titulo, 2011
Lápis dermatográfico sobre papel, 42 x 13.5 cm 
Aquisição por doação de Gaudêncio Fidelis, 2014 Romanita Disconzi

Santiago/RS, 1940 
TV soap opera # 16, 1981 

Acrílico sobre tela, 68.6 x 89 cm 
Aquisição por doação da artista, 1990
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RISCO E AR
Bianca Santini

CURADORIA Gabriela Motta

“Risco e Ar" reúne a produção recente da artista Bianca San
tini. Estes trabalhos - uma série de desenhos desenvolvidos 
nos últimos meses, e uma instalação elaborada no decorrer 
de 2017 - apresentam-se como desdobramentos de uma pes
quisa em processo. O mundo natural, suas formas orgânicas 
e transitórias, a noção de paisagem e sua materialidade, são 
algumas das referências que vem alimentando a produção 
de Bianca nos últimos tempos. Tais problemáticas podem ser 
percebidas, sobretudo, em seus desenhos: traços e gestos 
sobre papel cuja vibração irregular remete às formas de plan
tas e de galhos secos. De fato, eles surgem de caminhadas 
e coletas de material realizadas pela artista e reorganizadas 
em seu ateliê. Na construção dessa série de obras, Bianca se 
vale de uma variedade de materiais, tais como carvão, grafite, 
areia, pastel seco e oleoso, entre outros, em busca da potên
cia ambígua que identifica nos seus referentes. A delicadeza 
e a violência, o caos e a ordem, a força e a fragilidade são 
alguns pares de conceitos que convivem no âmbito do mundo 
natural e que podem ser observados em seus desenhos. Ao 
mesmo tempo, essa vontade de experimentação, que pode 
ser distinguida no processo de construção do trabalho, na 
variedade de materiais utilizados na sua produção gráfica, e 
no modo como Bianca enfrenta a folha de papel - grandes 
áreas de vazio convivem com densidades, espelhamentos, 
incisões violentas -, apontam para um percurso em desen
volvimento. Ou seja, num primeiro momento as caminhadas e 
coletas de material orgânico geram fundamentalmente obras 
bidimensionais, trabalhos para serem vistos com os olhos. 
Em seguida, esta característica do seu processo de pesquisa 
indica uma transição de uma poética calcada na visualidade, 
para uma prática que cada vez mais deseja enfrentar o es
paço. É assim que, na instalação presente na exposição ve
mos a artista, em certa medida, abrir mão da relação com 
a natureza e da sua competência em manusear materiais 
tradicionais, para nos anunciar outras inquietações. Há nesta 
proposição uma vontade de investigar, do ponto de vista ma
terial e conceituai, o universo do consumo e da moda. O tra
balho consiste em uma estrutura de ferro em forma de grade 
fixada no teto do espaço expositivo, da qual pendem inúmeras 
firas de tecido, restos de roupas e acessórios recolhidos 
aleatoriamente, que alcançam a altura total da galeria. Na 
instalação, Bianca se dispõe a enfrentar o espaço não mais 
como vazio do desenho ou como palco de eventos naturais, 
mas como experiência corporal. A trama e a multiplicidade 
de caminhos que se criam na configuração do trabalho, a 
ongem dos retalhos de tecido, a possibilidade de atravessar
mos esse complexo de “traços” espacializados, todas essas 
características contribuem para que se estabeleçam outras 
perspectivas tanto para a pesquisa da artista, quanto para o 
publico. A experiência da obra, carregada de uma dimensão 
udica, autoriza também uma reflexão sobre nossas escolhas 

e posfuras na sociedade em que vivemos. Nesse momento da

produção de Bianca, de investigação sobre um novo campo 
de problemáticas, é instigante aproximar algumas caracterís
ticas dos trabalhos. Do ponto de vista formal, cotejar as tra
mas de traços e de tecidos identificadas tanto nos desenhos 
quanto na instalação, nos sugere um repertório formal e de 
procedimentos plásticos que reafirmam a potência expressiva 
da produção artística. Já do ponto de vista dos seus referentes, 
a natureza que atravessa o urbano e o universo do consumo, 
somos movidos a refletir sobre o modo como nos relacionamos 
com tudo aquilo que nos cerca. A arte afinal, carrega em si um 
potencial de transformação, de si mesma e da sociedade na 
qual é gerada.
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Vista da exposição “Nervo Óptico e os Novos Meios: Experiências na Arte Contemporânea". Foto: Raul Holtz

Bianca Santini
Porto Alegre/RS , 1976 

Sem titulo, 2016
Acrílica, grafite e lápis sobre papel Canson, 59 x 40 cm
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CÜLECAÜ
9

Oscar Cardoso Saraiva

Aldo Locatelli, Alfredo Galvão, Aliberto Baroni, Andréa Biondetti, Antônio Pacheco Ferraz, 
Arlindo Castellani de Carli, Armando Víanna, Célia Torres Reuter, Cesar Oscar A. Pellegrino, 

Chlau Deveza, Colette Pujol, Dário Mecatti, Francisco Brilhante, Francisco Cassiani, Gustav Epstein, 
Guerino Grosso, João Simeone, Jordão de Oliveira, Karam, Manuel Torres, Milton Christovam, 
Omar Guedes, Oscar Tecídio, Oswaldo Teixeira do Amaral, Regina Silveira, Ricardo Cipicchia, 

Salvador Rodrigues Júnior, Sobragil Gomes Carôllo, Vicente Orciulo, YoshiyaTakaoka

CURADORIA Paulo César Brasil do Amaral

Bianca Santini
Porto Alegre/RS, 1976 
Sem título, 2015
Grafite e aquarela sobre papel Canson, 21 x 59 cm
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Bianca Santini
Porto Alegre/RS, 1976 
Sem título, 2015
Grafite sobre papel Canson, 40 x 59 cm

Vista da exposição "Coleção: Oscar Cardoso Saraiva" no MARGS. Foto: Raul Holtz
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contemporaneidade entre todos os agentes dessa história 
única e pitoresca, indicam que sim.

de Vitorio Gheno, ilustrador, como João Fahrion e Francis 
Pelichek, da lendária Revista do Globo.

Oscar também recebia esses artistas e intelectuais em sua 
casa na praia de Torres/RS, ocasiões em que se produziram 
raríssimas e delicadas pinturas a óleo tendo o nácar de 
conchas marítimas por suporte.

Os artistas da Coleção Oscar Cardoso Saraiva foram 
marcantes em seu tempo e tinham em comum parte de suas 
formações na Académie de La Grande Chaumière, de Paris, 
como Alfredo Galvão, Chlau Deveza (filho do também pintor 
Raul Deveza), Yoshiya Takaoka, Aurélio D'Alincourt (este entre 
os maiores retratistas brasileiros) e Oscar Tecídio, conhecido 
como "o pintor do mar" e discípulo de Oswaldo Teixeira.

Outros como Antônio Pacheco Ferraz, Paulo do Valle Júnior 
e Túlio Mugnaini frequentaram, na mesma Paris, o histórico 
Atelier Julien.

Encontramos nessa modalidade Durval Pereira, Edmundo 
Migliaccio, Sicart e Nicola Petti, entre os mais conhecidos. 
Outros pintaram sobre suas próprias paletas de tintas, que 
foram presenteadas ao mecenas em forma de agradecimento.

Uma delas, datada de 1958, traz a assinatura de um grupo 
de amigos admiradores de Oscar, aparentemente em viagem, 
ou residentes em São Paulo, pelo que se pode depreender da 
imagem e dos escritos sobre ela.

Por essas duas escolas passaram grandes vultos do 
academicismo mundial.

É evidente a influência desses artistas sobre o círculo 
intelectual da Sociedade Brasileira de Belas Artes e da 
Academia Brasileira de Belas Artes do Rio de Janeiro, redutos 
tradicionais das artes visuais que fizeram reverberar a lição 
figurativa no Brasil. O próprio Mugnaini dirigiu a SBBA de 
1944 a 1965, tendo como pares o florentino Dario Meccati, 
Heitor de Pinho (também presidente da SBBA entre 1951 e 
1952), Manoel Constantino e Oscar Tecidio, entre tantos.

A pintura sobre paletas era uma prática comum aos artistas de 
séculos passados, sendo que importantes museus brasileiros 
guardam em seus acervos obras nesta modalidade.

Finalmente, enriquecendo a coleção inusitada, apresenta-se 
um grupo de 17 pincéis de diferentes artistas, todos assinados 
em seus cabos.

A relevância da Coleção Oscar Cardoso Saraiva deve ser 
celebrada não só pela qualidade de seu rico conteúdo e 
pelos artistas nela constantes, mas, em especial, pela inédita 
história de sua formação.

Destaque especial para Francisco Brilhante (1901-1987), 
pintor de Porto Alegre que fazia das escadarias da Igreja do 
Rosário o seu próprio ateliê, e para Jurandir Campos (1903- 
1972), ilustrador de livros de Monteiro Lobato.Detalhe da exposição “Coleção: Oscar Cardoso Saraiva" no MARGS. Foto: Raul Holtz

Pouco se sabia até aqui da existência de um desprendido 
mecenas em nosso meio; Oscar Cardoso Saraiva foi muito 
provavelmente um dos primeiros no Rio Grande do Sul.

Esses dados aqui condensados revelam a natureza e a 
relevância da Coleção Oscar Cardoso Saraiva que o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul apresenta nesta inédita exposição.

Menos ainda se conhecia sobre a preservação deste tesouro 
(um pequeno museu residencial) que chegou intacto aos dias 
atuais graças à dedicação de Alice, filha de Oscar, e do neto 
deste, Antonio.

acadêmico da Sociedade Brasileira de Belas Artes, ainda hoje 
sediada no número 84 da Rua do Lavradio, no Rio de Janeiro.

Breve história de uma coleção Paulo César Brasil do Amaral
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

Membro de Grau da Academia Brasileira de Belas Artes, RJHistórias de coleções são diferenciadas pelas particularidades 
que lhes cabem: os modos que de alguma forma as diferenciam 
umas das outras, sejam em espécie ou ineditismo, por exemplo.

A coleção é especial em tamanho (147 pinturas sobre tela, 
eucatex ou madeira, 63 paletas e 13 conchas pintadas e 
17 pincéis de artistas, autografados), e de muita qualidade 
no conjunto. Nela figurando uma plêiade de pintores 
consagrados como os estrangeiros Aldo Locatelli, italiano 
de Bergamo que apresenta uma magnífica "Última Ceia 
de Cristo e seus Apóstolos", cuja peculiaridade está na 
disposição espacial dos personagens desta passagem do 
Evangelho, bem diversa daquela clássica que se vê nas obras 
mais conhecidas; o catalão José Sicart e o tcheco Francis 
Pelichek; e brasileiros como o crítico e historiador de arte 
Oswaldo Teixeira do Amaral (fundador e diretor, por 25 anos, do 
Museu Nacional de Belas Artes - MNBA), Leopoldo Gotuzzo, 
Chlau Deveza, Edy Gomes Carollo, João Fahrion, Oscar Tecidio 
e, tantos outros relacionados neste catálogo que vem de ser 
publicado.

Aqui o colecionismo funda uma história incomum que 
doravante poderá ser registrada nos anais competentes, 
enriquecendo sobremaneira a lembrança da formação das 
artes visuais do Rio Grande do Sul no período em que elas 
mais se desenvolveram, justamente aquele em que a coleção 
foi sendo construída por Oscar.

De pintores notáveis a outros até mesmo ignotos, não 
sabemos ao certo se todos foram amigos próximos de Oscar 
mas as características das obras da coleção, assim como a

A coleção agrega ainda outras obras adquiridas pelo casal 
Toninho e Helena ao longo do tempo, dentre as quais quadros

Esta é uma história rara.

Oscar Cardoso Saraiva (1905-1986) foi um empresário gaúcho 
que incorporou em si o sentido do vocábulo “mecenas", na 
medida do que significou o termo até a metade do século 
passado, tempo em que viveu.

Oscar dedicou anos de sua vida a alimentar o espírito com 
a riqueza das artes e dos livros. Foi colecionador, admirador, 
e, mais do que isso, amigo de artistas e intelectuais de sua 
época, a quem acolhia no convívio de sua casa no bairro 
Moinhos de Vento e com quem se encontrava em locais da 
cidade de Porto Alegre, como o extinto Bar Urso Branco, na 
Rua Pinto Bandeira.

Dessas amizades, aos poucos, Oscar construiu uma razoável 
coleção de quadros que se caracterizam por apresentarem 
pequenas dimensões, aquilo a que a escola acadêmica carioca 
denominou tão apropriadamente “manchinhas", termo que 
designa um trabalho, em geral de campo, feito com a rapidez 
de um estudo que servirá à obra final produzida no ateliê. Leopoldo Gotuzzo

Pelotas/RS, 1887 - Rio de Janeiro/RJ, 1938 
Sem titulo, 1949 

Óleo sobre tela, 32 x 23 cm 
Coleção Oscar Cardoso Saraiva

Aliás, boa parte dos artistas presentes na coleção Oscar 
Cardoso Saraiva formavam nos anos 1960-1970, o núcleo
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JORGE AGUIAR 42
Uma vida na fotografia documental

Jorge Aguiar

CURADORIA Nilton Santolin e Eurico Salis

da série Fio da Navalha, ou ainda, nas imagens ácidas da 
série, Hades - Mergulho no Inferno. São fotografias que seriam 
reconhecidas como obras de arte em qualquer galeria do 
mundo. Jorge Aguiar assim como Sebastião Salgado, é um 
fotógrafo de nosso tempo. Assim como Cartier-Bresson, é um 
fotógrafo de nossa história. Um artista que sabe documentar 
a vida como ela é, sem fazer concessões ou se apropriar de 
modismos e truques ingênuos tão presentes nas fotografias 
contemporâneas publicadas em redes sociais. Suas 
fotografias nos propõe uma reflexão permanente sobre a vida 
dos desvalidos.

“Jorge Aguiar 4.2: Uma vida na fotografia documentai", com 
curadoria conjunta dos fotógrafos Nilton Santolin e Eurico Sa
lis contêm 20 obras que retratam os mais de 40 anos de fotojor- 
nalismo de Jorge Aguiar.

Apresentação

Uma vez o diretor da agência Tony Stone me disse “o que im
porta no trabalho de um fotógrafo não é uma grande fotografia, 
mas o conjunto de sua obra.’1 Aqui em Porto Alegre nós temos 
um grande fotógrafo, Jorge Aguiar, que construiu sua trajetória 
com olhar voltado para documentar a vida dos pobres, dos 
desvalidos, e da vida simples, sempre com olhar tensionado, 
centrado na figura humana. Jorginho tem uma obra densa, 
definitiva. No seu trabalho de rua, ou “Street photography". es
tão presentes, lado a lado, de forma vibrante, a narrativa e a 
estética. Aquilo que forma a linguagem fotográfica, princípios 
que diferenciam o fotógrafo de verdade de um mero "batedor 
de fotos".

As imagens desta retrospectiva fazem parte de dez documen
tários produzidos nos últimos vinte anos. Jorge Aguiar agora 
nos convida a percorrer o “conjunto de sua obra", através de 
um conjunto de imagens que passa por Umbu, Pradinho, Pé 
de Meia, Hades - Mergulho no Inferno, lemanjá, Oleiro, Meio 
Fio - Vida de Cadeirante, Fio da navalha, Santa Marta e Mana- 
slisas. Uma obra tão complexa e tão simples, ao mesmo tem
po. Uma obra local que atinge dimensão universal através de 
olhar singular. Um olhar que nos leva a conhecer um pouco 
mais da condição humana.

Sem cair no ativismo ideológico, na denúncia partidária ou na 
estética panfletária, Jorge nos mostra uma realidade ácida, 
instigante, tão perto do nosso dia-a-dia, muitas vezes tão longe 
do nosso mundo. Vejam os exemplos do que estou falando nas 
imagens lúdicas da série Pradinho, ou nas imagens sensíveis

Eurico Salis
Fotógrafo e Curador

Jorge Aguiar
Porto Alegre/RS 

lemanjá
Balneário de Cidreira, RS 

Captação entre 2010 e 2014

1. Edmundo Migliaccio
Caconde/SR 1903-São Paulo/SP, 1938 
Concha

2.Nicola Petti
Rio Claro/SP, 1904 - São Paulo/SR 1984 
Concha
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TERRAMAREAR
i.

Maristela Salvatori

CURADORIA Paula Ramos

“Terramarear" exibiu uma antologia de sua produção poética, 
desde o início dos anos 1980. Neologismo resultante da justa
posição de palavras, o título remete não apenas ao universo 
de muitos dos trabalhos, mas ao seus recursos construtivos, 
uma vez que diversas obras decorrem da associação de diferen
tes recursos técnicos, estágios e modos de impressão.

A maioria das crianças tem a percepção de que tudo a sua volta 
é grande, de que as distâncias são longas e de que os edifícios 
são colossais. Elas agem como os adultos: mensuram o mundo 
a partir de seu tamanho. Imaginemos essas mesmas crianças 
anos depois, já crescidas: provavelmente se surpreenderão ao 
constatar que certos caminhos da meninice, tão extensos na 
memória, são, na verdade, curtos, e que o interminável corredor 
da casa dos avós não tinha mais que uns poucos metros... Fotografia, gravura em metal, monotipia, manipulação digi

tal. Fragmentação, repetição, serialização, desdobramento. 
Mesclando procedimentos tradicionais e tecnologias digi
tais, sobrepondo ou justapondo recursos, Maristela Salvatori 
coloca-se como uma artista-pesquisadora de fato. As ima
gens que nos apresenta sugerem os seus percursos e as suas 
paisagens internas, bem como as etapas de instauração do 
trabalho artístico, revelando a sua compreensão das relações 
que amarram os processos, a constância e a maturidade de 
sua reflexão.

Um dos aspectos que mais instigava Maristela Salvatori, quando 
menina, era justamente a dimensão de algumas construções 
arquitetônicas e o seu diálogo com a paisagem natural, que lhe 
provocava curioso maravilhamento. Morando na zona sul de 
Porto Alegre, convivia com o Guaíba. sua amplitude e frescor. 
Também havia o Clube Sava, estabelecendo relação direta entre 
arquitetura e água, arquitetura e paisagem. Ali, dependendo do 
ponto de vista que lançava, sentia como se pudesse tocar no 
horizonte, ou como se fosse engolfada pelos prédios que se pro
jetavam. O fascínio pelo espaço e, sobretudo, pelos vínculos que 
estabelecemos com ele, é elemento central da poética da artista, 
que há mais de três décadas se dedica ao estudo e ao ofício da 
gravura em metal, em diálogo com a fotografia.

2.

Paula Ramos
Curadora

1. Jorge Aguiar
Porto Alegre/RS 
Manaslisas 
Alvorada, RS 
Captação 2016

2. Jorge Aguiar
Porto Alegre/RS 
Pradinho
Umbu, Alvorada, RS 
Captação entre 2009 e 2016 Vista geral da exposição “Terramarear", na Pinacoteca do MARGS. Foto: Raul Holtz
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Registros da exposição “Terramarear'', na Pinacoteca do MARGS. Fotos: Raul Holtz
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DESTEMPO
Neca Sparta

CURADORIA André Venzon

O tempo jamais se apresentou tão forte, tão meditativo como 
nos atuais trabalhos da artista Neca Sparta. Nas fotografias 
e vídeos se percebe uma energia íntima que está presente 
na luminosidade das cenas ambientadas em partes da casa 
da artista. Estas imagens compõem um arquivo pessoal 
e guardam um ritmo lento e diferente do que estamos 
acostumados na rotina diária.

O corpo da artista parece não conseguir se distanciar destes 
objetos que representam uma espécie de memorabilia a 
corporificar a fisionomia do passado que lhe interessa. Juntos 
ansiamos pela hora de um encontro que não chega, que pode 
significar aquilo que está por vir, na arte e também na vida. O 
que não vemos mais vive na recordação, da artista e da nossa, 
e esta capacidade de não esquecer é que dista ou aproxima 
o nosso olhar da obra de arte, cujo o ritmo de fruição pulsa 
tranquilo em compassos diferentes em cada indivíduo. 
Assim, de forma serena, talvez possamos começar a adentrar 
no pensamento e fazer poético da artista.

Plenas de uma luz que ofusca os sentimentos de solidão 
e ausência, de vazio e silêncio, os espaços cênicos são 
configurados igualmente pelas perfomances como conceito 
operacional dos trabalhos mais recentes de Sparta. A 
presença da artista é solidária aos móveis, aos utensílios de 
mesa, às roupas de cama, constituindo um sensível enxoval 
que se revela como extensão de um corpo já ausente.

00Se é verdade que sobrevivemos na memória dos outros, o 
desvelamento, na obra de Neca Sparta, como exemplifica 
Heidegger, é uma abertura para esta ideia de um universo 
imensurável, que angustia ao mesmo tempo em que 
movimenta, em que não há sentidos prévios. Contudo, 
estes podem estar nos encontros sensíveis entre a artista e os 
ambientes com objetos que elege. As reminiscências da casa 
parecem expressar, ainda, uma impossibilidade do corpo de 
se auto habitar, de existir apenas dentro de si, impelindo-o a 
se confrontar com este lugar que é feito da ausência do 
outro, mas também de um eterno devir.
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Sentimo-nos empurrados por esta sequência de movimentos 
visuais e sonoros, que envolvem totalmente a artista e a nós 
mesmos. Um certo sentimento de fantasmagoria permeia 
a atmosfera dos eventos e lhe conferem uma forte tensão 
emocional. As cenas que transcorrem vagarosamente criam 
uma sequência de gestos delicados, um atrás do outro, 
desfazendo o tempo a que estamos acostumados e nos 
apresentando uma outra ideia de tempo, de uma dimensão 
da espera incontrolável, identificada como destempo.
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André Venzon
Artista visual, curador e gestor cultural 

Mestrando em Poéticas Visuais pelo PPGAVIA-JFRGS

1

Detalhe da obra Uma rua só (2015-2017), na galeria Ângelo Guido do MARGS. Foto: Raul Holtz
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MUDANÇAS
9

Esse é o nosso lugar

André Venzon

CURADORIA Francisco Dalcol
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Neca Sparta
Santo Ângelo/RS, 1948 
Sem titulo, Série Destempo 
Vídeo Performance 
2015-2017
Trilha: Fernando Mattos

André Venzon
Porto Alegre/RS, 1976 

Série Fechamentos 
Fotografia, tiragem 1/5 

120 x 64.5 cm 
2017
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sença funciona nas obras do artista como um dispositivo que 
opera visualmente questões simbólicas envolvendo noções de 
espaço e território, memória e pertencimento, sujeito e coletivi
dade, São imagens que instigam a pensarmos sobre a percep
ção que temos do nosso lugar, tanto o lugar de que fazemos 
parte como aquele que nos possui.

O nosso lugar, aquele que nos possui

RETRATOSNo espaço urbano, os tapumes sinalizam locais interditados, 
em reforma ou construção, mas também abandonados, 
sempre escondendo do lado de trás algo que deixa de se 
fazer presente, muitas vezes para dar lugar a outra coisa. Ao 
oferecerem uma espécie de interrupção visual, impõem ao 
olhar uma privação que altera rotineiramente a relação entre 
as pessoas e seu entorno.

Exposição fotográfica de Christian Jung
A exposição “Mudanças — Este é o Nosso Lugar" se concentra 
nos trabalhos em que André Venzon dirige seu olhar ao tapume 
privilegiando a linguagem fotográfica. As obras reunidas inter
ligam um momento pregresso e outro atual de sua trajetória, 
sobretudo a primeira década dos anos 2000 e a produção de
senvolvida a partir de 2016, no mestrado em Poéticas Visuais 
na UFRGS.

Christian Jung
Nos trabalhos de André Venzon, os tapumes encravados nas 
cidades funcionam como uma moldura do olhar. Ao longo de 
sua trajetória, o artista tem feito do madeirite de cor fúcsia (ou 
magenta) um elemento insistente e até obsessivo, desdobrado 
em trabalhos diversos, desde fotografias, objetos e instalações, 
até ações e intervenções nas ruas. O interesse chega a tal pon
to que, não raro, leva-o a abrir mão da cor tão característica, 
caso a escolha favoreça a operação artística.

Ao sondar os vínculos de uma produção que afirma sua força 
presente nos desdobramentos que o artista agora encontra no 
aprofundamento da investigação, intenta-se com a exposição 
situar um universo conceituai e poético que nos convida a ex- 
perienciar diferentes modos de aproximação e contato entre 
corpo e lugar, olho e matéria, pele e tapume.

1. "Retratos", do fotógrafo gaúcho Christian Jung, apresenta 
uma série de fotografias em branco e preto de pessoas de 
diferentes origens. Crianças, jovens, adultos e idosos, homens 
e mulheres de diversos países, como Estados Unidos, Brasil, 
Alemanha, França, Japão, México, Polinésia Francesa e Itália. 
Todos fotografados em plano fechado, priorizando o rosto, 
os olhos e a pele. O resultado é uma coleção de imagens 
que dialoga com a questão da necessidade de união dos 
povos em meio ao contexto atual de imigração e busca de 
novas oportunidades por parte de cidadãos das mais diferentes 
nacionalidades.

A busca por essas imagens envolve a condição que o próprio 
artista imputa-se ao percorrer as ruas da cidade em regime 
de deriva, esse andar sem pretensões quanto a chegadas e 
destinos, porém ávido pelos encontros que a experiência do 
caminho possa oferecer. O ponto de partida costuma se situar 
na porção da área urbana delimitada pela região do 4o Distrito 
de Porto Alegre, porém deixando-se fluir para outros espaços 
que, igualmente, também conformam a cidade.

Francisco Dalcol
Doutorando em Teoria, Crítica e História da Arte (PPGA//UFR6S). 

Membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) e 
da Associação Brasileira de Pesquisadores em Artes Plásticas 

(ANPAP). É jornalista, crítico de arte, pesquisador e curador
independente
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OPela condição temporalmente transitória do tapume, algo que 

a linguagem fotográfica potencializa (e vice-versa), sua pre-
U1u

Jung investe no retrato sem nenhum tipo de adorno ou ele
mento que não o próprio sujeito. Ele acredita que fotografar 
pessoas e eternizar suas expressões faciais seja um dos prin
cipais objetivos da fotografia como ferramenta documental. 
Para ele, a arte de viver é o que mais importa. O fotógrafo 
explica que produzir um registro que promova reflexão sobre 
a vida dos outros, através do que seus rostos mostram, pode 
levar ao crescimento individual de cada espectador e, por 
consequência, ao amadurecimento de cada um como parte 
do coletivo de pessoas que habitam o mundo na mesma 
época, independentemente do local em que se encontram ou 
de onde provenham.
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1. Christian Jung
Porto Alegre/RS, 1975 

Retrato 1, 2017 
Fotografia digital em impressão 
jato de tinta pigmento mineral 

sobre papel semi brilho 
40 x 60 cm

2. Christian Jung
Porto Alegre/RS, 1975 

Retrato 2, 2017 
Fotografia digital em impressão 
jato de tinta pigmento mineral 

sobre papel semi brilho 
40 x 60 cm

3. Christian Jung
Porto Alegre/RS, 1975 

Retrato 3, 2017 
Fotografia digital em impressão 
jato de tinta pigmento mineral 

sobre papel semi brilho 
40 x 60 cmVista da exposição ‘‘Mudanças: Este é o Nosso Lugar" na galeria João Fahrion do MARGS. Foto: André Venzon
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FRAGMENTOS DE UMA CIDADE INVISÍVEL
Adela Bálsamo Armando, Alex Flemming, Alexandre Eckert, Carlinhos Rodrigues, 

Douglas Fischer, Fabrício Simões, Fernando Kokubun, Fernando Pires, Flávio Wild, Gilberto Perin, 
Gutemberg Ostemberg, Guto Monteiro, Heloisa da Costa Medeiros, laraTonidandel, 

Ivana Werner, Juliana Cupini, Karla Santos, Leonardo Kerkhoven, Lizandra Caon, 
Lucca Curtolo, Luciane Pires Ferreira, Luis Carlos Felizardo, 

Manoel Petry, Maris Strege, Nattan Carvalho, Paulo Mello, Rafael Karam, 
Rommulo Vieira da Conceição, Tárlis Schneider

CURADORIA Fábio André Rheinheimer1.

na arquitetura), os espaços se tornam lugares à medida que 
os definimos e os atribuímos significados, ou seja, adquirem 
este sentido segundo o tempo que dispendemos em conhecê- 
los, em vivenciá-los e, consequentemente, assim dotá-los 
de valor, Na última etapa, deste projeto de investigação, eis 
um questionamento que se faz oportuno: um fragmento de 
lugar pode refletir (ou comunicar) satisfatoriamente o todo a 
que pertence? Em analogia, no que se refere ao aspecto do 
fechamento da paisagem num fragmento de si mesma, eis 
o pensamento de Anne Cauquelin: "Trata-se simplesmente 
de uma questão de definir, de delimitar um fragmento com 
valência de totalidade, sabendo que só o fragmento dará conta 
do que é implicitamente visado: a natureza em seu conjunto."2

Esta exposição se apresenta enquanto etapa última do 
projeto de investigação composto de duas outras mostras 
coletivas realizadas em 2017, no MARGS e MACRS, 
respectivamente: "Múltiplos Olhares: 21 Fotografos" e 
"Projeto de Pesquisa em Fotografia Contemporânea", 
ambas estruturadas a partir de dois elementos distintos, 
porém complementares, diretrizes pon-tuais: a cidade e seus 
habitantes.

"Fragmentos de uma Cidade Invisível” tem por objeto a relação 
entre os habitantes e o ambiente urbano, na consolidação da 
ideia de lugar. E, a partir de fragmentos do ambiente citadino, é 
proposta a construção coletiva de um lugar fictício, para a qual 
foram convidados os seguintes fotógrafos:

Esta investigação sobre a relação entre a cidade e seus habi
tantes, não se supõe conclusa, tampouco assim se pretende, 
porém apenas disponibiliza, a partir do recorte da produção 
de profissionais com diferentes formações, algumas questões 
pertinentes às possibilidades de apropriação e concepção no 
âmbito da fotografia.

Manoel Petry, Flávio Wild, Lucca Curtolo, Douglas Fischer, 
Carlinhos Rodrigues, Fabrício Simões, Iara Tonidandel, Paulo 
Mello, Karla Santos, Fernando Pires, Fernando Kokubun, Ale
xandre Eckert, Tárlis Schneider, Ivana Werner, Rafael Karam, 
Nattan Carvalho, Adela Bálsamo Armando, Juliana Cupini, 
Lizandra Caon, Luciane Pires Ferreira, Heloisa da Costa Me
deiros, Gutemberg Ostemberg, Maris Strege, Leonardo Kerk
hoven, Guto Monteiro, Gilberto Perin, Rommulo Vieira da Con
ceição, Luis Carlos Felizardo e Alex Flemming.

Assim, é proposta a construção de outra realidade urbana, 
ampla em significados, em concordância ao sentido de lugar 
e segundo os fragmentos de diversos cotidianos citadinos e de 
suas paisagens, instrumentos imprescindíveis na composição 
desta cidade fictícia que, por um breve período de tempo, se 
faz visível.

Mosaico formal, cuja manufatura lhe é intrínseca, surgido a 
partirdo processo de sedentarizaçãoe instrumento fundamental 
de permanência, bem como resguardo do território, a cidade, 
palco da vida coletiva, embora se pretenda controladora e rígida 
quanto a sua capacidade de organizar, acaba por prever a vida, 
porém sem jamais a restringir. E, embora se permita a múltiplas 
leituras enquanto registro histórico e memória edificada, 
a cidade é configurada considerando um comportamento 
amplo, coletivo, que contribui para a inconstância da paisagem 
urbana, dos espaços urbanos e, portanto, dos lugares. Quanto a 
este aspecto relevante da cidade enquanto construção coletiva, 
relato de uma época e referência histórica, eis o pensamento 
de Raquel Rolnik: "O desenho das ruas e das casas, das praças 
e dos templos além de conter a experiência daqueles que os 
construíram, denota o seu mundo. É por isso que as formas e 
tipologias arquitetônicas, desde quando se definiram enquanto 
habitat permanente, podem ser lidas e decifradas, como se lê 
e decifra um texto."1

Fonte:
1 ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2004.
2 CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. São Paulo: Livraria 
Martins Fontes Editora Ltda. 2007.

5. 6.

2. Christian Jung
Porto Alegre/RS, 1975 
Retrato 5, 2017
Fotografia digital em impressão 
jato de tinta pigmento mineral 
sobre papel semi brilho 
40 x 60 cm

1. Christian Jung
Porto Alegre/RS, 1975 
Retrato 4, 2017
Fotografia digital em impressão 
jato de tinta pigmento mineral 
sobre papel semi brilho 
40 x 60 cm

3. Christian Jung
Porto Alegre/RS, 1975 
Retrato 6, 2017
Fotografia digital em impressão 
jato de tinta pigmento mineral 
sobre papel semi brilho 
40 x 60 cm

Porto Alegre, fevereiro de 2018.

Fábio André Rheinheimer
Arquiteto, Artista Visual e Curador independente

4. Christian Jung
Porto Alegre/RS, 1975 
Retrato 7, 2017
Fotografia digital em impressão 
jato de tinta pigmento mineral 
sobre papel semi brilho 
40 x 60 cm

6. Christian Jung
Porto Alegre/RS. 1975 
Retrato 9, 2017
Fotografia digital em impressão 
jato de tinta pigmento mineral 
sobre papel semi brilho 
40 x 60 cm

5. Christian Jung
Porto Alegre/RS, 1975 
Retrato 8, 2017
Fotografia digital em impressão 
jato de tinta pigmento mineral 
sobre papel semi brilho 
40 x 60 cm Porém, segundo um conceito de lugar (usualmente empregado
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1.

2.

2. Alexandre Eckert
Porto Alegre/RS, 1963
Despedir do dia - BPE (Biblioteca Pública
do Estado do RS)
Fotografia com Celular (Mobgrafia)
56 x 75 cm
Porto Alegre RS, 2017

1. Flávio Wild
Porto Alegre/RS, 1964 
Viha Cousino Macul 
Fotografia digital 
50 x 75 cm 
Santiago, Chile, 2012

Vista da exposição "Fragmentos de uma Cidade Invisível” no MARGS. Foto: Raul Holtz
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XILOS
Xilogravuras de Aríete Santarosa

Aríete Santarosa

CURADORIA André Venzon

1. Ivana Werner
Caxias doSul/RS, 1962 
Carrossel Encantado 
Fotografia colorida com 
lápis de cor 
53 x 75 cm 
2011

2. Manoel Petry
Porto Alegre/RS, 1967
Borges de Medeiros
Fotografia
66 x 100 cm
Porto Alegre, RS, 2017

Aríete Santarosa
Bento Gonçalves/RS, 1945 

Releitura 7 
Xilogravura, tiragem 2/5 

40 x 30 cm 
2015
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Planejar um obra como as da série de paisagens de Porto 
Alegre, por exemplo, ademais do imaginário urbano que 
reside na memória da artista, exigiu-lhe sempre pensar, na 
setorização, lembrar dos componentes e dos recursos dis
poníveis na matriz. Entender que isso é um relevo, que pode 
ser visto como uma pequena escultura, no sentido de que 
gravar, é um ofício de dar forma a madeira, É tirar do sólido a 
forma desejada, descobrir o que há dentro, explorar os recur
sos do desenho e da talha, onde quanto mais se busca, mais 
se encontra a luz branca que a matriz escura guarda.

Na convivência, o tempo não importa. 
Se for um minuto, uma hora, uma vida. 

O que importa é o que ficou deste minuto, 
desta hora, desta vida... 

Lembra que o que importa 
é tudo que semeares colherás. 

Por isso, marca a tua passagem, 
deixa algo de ti,... 

do teu minuto, 
da tua hora, 

do teu dia, 
da tua vida.

Mario Quintana

IMAGINÁRIOS TANGÍVEIS
Adão Ivor Rodrigues, Bina Monteiro, Francisco Stockinger, Getúlio Antonio Bayer, 

Grace Gradin, Gustavo Nakle, Luiz Gonzaga de Mello Gomes, 
Maria Inês Rodrigues Chaves Barcellos, Mário Cravo Junior, Roberto Augusto Machado Cidade

CURADORIA Mélodi FerrariA xilogravura é isto: a escolha que se faz. do predomínio 
de mais preto, ou não, como essas áreas de luz e sombra 
interagem, onde aparecem espaços, ou texturas. A matriz 
escura contém guardada o desenho dentro dela. O papel 
da gravadora, então, é encontrar o melhor diálogo com seus 
anseios criativos e as ferramentas para conseguir o que ela 
deseja dessa matriz, que guarda todas as possibilidades de 
imaginação.

O artista cria a partir de referências guardadas em seu ima
ginário, constituído de fragmentos reais, sensoriais e oníricos. 
Assim, cada obra de arte se constitui única. Na arte contem
porânea, a liberdade criativa pode ultrapassar essa fronteira 
do inconsciente, transformando o extraordinário em matéria.

Entre as paredes desta sala, apodera-se de nós as impressões 
de uma cidade, do Velho Mundo a criança que nos habita... 
A exposição “XILOS" reúne um significativo e representativo 
conjunto de trabalhos da artista Aríete Santarosa. Do encon
tro entre a artista e o curador, desenvolveu-se um diálogo e 
uma investigação colaborativa. Conhecer em escala e profun
didade a obra da artista se revelou um inventivo encontro com 
a milenar técnica da xilogravura. Em sua produção artística é 
possível perceber, além da qualidade das narrativas visuais, a 
habilidade no uso das goivas, instrumentos empregados para 
escavar a base de madeira usada como matriz, e o diálogo 
com os seus traços é como aprender a falar outra língua, tão 
misteriosa quanto instigante.

que transpõem as fronteiras da religião, da natureza, do cotidi
ano, do folclore e da literatura, presentes na memória coletiva. 
Apesar de partilharmos de uma mesma identidade imagética, 
cada um interpreta a obra de arte de uma maneira distinta. 
Imaginários Tangíveis é um convite para compartilhar esses 
significados, explorando novas maneiras de sentir o mundo.

Santarosa aprimorou ao longo de três décadas seu processo 
poético e de impressão ao desenhar e entalhar a cidade de 
Porto Alegre, que é a melhor metáfora da sua busca inces
sante para atingir a maestria no ofício da arte da xilogravura, 
generosamente aqui representada. Parte desta exposição tem 
o propósito também de expor dois álbuns inéditos ao público: 
das releituras do artista Albrecht Dürer, expoente do Renasci
mento Alemão; e das ilustrações a partir do livro O Pequeno 
Príncipe, do francês Antoine Saint-Exupéry, com apresentação 
de ArmindoTrevisan.

A proposta da exposição “Imaginários Tangíveis" é trazer um 
recorte do acervo do MARGS a partir das obras de escultura 
que possuem um caráter fantástico em sua composição. Fan
tástico no sentido de apresentar elementos formais que nos 
levam a interpretá-las como uma espécie de arte mágica, car
regada de símbolos e imagens que constituem nossa cultura,

Mélodi Ferrari
Curadora
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a folha em branco para o desenho, a tela para a pintura, ou 
ainda o bloco de mármore para a escultura, remete-nos soli
dariamente ao início, ao ponto de partida para todo artista, 
quando a única coisa que havia era um nada que, de repente, 
transmuta-se em alguma coisa, antes não existente, Nossa 
admiração é ainda maior ao nos questionarmos como con
segue a artista criar sua obra feita com um material tão dis
ponível, qual a força e perseverança que a habilitou para isso? 
Enquanto até a cidade e o ser humano findam, a arte resiste 
a todos os tempos, é algo que se alimenta da natureza, tanto 
nos materiais quanto na inspiração, para se tornar eterno 
como o céu, a terra, o mar, o sol, a lua e os astros. A arte 
nasce do nada e sobrevive aos tempos.

<uEnquanto no primeiro, a ilustração clássica exercita o preto 
e branco da matriz, no segundo, a criação contemporânea 
leva a artista a explorar mais os recursos da cor para criar 
o efeito único destes últimos trabalhos. Nestas obras mais 
recentes Aríete Santarosa alcança a grandeza de utilizar suas 
imagens junto às palavras para facilitar o entendimento e a 
interiorização dos temas abordados, popularizando cada vez 
mais a técnica da xilo. O resultado desta poesia visual cuida
dosamente planejada, com símbolos e objetos das histórias, 
mantém uma alta fidelidade das gravuras aos conceitos e 
passagens contidos nos textos estudados.
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André Venzon
Artista visual, curador e gestor cultural 

Mestrando em Poéticas Visuais pelo PPGAV- UFRGSAríete Santarosa tem esta consciência e, como artista e pro
fessora, orienta-nos através das suas impressões a olhar 
para uma matriz, a compartilhar da sua experiência em uma 
oportunidade maravilhosa de aprendizado. O livro de artista 
desenvolvido especialmente para a exposição no MARGS, 
racionaliza a técnica da xilogravura sem dispensar a poesia. 
Ao afirmar que “há lugar para todos se expressarem" renova 
seu compromisso com a educação através da arte e do poten
cial emancipatório que esta prática concede ao ser humano.

Diante das suas obras observamos grandes e pequenas áreas 
ocupadas com uma profusão de texturas. Seu repertório de 
superfícies guarda uma diversidade difícil de se igualar. Tal 
riqueza expressiva é resultado de muitos anos de dedicação 
em que encontrou através do entalhe o que desejava da 
matriz. Todavia, a cada nova impressão, a artista ainda pode 
descobrir não ter chegado aonde queria, encontrando estas 
vastas e lindas oportunidades que o suporte lhe oferece. A 
larga produção, que demanda muitas e repetidas impressões, 
tornou-lhe uma referência indispensável no exercício da xilo
gravura. Vista da exposição "Imaginários Tangíveis" no MARGS. Foto: Filipe Conde
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Vista da exposição “Imaginários Tangíveis" no MARGS. Foto: Filipe Conde
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BARIL70
Fernando Baril

CURADORIA José Francisco Alves

lembrava o célebre Hieronymus Bosch, pois via em ambos uma 
forma similar de brotar o mundo inconsciente, havendo pontos 
de contato entre o "inferno boschniano das tentações cristãs 
e do consumismo representado por Baril” (Revista Wonderful 
n.° 2, abr. 1988). Mas a visão de cronista, em Baril, talvez seja a 
mais forte, eis que o artista faz uma análise crítica, consciente, 
da realidade. Em 1990, José Neistein observou este mesmo 
aspecto ao apresentar o artista, no convite de sua individual na 
Embaixada do Brasil, em Washington (1990): “Fernando Baril is 
a chroniclerof four time andpaint/ng is his médium".

Exposição em comemoração aos 70 anos do pintor Fernando 
Baril, com cerca de 160 obras, do final dos anos 1970 ao 
presente. Nascido em 23 de maio de 1948, em Porto Alegre, 
quando menino Baril cursou pintura com Maria Bandeira; logo 
depois, desenho com Vasco Prado. Em 1971, ingressou no curso 
Arquitetura da Unisinos, mas abandonou o curso próximo de 
diplomar-se. Em 1973, começou a frequentar o Atelier Livre da 
Prefeitura de Porto Alegre, onde fez cursos de xilogravura, com 
Xico Stockinger, e pintura, com Paulo Porcella.

Em 1978 procurou uma formação mais sólida e foi estudar na 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, em Madri, 
Espanha, tendo como mestre Manoel López-Villaseiíory López- 
Cano (1924-1996). Na capital espanhola viveu quase dois 
anos e também participou de exposições. Na volta, tomou 
forma o artista profissional, que começou a expor e a viver de 
arte. Também começou a lecionar pintura em seu ateliê, ou 
mesmo fora, como o Atelier Livre de Porto Alegre (1980) e a 
Universidade de Caxias do Sul (1981).

Em 1996, na esteira do sucesso, Baril apresentou uma 
individual em Porto Alegre para a qual ele simplesmente levou 
para a vernissagem uma vaca. A par do humor, da diversão 
pura e simples, a situação de uma imensa vaca leiteira a 
circular por um bairro nobre da capital gaúcha era real como a 
vida, igualmente cheia de absurdos. Na ocasião, Luis Fernando 
Verissimo apresentou o artista nessa perspectiva: "Nada é 
irreal na pintura de Baril. Tudo o que está lá está no mundo, 
quando não está na sua casa. Antes de inventar, ele faz um 
inventário. Mas você nunca viu coisas assim. Você nunca viu as 
coisas assim. Tudo é rigorosamente claro e ao mesmo tempo 
escrachadamente alegórico, engraçado e perturbador. Ele não 
é surrealista, não. Surrealista, será que existe?"
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rsBaril já figurava então como um nome de ponta da arte no Rio 

do Grande do Sul, com uma produção abstrata que misturava 
desenho, pintura e colagem, a qual o crítico Carlos Scarinci 
chamou de “informalismo renovado": um "grafismo resultante 
da espontaneidade gestual" (Exposição Baril, MARGS, 1980). 
Em seguida, o artista interrompeu as aulas do seu ateliê e 
foi atualizar-se nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Otis 
College of Art and Design, e também no Canadá, em Vancouver, 
na Emily Carr University of Art and Design.
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Nessa perspectiva, segue o cronista Fernando Baril, focado 
em trabalhar, mais preocupado em fazer o que sabe e o que 
quer fazer: pintar ininterruptamente. Para quem acompanha o 
seu trabalho nos últimos 30 anos, nos quinze anos recentes 
percebe o quanto as imagens e as situações mostradas pelo 
artista são “datadas". Ali estão documentados os momentos 
da boçalidade do avassalador rumo das tecnologias cotidianas 
e no que estão sendo transformadas as pessoas. Apesar de o 
fazer com muito humor e boa pintura, Baril está nos chamando 
a atenção para os absurdos, observemos.

10
fM

Este interesse que vinha desenvolvendo pelo lírico, pelo embate 
livre e imprevisto com a tela, aos poucos foi transformando-se 
em figurativismo, muito em razão da sedução das imagens 
do mundo cosmopolita que passou a deter a atenção e o 
interesse do artista, por meio desta influência viva da América 
do Norte, As imagens do seu início figurativo ainda brotavam 
perturbadoras, de uma atmosfera escura, da penumbra ao 
negro total, sua pintura como um caminho para um tipo de 
autoanálise. Mas logo foi Baril quem passou a analisar o 
mundo.

José Francisco Alves
Curador

Em 1988, aos 40 anos, ele retornou aos EUA para morar quatro 
anos em Nova Iorque, em um período efervescente do Village e 
da arte nas galerias do Soho. A linha de trabalho que o artista 
levou de Porto Alegre e consolidou em Nova Iorque, em árduo 
trabalho de ateliê, transformou-se em sua marca distintiva. E 
Baril encontrou também nessa nova expressão as formas onde 
os seus aprendizados técnicos em pintura melhor puderam ser 
aplicados, desenvolvidos.

Pouco antes de o artista trocar a província pela Big Apple, a 
crítica de arte Eunice Grumam observou que Fernando Baril aDetalhe da exposição "Imaginários Tangíveis" no MARGS. Foto: Filipe Conde
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2.

SOU PINTOR PORQUE NAO ESTOU CONTIGO
i.

Sérgio Stein

CURADORIA Ana Zavadil
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l/lSérgio Stein

Porto Alegre/RS, 1946 
Sou Canhoto 1, 2009 

Pintura a óleo, 100 x 100 cm

3. O4.
OI
to

CM
rH
fCVista da exposição "Sou pintor porque não estou contigo" no MARGS.

Foto: Raul Holtz Oszc
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1. Fernando Baril
Porto Alegre/RS, 1948 
Chanel, 2003 
Acrílica s/tela 
40 x 40 cm 
Coleção Rosana 
Bonamigo 
Foto: Gilberto Perin

2. Fernando Baril
Porto Alegre/RS, 1948 
Abuso, 2018 
Acrílica s/tela 
50 x 40 cm 
Foto: Gilberto Perin

3. Fernando Baril
Porto Alegre/RS, 1948 
Terceira pele, 2017 
Acrílica s/tela 
40 x 30 cm 
Foto: Gilberto Perin

4. Fernando Baril
Porto Alegre/RS, 1948 
NewGod, 2013 
Acrílica s/tela 
30 x 40 cm 
Foto: Gilberto Perin

5. Fernando Baril
Porto Alegre/RS, 1948 
Celular, s/d
Acrílica s/tela, 30 x 40 cm 
Coleção Carlos Jader Feldman 
Foto: Gilberto Perin
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Crônicas do Cotidiano: as pinturas de Sérgio Stein propõe que a pintura deve ser entendida como pergunta e res
posta dentro do processo cognitivo.

Possuído por uma obra que explora o lado mais distante do 
que é possível na pintura, ou seja, inesgotável, sistemática, 
irônica, consistente e aparentemente casual, ele pousa no alvo. 
As obras de Stein são surpreendentes, nâo só em relação à 
simultaneidade e à qualidade de investigação, mas também ao 
aperfeiçoamento sistemático de idéias que vão surgindo.

O artista empreende em suas pinturas um ato de equilí
brio artístico, pois a forma ambígua que desafia qualquer 
conclusão mais apressada da temática permanece aberta, 
dinâmica e flexível em sua interpretação.

As obras são repetidamente capazes de evocar sentimentos 
no público, proporcionando um nível de compreensão que 
muitas vezes as palavras não conseguem expressar.

O recorte utilizado a partir dessas obras que marcam a sua 
primeira exposição individual trata de pinturas que podem ser 
lidas não como mensagens unidimensionais simplistas, mas 
como sentimento de experiência e tempo de percepção.

INFLUENCIAS DA ARTE POP EM 

ACERVOS DE PORTO ALEGRE
As pinturas de Sérgio Stein podem fazer com que o especta
dor sinta ao mesmo tempo uma sensação de acolhimento e 
uma inquietante estranheza. A densidade de massa pictórica 
clama por uma experiência sensitiva, já que as obras susci
tam o desejo de serem tocadas. As pinturas apresentam uma 
característica particular, devido ao excesso de informações, 
que tem como propósito não deixar os olhos descansarem. 
Eles vão de um nicho de cor ao outro até encontrar a cena 
principal de cada tela, em que as figuras não respeitam re
gras elementares de composição e perspectiva ou estão en
volvidas por uma linha de contorno, estabelecendo relações 
com uma arte ingênua e não acadêmica. O personagem cen
tral conta pequenas histórias em cada tela, que vão do drama 
à ironia e revelam o pensamento de Stein.

O gosto pelo uso abundante de tinta em grossas camadas 
aponta para a pintura matérica, que remete aonome do maior 
ícone da pintura gaúcha - Iberê Camargo. É imediata a li
gação quando se trata da materialidade, mas é só em relação 
a esse aspecto que se pode pensar nessa semelhança.

Por um lado, a técnica utilizada na acumulação das camadas 
de tinta e na mistura de cores às vezes é tão intensa e com 
texturas tão salientes que a altura dos relevos é surpreenden
te; por outro lado, os assuntos abordados lembram pequenas 
crônicas do cotidiano, em que o próprio artista é o ator prin
cipal.

Alfredo Nicolaiewsky, Glauco Rodrigues, Henrique Fuhro, Jesus R, G. Escobar, 
Liana Timm, Luiz Barth, Mario Ròhnelt, Milton Kurtz, Romanita Disconzi, Vera Chaves Barcellos

CURADORIA Carolina Grippa e Caroline Hadrich

Tendo sido talvez um dos primeiros estilos globais e contem
porâneos, a Pop levantou questões estéticas, simultaneamente, 
em diversos países, com uma característica em comum: apro
priação de formas e composições da publicidade e da cultura 
de consumo. Com o distanciamento histórico, conseguimos 
perceber claramente as nuances desta agitação, porém, na 
época de seu surgimento, a tentativa de seu entendimento 
fomentou muitas discussões e críticas. No Brasil, a principal 
dificuldade foi superar o fato do movimento ser originário dos 
Estados Unidos. Superficialmente, a Pop parece uma exal
tação do amerícan way of life e essa, definitivamente, não era 
uma bandeira que os artistas brasileiros queriam levantar. A 
negação da definição se baseou na possibilidade de confusão 
por parte do público e crítica, porém, ao analisarmos as obras 
exibidas em mostras como Proposta 65, Proposta 66, Opinião 
66 e da IX Bienal de São Paulo, em 1967, não há como negar a 
influência da estética Pop.

da nos seus países de origem. A segunda, com obras datadas 
da década de 1980, apresentam características da Pop com 
outras questões da época. Nesse caso, temos obras de Alfredo 
Nicolaiewsky, Liana Timm, Vera Chaves Barcellos, Milton Kurtz, 
Mário Rohnelt, entre outros. Com este conjunto, conseguimos 
perceber uma propagação do movimento Pop e de como ele foi 
absorvido e desenvolvido por artistas locais que trouxeram para 
as obras aspectos tanto pessoais, como a influência de ícones 
de mídia mundiais, quanto sociais e políticos, especificamente 
agitados, da América Latina na época.

Ana Zavadil
Curadora
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CuradorasOlhar simplesmente as pinturas em uma passagem mais 
rápida não desvela a magia contida na obra. Contudo, aque
les que se sentem atraídos e dedicam um tempo precioso na 
fruição perceberão a linguagem própria e encantadora do 
artista.
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'LIPPARD, Lucy (org.); ALLOWAY. Lawrence; CALAS, Nicolas; MARMER, 
Nancy. Pop Art. Londres:Thames and Hudson, 1991
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oAs pinturas-crônicas remetem à sua história particular, pois, 

geralmente por meio de pequenas séries de três ou quatro 
trabalhos, descortinam experiências, boas ou más, vivencia- 
das pelo artista. A questão que permeia a sua obra é uma 
mistura do moderno-contemporâneo, em que se pode visitar 
narrativas ou questões políticas e sociais da atualidade que 
aparecem nas pinturas mais recentes. Um dado importante 
sobre outro aspecto de sua obra são as pinturas que regis
tram sua passagem por outros lugares, como Rio de Janeiro, 
Bahia e Israel. Elas se tornaram memória para a sua retina e 
voltaram em rolos significativos, visto que Stein é compulsivo 
no seu fazer.

Como apontado por Lucy Lippard, a arte Pop não possui carac
terísticas fixas em suas variantes mundiais, podendo apresen
tar elementos díspares de acordo com a localidade, mesmo 
não se mostrando totalmente regionais. São diferentes em 
suas especificidades, porém semelhantes na forma em que 
criticam indiretamente a política e o comportamento da socie
dade, utilizando a ironia como mensagem subliminar1. A dis
cussão sobre a definição de arte Pop perdura até a atualidade, o 
que acaba, no fim sendo uma atitude talvez sem sentido, já que 
a Pop ocorreu em um contexto de contemporaneidade, que não 
comporta o encaixe de fenômenos estéticos dentro de "caixas" 
de estilos. Parece mais adequado, considerando o frescor de 
seus questionamentos, considerarmos o Pop como um espírito 
que diz mais respeito a uma crítica do comportamento social 
em geral, até quando invocado na atualidade.

Em três acervos públicos de Porto Alegre - Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo do Instituto de Artes e Pinacoteca Aldo Locatelli, da 
Prefeitura de Porto Alegre - encontram-se obras de artistas 
brasileiros e estrangeiros, que foram influenciadas pelo es
pírito Pop, no que diz respeito aos temas, suportes, cores, pla- 
naridade em sua construção, amalgamados com a produção 
poética de cada um deles.

Há duas gerações de artistas na exposição: a primeira, repre
sentada por Romanita Disconzi, Henrique Fuhro e Jesus Esco
bar, com obras criadas entre os anos 1960/70 sendo destaque, 
já que foi nessa época que a arte Pop estava sendo desenvolví-
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A exposição é apenas um recorte dentre as mais de 100 telas 
pintadas desde os anos de 1970. Os desenhos são em núme
ro ainda maior e em função disso é praticamente impossível 
mostrar todos eles em apenas uma exposição.

Sérgio Stein dedica-se a pintar em seu ateliê, vive isolado e 
transmuta a sua vida e os fatos à sua volta em pinturas boni
tas, sensíveis e de muita gestualidade. A quantidade de tinta 
parece representar os sentimentos que estão dentro dele e 
que vão sendo transpostos para a tela em grossas pinceladas.

Stein possui o poder de fundir a dimensão estética com 
temática. A clara certeza intelectual que caracteriza suas pin
turas leva o espectador a um debate fundamental sobre pos
síveis níveis de significado e conteúdo. Todas as questões que 
o artista discutiu e explorou durante o processo de criação

uma Romanita Disconzi
Santiago, RS, 1940 

Sinal 2, 1970
Serigrafia, 47.2x 32.5 cm Edição 11/50 

Aquisição por doação de João Manoel Lopes, 1996 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Sérgio Stein
Porto Alegre/RS, 1946 
A Dor é Minha, 2007 
Pintura a óleo, 100x100 cm
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SERES OU NAO SERES
Cho Dorneles

CURADORIA Paulo César Brasil do Amaral

As esculturas de Cho Dorneles guardam estreita similitude 
com o universo íntimo do artista. Ele diz que inicia um tra
balho sem propriamente saber no que este possa resultar em 
forma, e então o vai moldando, quase a esmo, até que nasça 
a obra-filha do mágico momento da criação. É um fazer re
petitivo, compulsivo e delicado este do impenetrável mundo 
de Cho. São produzidas essas obras, em princípio, sem o 
objetivo da cópia em sua formalidade. Entretanto, todas elas 
trazem traços que se assemelham a estranhos e pequenos 
bichos ou a objetos utilitários como panelas, pratos e potes, 
coisas a nós evidentes, em parte pela experiência sensitiva 
direta de nosso cotidiano, em parte por nossa insaciável fan
tasia, no que nos identificamos em parte com o artista, por sua 
provocação. Serão essas obras o que pensamos serem? O que 
são elas para o artista que as criou? Produzidas algumas 
quase desconhecida técnica “bucchero", originária dos anti
gos etruscos, com evidência confessam a essência do fazer

quase arqueológico de Cho Dorneles, através dos volumes 
pequenos e de aspecto frágil ao olhar do observador curioso 
que a priori ousaria querer tocá-los. Pode-se, sim, afirmar, que 
o ateliê de Cho assemelha-se a um sítio arqueológico secreto 
do qual o artista - e somente ele - porta a chave de acesso. 
Essa exposição, ora resumida na intimidade das Salas Negras 
do MARGS, trata da síntese de uma longa carreira artística 
de quase cinqüenta anos, cuja maestria mais reconhecida 
deu-se principalmente pelo domínio de Cho Dornelles sobre a 
técnica de papel machê, da qual boa parte dos trabalhos aqui
apresentados também foi produzida.

Paulo César Brasil do Amaral
Curador

na

Cho Dorneles
Porto Alegre/RS. 1948 

Sem título 
Cerâmica Bucchero 

44x11 x 12 cm 
Porto Alegre, 2005Vistas da exposição "Influências da Arte Pop em acervos de Porto Alegre". Fotos: Raul Holtz
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UM GAÚCHO
Ricardo Giuliani

CURADORIA José Francisco Alves

"Um Gaúcho” é paradoxo que convive no imaginário e no 
cotidiano do sul-rio-grandense. O indefinido, como desejado, 
a um só tempo, é história, folclore e arte. É o artista vagando 
pelas lonjuras da pampa e expressando nossas questões 
e complexidades, sempre perseguindo uma razão para a 
caminhada.

produto do latifúndio e das suas complexidades, que no século 
XX, pressionado a migrar para a periferia das cidades, das 
"Boa Venturas", abandona sua autenticidade, desconstrói 
famílias e raízes e, condenado a ser estatística da pobreza, 
transforma-se em referência estética de um imaginário atávico 
apartado do homem histórico-social que realmente é. Nesse 
sentido, Giuliani busca no aporte de Cyro Martins 
Trilogia do Gaúcho a Pé, iniciada há 81 anos com a publicação 
de "Sem Rumo” (escrito em Quaraí, em 1935, no centenário 
farroupilha), na contramão de um momento eufórico que 
mitificava de vez a "estirpe do gaúcho", referências literárias 
que recuperam a mulher e o homem concretos

suas

em suaAs particularidades que marcam os "nossos" modos de 
construção civilizacional derivam de processos culturais - 
históricos, folclóricos e antropológicos - com a pretensão 
de distinguir o torrão mais meridional do Brasil das demais 
plagas onde vivem os nossos iguais. O Gaúcho é, a um só 
tempo, personagem mítico e ser social concreto. Montado a 
partir de uma necessidade política e cultural, e abastecido por 
uma literatura de primeiríssima linha, cria-se a saga de 
nação que organiza e condiciona os modos de relacionamento 
e de construção social existentes no Rio Grande do Sul. O 
“Centauro dos Pampas” não anda a pé! O "Centauro" cavalga, 
(sobre)vive de construção sociocultural, enquanto o homem 
histórico-social vagueia nas periferias das "Boa Venturas", 
cidades nem tão imaginárias, perdidas numa pampa prenha de 
gaúchos-a-pé, agora expressas nos painéis e nas provocações 
ao pensamento, lançadas pela obra de Ricardo Giuliani.

A produção de Giuliani, predominantemente a pintura e o 
desenho, parte das questões sociais e políticas para 
posicionamento no mundo. Temos aqui um artista como 
uma espécie de cronista, um observador inquieto da vida 
vivida, que vê claramente nas artes visuais uma linguagem 
privilegiada na possibilidade de resposta crítica imediata, 
especial às mazelas brasileiras e de como tentamos contornar 
os absurdos do dia-a-dia da vida pública, cultural, social e 
institucional. O suporte é para o artista todo um universo 
disponível para comunicar os seus posicionamentos, e o faz 
a partir da experimentação sem medo da imensa gama de 
potencialidades que os materiais artísticos oferecem. Mesmo 
consciente dos limites do mercado de arte, Giuliani vê 
possibilidades em grau maior pelos grandes painéis, o desafio 
do espaço, em referências aos muralistas no enfrentamento 
das questões sociais, que a grande tela possibilita 
ampla narrativa, com linguagem expressiva, os absurdos da 
realidade vistos pelas mãos deste artista que, sem qualquer 
constrangimento, afirma-se como mais "um gaúcho" do Brasil.

que se
espalharam nos cinturões de miséria. Uma vez que já não 
mais vivemos um período de devaneios em relação à nossa 
epopeica regionalidade, Giuliani apresenta no MARGS, entre 
outras obras, dois imensos murais, Boa Ventura I e II 
chamar a atenção a nossos paradoxos, a quais gaúchos somos 
ou queremos ser, e aonde chegamos com tudo isso.
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"Um Gaúcho", então pode ser percebida com um “jogo" 
indefinido, ou por outra, com o indefinível que não encontra 
limites diante da qualidade do humano e que nasce de uma 
vida que, em certa medida, também é a vida e o caminho do 
Gaúcho a pé, pois, passou a beber arte e a consumir existência 
quando, obrigado a sair de Quaraí, a "Boa Ventura" de Cyro 
Martins, perde-se - ou encontra-se - nos arrabaldes da Capital 
e na totalidade de suas andanças. “Um Gaúcho", é movimento, 
e Ricardo Giuliani é, a um só tempo, histórico, folclórico e 
existencial, como queiram, o próprio artista, abrigado pelas 
circunstâncias do viver, produzindo e entregando-se à 
própria narrativa frente aos paradoxos, nem tão aparentes, 
da sua construção histórico-social. Ricardo Giuliani tem-se 
dedicado às artes visuais desde 2012, quando descobriu a 
linguagem pictórica e começou a produzir intensamente, 
apaixonado por esta nova possibilidade estética. A arte, para 
Giuliani, é definidora das possibilidades de estar no mundo 
para dividi-lo com o Outro. Como músico, participou de festivais 
nativistas na década de 80, sem nunca abandonar a MPB 
Rock; como escritor, publicou cinco livros, sendo finalista do 
Prêmio Açorianos de Literatura, na categoria Crônica, em 2012.
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José Francisco Alves
Curador

Em “Um Gaúcho", a crítica social de Ricardo Giuliani 
sobre o nosso personagem máximo, temática tão cara à nossa 
arte, de Weingártner aos Clubes de Gravura. O gaúcho, este 
que é ao mesmo tempo um produto histórico, social e cultural, 
mas cuja constituição flui ao bel prazer dos contextos políticos. 
A partir do Centauro dos Pampas, o gaúcho mitificado pela 
versão oficial, o artista busca enfocar “O Gaúcho" como um 
brasileiro do sul em suas tragédias sociais, o trabalhador rural

versa

1. Cho Dorneles
Porto Alegre/RS, 1948 
Sem título 
Papel Machê 
20 x 20 x 20 cm 
Porto Alegre, 2011

2. Cho Dorneles
Porto Alegre/RS, 1948 
Sem título
Papel Machê com oxidação 
40 x 17 x 26 cm 
Porto Alegre, 2018

12881
12891



UNHA D AGUA E SEM IDENTIFICACAO
5

Gilberto Perin

O fotógrafo Gilberto Perin, em duas exposições nas Salas 0 fotógrafo russo Nikita Pirogov diz que “o díptico é a
Negras do MARGS, propõe uma visita às "salas escuras da combinação do passado e do presente, as tradições e as suas
alma’1, expressão do cineasta Ingmar Bergman ao se referirão novas ramificações. Os dípticos foram utilizados pela primeira

vez na Grécia Antiga, muito antes da invenção da imprensa.sentido da sua arte. Em "Linha d'Agua', Perin apresenta uma
Eles vieram na forma de duas ou mais placas de argila para oautoficção fotográfica com dípticos que criam associações e
texto de gravação ou imagens".vivências reais ou fictícias.

"Sem Identificação", a segunda série que Gilberto PerinPara o espectador, as fotografias colocadas lado a lado podem
apresenta, é uma crítica irônica e reflexiva de um tempoestimular a sua própria ficção nas imagens associadas à

infância, vida adulta ou envelhecimento. Nas "salas escuras" de desconcertante e repleto de informações e mensagens visuais.
qualquer pessoa cabem os mistérios e segredos de cada um Junto com os modelos que posaram, foram criadas fotografias

explorando imagens icônicas ou, simplesmente, imagens quecomo diz um verso do poeta uruguaio Mario Benedetti: "Nossa 00
hsurgiram espontaneamente no momento do ensaio fotográfico.intimidade é tão imensa que a morte a esconde em seu vazio”. O
rs

Em tempo de selfies, “Sem Identificação” tem concepçãoA ideia de utilizar a relação de duas imagens diferentes em 
"Linha d'Água" é encontrar novos significados para cada

O
i-

simples e direta apresentando pessoas sem cabeça e nuas. £1
£fotografia ao se combinar com outra imagem. O que pode Gilberto Perin através de suas imagens questiona "queRicardo Giuliani

Ouaraí/RS, 1963 indivíduos somos nessa sociedade tecnológica que têmparecer uma junção sem sentido lógico ganha um novo >Boa Ventura /, 2018 significado num formato de poética visual que instiga idéias impulsos tão primitivos a ponto de anular nossa identidade?”. o
Série Um Gaúcho Ccriativas e novas.Acrílica sobre tela "tf
170 cm x 1000 cm O
Foto: Nilton Santolin rc

Oun
£Gilberto Perin
flíGuaporé/RS, 1953 4J

Série “Sem identificação" 0)
wFotografia
m35 x 25cm
OPorto Alegre, 2018

Vista da exposição "Um Gaúcho" no MARGS. Foto: Nilton Santolin
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0 PODER DA MULTIPLICACAO
9

Carlos Vergara, Flavya Mutran, Hanna Hennenkemper, Helena Kanaan, 
Hélio Fervenza, Marcelo Chardosim, Olaf Holzapfel, Ottjõrg A.C., Rafael Pagatini, Regina Silveira,

Thomas Kilpper, Tim Berresheim, Vera Chaves Barcellos e Xadalu

CURADORIA Gregor Jansen

tro de arte reprodutiva do Brasil. O Grupo de Bagé e o Clube de 
Gravura de Porto Alegre foram fundados nos anos 1950, num 
momento em que as condições para atividades coletivas e so
cialmente engajadas eram propícias no Brasil. Esses círculos 
de artistas exerceram o papel de modelos para clubes de gra
vura pelo Brasil e América do Sul.

Durante séculos, a gravura, graças a sua grande tiragem, im
pregnou a imagem da América do Sul na Europa. A fotografia 
(colorida) veio liberá-la dessa tarefa. Na sequência, assistimos 
a um florescimento da gravura artística, no final dos anos 60 
e início dos anos 70, em quase todos os países da América e 
na Alemanha. Com a invenção do nylon e, na sua esteira, de 
novas técnicas de estêncil, a serigrafia tornou-se, nessa época, 
a marca de estilo da arte pop. No início dos anos 80, quando a 
pintura sobre painéis teve novo ressurgimento, em países com 
menos recursos econômicos, como no Brasil e em Portugal, a 
arte reprodutiva manteve seu vigor original.

Numa época em que o mercado de arte se concentra em cada 
vez menos grandes agentes e em que a arte nele comerciali
zada se alia a interesses capitais, no campo da arte reprodu
tiva, ele parece receber uma lufada de ar fresco e renovador 
através da disputa lúdica entre adaptação às leis de mercado 
e a sua recusa em favor da ausência de um propósito. No mo
mento, assistimos a um renascimento dessas mídias nos dois 
lados do Atlântico. Têm surgido novas bienais e exposições 
com esse foco, e feiras como a Parada Gráfica em Porto 
Alegre vêm atraindo grande público.

Acompanhando a exposição, um conjunto de elementos de 
mídia sobre questões artísticas na relação de tensão entre a 
reprodutibilidade digital e a analógica tornam o projeto aces
sível a um público virtual ao redor do mundo.

A arte reprodutiva do pré-digital ao pós-digital na América do 
Sul e na Europa

Nós vivemos inseridos numa cultura em 
que os processos de reprodução já há tempos 
prevalecem sobre os processos de produção.

Boris Groys
CO
íH

O projeto "O Poder da Multiplicação" - www.aura-remastered.art 
apresentará pela primeira vez obras do Brasil e da Alemanha 
que discutem conceitualmente os meios de reprodução e de 
gravação. Com este objetivo, o curador Gregor Jansen (Ale
manha) com consultoria de Andreas Schalhorn (Alemanha), 
Paulo Gomes (Brasil) e Francisco Dalcol (Brasil) selecionou 
obras de nove artistas do Brasil e cinco da Alemanha dos últi
mos 50 anos.
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Brasil: Carlos Vergara, Flavya Mutran, Helena Kanaan, Hélio Fer
venza, Marcelo Chardosim, Rafael Pagatini, Regina Silveira, Vera 
Chaves Barcellos e Xadalu

Alemanha: Hanna Hennenkemper, Olaf Holzapfel, Ottjõrg A.C., 
Thomas Kilpper, Tim Berresheim

A exposição é uma contribuição para a reflexão sobre a questão 
da reprodutibilidade da arte no contexto da digitalização, “um 
questionamento do digital também nas imagens da mídia, das 
notícias, do fake e da pós-verdade" (Gregor Jansen).

A discussão a respeito do original e de sua reprodutibilidade 
no sentido de Walter Benjamin tem sua origem no século XV, 
quando a impressão de livros e a gravura em madeira e em 
metal geram, pela primeira vez, uma arte reprodutível em 
grande tiragem. Com a reprodutibilidade em série, essa passou 
a contemplar camadas cada vez maiores de população, sendo, 
portanto, menos representativa do poder e contribuindo para 
uma emancipação democrática.

A tríade Lutero, Dürere Gutenberg foi inovadora em perceber e 
fazer uso do potencial revolucionário da técnica de impressão 
com tipos móveis. Sem Gutenberg, que criou as condições 
para tornar a bíblia um produto de massas, Lutero seria incon
cebível. E a mensagem evangélica de Lutero, "Da Liberdade 
cristã" (1520), foi a faísca que fez incendiar a mistura explosiva 
de insatisfação que fermentava. Sem a difusão em massa das 
impressões, a guerra dos camponeses seria inconcebível.

2. Gilberto Perin
Guaporé/RS, 1953
Série "Sem Identificação"
Fotografia
25 x 35 cm
Porto Alegre, 2018

1. Gilberto Perin
Guaporé/RS, 1953 
Série "Sem Identificação" 
Fotografia 
25x35 cm 
Porto Alegre, 2018

Porto Alegre, a capital do estado no extremo sul do Brasil, é, a 
gerações, juntamente com São Paulo, o mais importante cen-
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Hanna Hennenkemper
Flensburg/Alemanha, 1974 

Offence, 2017 
Fogo e fuligem sobre papel, 121 x80,5 

Foto: Fernando Zago

Hanna Hennenkemper
Flensburg/Alemanha, 1974 

Column, 2017
Combinação gravura em metal e litografia 

sobre papel, 3 cores 
Foto: Fernando Zago

Helena Kanaan
Bagé/RS, 1961 
S/ título, sem data
Litografia e látex, 2 m x 0.80 m x 0.20 m 
Foto: Fernando Zago
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PAISAGEM E MEMÓRIA
Ado Malagoli, Ângelo Guido, Antônio Parreiras, Araújo Porto Alegre, Bustamante Sá, Cândido Portinari, Carlos 
Mancuso, Carlos Petrucci, Carlos Scliar, Carlos Stein, Dakir Parreiras, Di Cavalcanti, Edgar Koetz, Emílio Sessa, 
Ernst Zeuner, Fayga Ostrower, Francis Pelichek, Francisco Rebolo, Francisco Riopardense de Macedo, Francisco 

Stockinger, Frank Schaeffer, Gastão Hofstetter, Géza Heller, Glauco Rodrigues, Glênio Bianchetti, Guignard, Hans 
Steiner, Henri Martin, Iberê Camargo, João Fahrion, João Faria Viana, John Buxton-Knight, José de Curtis, José 

Lutzenberger, Leopoldo Gotuzzo, Libindo Ferrás, Lucílio de Albuquerque, Luis Carlos Felizardo, Maristany de Trias,
Oscar Boeira, Pedro Weingártner, Tadashi Kaminagai e Rosa Bonheur

CURADORIA José Francisco Alves

tratos de rochas”, eis que “natureza e percepção humana" 
não são campos distintos, na verdade, são "inseparáveis". 
Schama propõe um olhar para “redescobrir o que já possuí
mos", uma “exploração do que ainda podemos encontrar". De 
certa forma, é o que propomos com esta exposição de paisa
gens do acervo do MARGS, em maioria já conhecida do públi
co frequente do museu, só que nesta mostra apresentamos 
as obras em comparação aos seus próprios pares.

O MARGS apresenta esta exposição de recorte temático em 
seu importante acervo, com um amplo conjunto de obras 
que mostram cenários rurais e urbanos, com trabalhos de 43 
artistas, a maioria em pintura, mas também em gravura, de
senho e fotografia. São visões diferenciadas de um dos temas 
mais importantes da História da Arte, a paisagem.

Paisagens de colheitas, fazendas, matas, colinas, praias, 
casarios e praças. Obras que evocam memórias e registros 
captados pelos artistas, trabalhos realizados ao ar livre, nos 
próprios lugares ou mesmo nos ateliês, sob esboços ou ba
seados em fotografias. Aspectos do campo e da cidade, a 
paisagem do nosso deleite e a paisagem como o lugar do 
trabalho duro, de memórias prazerosas ou mesmo de sofri
mento; contrapontos entre o olhar bucólico - ou selvagem - e 
a visão do urbano.
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dos gêneros mais populares em arte. Conforme observou 
o britânico Kenneth Clark, em seu clássico “Paisagem na 
Arte” (1949), ela é entendida como a principal criação artís
tica do Séc. XIX, ao ponto de fazer do assunto praticamnte 
a arte dominante do período. Outro teórico da paisagem, o 
espanhol Javier Maderuelo, destacou em 1996 a retomada 
desta questão a partir dos interesses pelo meio ambiente, em 
fins da década de1960, incluso, com um novo tipo de arte, 
a land art (arte na paisagem). Nas décadas seguintes, por 
uma infinidade de cursos, simpósios, livros e obras de arte, 
a paisagem foi trazida para dentro do cubo branco, por meio 
de instalações.

Ainda para Maderuelo, a paisagem que nos interessa não é 
aquela que simplesmente se encontra à nossa frente mas, 
para que este lugar seja designado parte dessa categoria, é 
necessário que exista "um olho que contemple o conjunto e 
que gere um sentimento que o interprete emocionalmente". A 
paisagem, portanto, não é a que está aí, diante de nós, ela “é 
um conceito inventado" - uma “construção cultural". Ou seja, 
“não é um lugar físico, senão uma série de idéias, sensações 
e sentimentos que elaboramos a partir de um lugar”.*
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Vera Chaves Barcellos
Porto Alegre/RS, 1938
Os Nadadores. 1998
Fotografia a cores e CD de projeção
20 x 13,5 x 1,5cm
80 módulos

João Fahrion
Porto Alegre/RS, 1898 -1970 

Paisagem, s.d. 
Aquarela sobre papel, 23.8 x 32 cm 

Aquisição por doação da Brasil Telecom, 2002

O título da presente mostra,“Paisagem na Arte" , remete ao 
livro homônimo de Simon Schama (1995), o qual também re
força a ideia de que “a paisagem é obra da mente", a qual 
“compõe-se tanto de camadas de lembranças quanto de es-
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Hans Steiner
Graz/Áustria, 1910 — Gorizia/ltália, 1974 

Porto Alegre - Riacho, 1919 
Gravura em metal, 26 x 36 cm 

Aquisição por doação de Liciê Hunsche, 2002

Frank Schaeffer
Belo Horizonte/MG, 1917 - Rio de Janeiro/RJ, 2008

Parati, 1958 
Óleo sobre tela, 65.5 x 100 cm 

Aquisição por compra, 1958

Vista da exposição “Paisagem e Memória" no MARGS. Foto: Raul Holtz
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SIGA A REGRA DE OURO
Ana Màhler

CURADORIA Letícia Lau

pintura da parede em perspectiva cria a ilusão da tridimensio- 
nalidade, amplia o espaço expositivo e propõe a representação 
de um reflexo. Aqui o reflexo se refere ao espelho de nossas 
ações, que nos guia em direção à regra de ouro.

Do ponto de vista dos seus referentes, a artista utiliza recur
sos estéticos como a oposição dos elementos, das cores in
vertidas, o dentro e o fora, o brilho e o opaco, a ilusão e a 
superficialidade para passar a sua mensagem e experiência, 
ao propor uma reflexão que poderá se transformar em novas 
posturas.

Mãhler faz questionamentos importantes sobre a realidade 
em que vivemos, as ações e valores da sociedade em que está 
inserida e também sobre as relações interpessoais em uma 
época de transformações muito rápidas. Para a artista estamos 
vivendo um mundo de sentimentos vazios, um mundo de faz de 
conta, de notícias falsas, da redes sociais, onde a tecnologia 
afasta as pessoas que estão próximas..."Como podemos mu
dar e melhorar isso?", pergunta.

"Siga a Regra de Ouro”: deseje e faça para os outros o que você 
quer para você!

Esta regra norteia suas ações e a direciona para atitudes e pen
samentos positivos, como artifícios para enfrentara realidade. 
Dentro do grande cubo, Mãhler guarda mensagens positivas 
para os visitantes possam levar, como uma forma de propagar 
sua "corrente do bem". E, ao expandir a obra para o espaço vir
tual, permite a participação do público, que poderá contribuir 
com seus próprios pensamentos positivos e reflexões, quiçá 
suas próprias regras de ouro.

Siga a Regra de Ouro

“Siga a Regra de Ouro" é o mais novo trabalho da artista Ana 
Mãhler criado especialmente para esta exposição homônima. 
A instalação contém um grande cubo, no qual se pode entrar, 
e uma pintura nas paredes da sala de exposição do museu, 
que representam uma nova ordem de referentes da artista, a 
qual observa seu entorno e as relações interpessoais, mas sem 
deixar sua poética relacionada ao espaço.

O espaço, no conjunto de obras de Mãhler, é inicialmente tra
balhado no plano pictórico bidimensional, com referências 
muito fortes ao construtivismo e ao neoconcretismo. De for
mas abstratas e geométricas passa para a representação de 
um espaço tridimensional, ou ambiente, codificado através de 
perspectiva e planos, com os quais transforma o espaço plani- 
ficado de maneira muito meticulosa e precisa. Posteriormente, 
na série "Lapidações", o suporte de sua pintura ganha volume 
e ocupa de fato o espaço, a pintura vira um corpo, como diz 
Ronaldo Brito (2005) um "salto à dimensão do corpóreo". A ar
tista passa a realizar suas experiências em pintura como se 
estivessem saindo do plano bidimensional, como na série "Sar- 
rafos" (1987) da artista Mira Schendel, relacionando a forma, a 
dimensão e os suportes ao espaço.

A.
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Rosa Bonheur
Bordeaux/França, 1822- Melien/França, 1899.
La petite mare dans Ia plaine et troupeau de moutons, s.d. 
Óleo sobre tela, 33.5 x 51.5 cm 
Aquisição, 1957
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jetar um cubo de 2,70m3 para dentro da galeria com o intuito de 
proporcionar um experiência ao público, onde é permitido cir
cular dentro da obra e estabelecer relações escalonares. A ar
tista pretende provocar a sensação de ser encoberto pela obra, 
poder interagir e vivenciar o espaço. No lado oposto da sala 
de exposição, as paredes laterais e frontal são pintadas, repre
sentando a imagem do grande cubo como um reflexo e mais 
uma vez o espaço é o protagonista da instalação que se com
pleta. A pintura que antes se apresentava restrita aos limites 
das telas, adquire nova escala, o suporte se amplia e invade a 
sala do museu. Esta instalação é o resultado das experiências 
de trabalhos anteriores da artista aliada a possibilidade de ex
pansão no espaço, adquirindo grandeza e interatividade, uma 
pintura no "campo ampliado".

fM

Dentro do cubo encontramos um ambiente totalmente doura
do contendo um pedestal com um objeto semelhante a uma 
joia protegido por uma caixa de acrílico e uma estrutura com 
várias gavetas pequenas na parede ao fundo. A joia funciona 
como um portal, através de recursos tecnológicos, que nos 
leva para o campo virtual, outra forma de expansão da obra.Pedro Weingartner

Porto Alegre/RS, 1853-1929
Têmpora mutantur, 1898
Óleo sobre tela, 110.3 x 144 cm
Aquisição por transferência do Palácio Piratini, 1979

Fora do cubo...outro cubo dourado, este é uma ilusão, um 
paralelo à forma como os relacionamentos interpessoais são 
tratados na atualidade, uma anamorfosis. De um ponto de vis
ta tem profundidade, mas não é real. É somente superfície. A

Ana Mãhler
Santa Cruz do Sul/RS, 1982 

Vista parcial da exposição "Siga a Regra de Ouro". Foto: Letícia Lau
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EDGARDO GIORA
Edgardo Giora

CURADORIA Jailton Moreira

Quando o navio Raul Soares, que partiu do porto de Nápoles 
em 1948, cruzou a linha do Equador houve uma festa entre os 
seus passageiros no seu convés. Muitos deixavam a Europa 
depois do término da guerra e buscavam trabalho e uma nova 
vida. Edgardo Giora, fantasiado de pirata era um destes que 
comemoravam a transposição da linha imaginária e projeta
vam uma aventura no novo continente.

mo com algum problema de visão, ele pinta regularmente toda 
a manhã e aproveita as tardes para desenhar obsessivamente.

A obra de Edgardo Giora faz com que se questione o absolutis- 
mo de uma História da Arte que impõe uma temporalidade 
linear única, como uma sucessão ininterrupta de rupturas. Ed
gardo paira sobre essa ordem estruturada criando uma obra 
particular livre desse tipo de competição. Oferece uma vida 
dedicada ao ofício de carregar nas tintas emocionais para en
fatizar as coisas simples que lhe fazem sentido: seus próximos, 
seu ambiente e sua memória do Vêneto e da Emília-Romanha

Edgardo Giora nasceu em Carpi, na Itália, em 1923. Lutou na 
II Grande Guerra e essa permanece viva no labirinto da sua 
memória com uma profusão de acontecimentos e imagens. 
Terminada a guerra, migrou com a esposa e filhos para o Bra
sil onde foi sócio de uma construtora. Nos anos 60, com os 
filhos ainda pequenos, mas já estabilizado no país, foi amigo 
muito próximo do pintor Aldo Locatelli o que provavelmente 
motivou os primeiros desenhos e pinturas. Porém as conver
sas com o pintor de Luca estavam mais ligadas à boêmia do 
que à produção artística. De formação autodidata, foi nos livros 
de história da arte que encontrou interlocução com artistas 
como Cézanne, André Derain, Matisse, Kokoschka, De Pisis. 
Há também a herança da intimidade com o ambiente cultural 
que viveu na juventude em Pádua. Costumava brincar no ter
reno entre a arena romana e a capela Scrovegni repleta dos 
afrescos de Giotto.
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Curador 43
Ana Máhler
Santa Cruz do Sul/RS, 1982
Vista da exposição "Siga a Regra de Ouro". Foto: Letícia Lau
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A partir do final da década de 60 iniciou uma produção cons
tante, recebendo admiração dos familiares e amigos principal
mente pela sua habilidade como retratista ao captar aspectos 
singulares de cada modelo. Embora esse gênero domine boa 
parte da sua produção, como bom pintor modernista também 
triangulou constantemente pelos gêneros da natureza morta e 
da paisagem. São mais de mil pinturas e incontáveis desenhos, 
alguns rabiscados em pequenos pedaços de papel, alguns 
transpostos para telas. Sua pintura se modificou ao longo das 
décadas, mas não como um artista que intercala uma suces
são de séries que se alternam em temas, técnicas ou estilos. 
Giora seguiu firme nos seus temas preferidos e modificando 
lentamente sua maneira pessoal de abordar a forma e a cor. 
As obras iniciais possuíam uma linearidade mais pronuncia
da que foi cedendo lugar a uma organização mais pictórica. 
Desenvolveu um paladar que pende para contrastes de cores 
complementares vibrantes entre vermelhos e verdes ou azuis e 
alaranjados. A tinta é macerada em sucessivas e finas cama
das de aplicação. O gesto modela as formas em volumes cons
truídos de sombras luminosas e confere às superfícies intensi
dade e consistência.

IN

Edgardo Giora
Carpi/ltália, 1923 

Sem título 
Oléo sobre cartão, 51 x 61 

Porto Alegre, 1978

Ana Màhler
Santa Cruz do Sul/RS, 1982
Vista da exposição "Siga a Regra de Ouro”. Foto: Letícia Lau

Aos 95 anos só participou de duas exposições coletivas na ci
dade. Seu trabalho não chegou a obter visibilidade no circuito 
artístico, mas isto não o impediu de seguir pintando. Hoje, mes-
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A IMPERATRIZ
Élle de Bernardini
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Élle de Bernardini
Itaqui/RS ,1991 

Sem título 
Oléo sobre cartão, 51 x 61 

Porto Alegre, 1978

1. Edgardo Giora
Carpi/ltália, 1923 
Autorretrato 
Oléo sobre tela, 50 x 31 
Porto Alegre, 1991

2. Edgardo Giora
Carpi/ltália, 1923 
Sem título
Oléo sobre tela, 40 x 61 
Porto Alegre, 2004

3. Edgardo Giora
Carpi/ltália, 1923 
Sem título
Oléo sobre cartão, 70 x 68 
Porto Alegre, 1980

4. Edgardo Giora
Carpi/ltália, 1923 
Sem título
Acrílico sobre tela, 55 x 44 
Porto Alegre, 2002
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A série de foto-performances, “A Imperatriz” surge de um 
desejo por preencher uma lacuna histórica na representação 
de pessoas transexuais na história da arte. É do jogo entre: 
arquitetura, performatividade de gênero e poder, que emerge 
a figura da Imperatriz encarnada em mim. Entretanto, na 
verdade, ela funciona como um alter ego pelo qual exponho 
meus privilégios (branca, aparência feminina, classe 
média...), mas sem esquecer que sou uma pessoa e um corpo 
transexual, para investigar o que denomino de: "Mecanismos 
de Aceitação e Rejeição”. Eles inscrevem-se nos corpos em 
forma de códigos: aparência, (raça. gênero, orientação sexual): 
e riqueza (classe social), e funcionam como balizadores que os 
levam a serem mais aceitos e admirados, ou menos aceitos e 
admirados, conforme o tipo de códigos presente nos corpos. 
Ser uma artista transexual me coloca na margem do sistema, 
seja o da vida ou o da arte, mas quando estou vestida de 
"Imperatriz" as portas dos locais de poder se abrem para mim, e 
as pessoas vêm me receber e me tratam como se eu fosse uma 
"soberana", anulando o fato de eu ser um corpo transexual. A 
indumentária e a performatividade de poder funcionam como 
uma “armadura" biomecânica contra o preconceito.

Esse trabalho é um processo em aberto que não tem data para 
terminar. Consiste em passar por locais de poder, sobretudo os 
da arte, seguindo algumas regras que devem ser acordadas 
entre a Imperatriz e as Instituições. Os Museus devem estar 
fechados, sem públicos, como foi o caso do MAC - Niterói. 
De preferência, sem exposições em cartaz, como o, MAM- 
Rio. Ou que se esvaziem totalmente, como foi o caso do 
Santander Cultural, da Biblioteca Nacional e do Parque Lage, 
que tiveram seus públicos esvaziados para que A Imperatriz 
pudesse passar e ser fotografada neles. O trabalho consiste 
em uma grande encenação de poder, ou. verificação de como 
os Mecanismos de Aceitação e Rejeição funcionam na prática. 
Entro em contato com as instituições, apresento o projeto, 
as foto-performances da série que já foram realizadas, onde 
podem-se ver as roupas e joias que usarei, espero aprovação, 
e então visito os espaços e sou fotografada por um fotógrafo 
particular que segue rigorosamente minhas orientações.

O projeto é inspirado na vida das grandes soberanas mulheres, 
que hoje não exercem o poder de fato, a exemplo da Rainha da 
Inglaterra que é uma figura performativa, sem poder de fato, 
mas representativa do poder simbólico. Mas também em todas 
as outras que se destacaram como figuras de poder femininas, 
como exemplos: Elizabeth I, Cleópatra, Nefertiti, Catarina a 
Grande, Rainha Victoria da Inglaterra.

Depois de finalizadas as sessões, como parte do processo as 
foto-performances são ofertadas para doação 
espaços por onde a Imperatriz passou. O ato de doação têm 
dois pesos simbólicos, o de preenchimento da lacuna histórica 
de representação, mas também é como um presente, uma 
lembrança. A efetivação de um acordo consensual simbólico 
e positivo entre artista e instituição, nesse processo todo de 
busca por visibilidade, representação, e estar e ocupar os 
espaços com dignidade.

Existem várias estratégias de ação que podem ser utilizadas 
para a reivindicação dos espaços de poder que estiveram por 
séculos fechados para nós, corpos considerados dissidentes, 
existências incompreensíveis. A minha estratégiaédiplomática,
baseada no diálogo, na proposta de um acordo amigável. Mas 
sem esquecer que toda e qualquer resposta a essa tentativa de 
acordo implica um olhar para os erros do passado, para refletir 
sobre que futuro queremos e devemos juntos construir.

Élle de Bernardini
Itaqui/RS ,1991 
Dance With Me
Díptico registro de performance
Impressão jato de tinta papel fotográfico, 77 x 55 cm
Porto Alegre, 2018

POESIA LIQUIDA
Dulce Helfer

CURADORIA Zoravia Bettiol

e cuidado. Há também uma sequência de fotos nas quais o 
lixo e a poluição dominam as margens de rios, lagos e praias 
causando danos ambientais significativos.

A preocupação com os graves problemas relacionados com 
a água levou a artista Dulce Helfer, que comemora 35 anos 
dedicados a fotografia, em 2018, a produzir obras sobre este 
tema assim como apresentará na mostra obras realizadas há 
anos. São fotos do Rio Grande do Sul em lugares como Taim, 
Cambará do Sul, Aparatos da Serra, São Francisco de Paula, 
Porto Alegre, Gravataí, Rio Pardo eAtlântida. A artista consegue 
nos mostrar os contrastes entre paisagens serenas, com 
vegetação exuberante e águas tranquilas e a força indomável 
da água na forma de cachoeiras, em penhascos cercados 
por árvores centenárias. Em outras fotografias pássaros e 
garças convivem com naturalidade com barcos e lanchas 
em contraponto com outras imagens de crianças brincando 
com engradados em águas sujas dos Cais e ainda, em outras 
cenas, nas águas poluídas do chafariz do Parque Farroupilha. 
Dulce surpreende o elegante jovem negro, sem camisa, 
sentado de costas, na imensidão do areai e águas cristalinas 
e, nos surpreende com a beleza de todo o cenário. Já a cena 
campestre, na qual o gado se espraia no verde pampiano sob 
o olhar do gaúcho a cavalo, próximo a uma lagoa, nos encanta 
e emociona. Em contraste com isso há fotos dramáticas que a 
artista registra de alagamentos citadinos comprovando dessa 
forma os graves problemas das cidades sem planejamento

Há equilíbrio e precisão nas composições plásticas da 
fotógrafa conquistadas pelo seu talento e trabalho constante. 
Há uma série de composições de detalhes que produzem belas 
texturas como os reflexos de sol em pedras submersas ou a 
verticalidade gráfica dos juncos.

i—IAlguns dos objetivos dessa mostra é chamar a atenção do 
espectador para os diversos usos da água, a importância 
dela na produção do nosso alimento, na urbanização das 
cidades nas quais a ganância imobiliária deve ser contida, na 
poluição hídrica principalmente do plástico que está matando 
aceleradamente a fauna marinha no mundo. Um diferencial 
da mostra é o uso da linguagem das Libras para deficientes 
auditivos. Algumas obras serão táteis para pessoas com 
problemas de visão.
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Dulce Helfer
Santa Cruz do Sul/RS, 1954 

Poesia Liquida 7, 2018 
Fotografia 

40 X 50 cm
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DESCONSTRUCOES E ARTICULAÇÕES
’ 9

Marcos Amaro

CURADORIA Fábio Magalhães

Recentemente, incentivado pelo artista Gilberto Salvador, fui à 
cidade de Itu para conhecer a obra de Marcos Amaro. Gilberto 
já me informara das qualidades do artista, do modo vigoroso 
de sua linguagem, do aproveitamento de sucata de aviões que 
depois de desmontadas as peças eram reaproveitadas para 
formar grandes esculturas. Ainda assim me surpreendi com o 
que vi.

A presença desses vestígios (significados anteriores) não foi 
totalmente apagada pelo artista. Faz parte da sua linguagem 
manter ainda que dissimulados esses vínculos de experiências 
passadas, esses murmúrios do tempo. Os sinais de origem, 
atuam como memórias e. retrabalhados pelo artista, são 
testemunhos que pulsam e revigoram os conteúdos de seus 
trabalhos.
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Marcos Amaro instalou seu ateliê em dois imensos galpões 
industriais, ambos com escala compatível com a dimensão 
de suas obras. Um dos espaços abriga um denso conjunto de 
trabalhos já terminados e, assim, pude constatar que se tratava 
de um artista de grande força expressiva e de identidade pessoal.

Ao preservar as vozes de tempos anteriores, o artista incorpora 
no seu trabalho uma sofisticada noção de tempo, da sua 
intensidade, da sua entropia. Discute ciclos de vida e sua 
escatologia (ideia de morte e ressurreição); questiona as crenças 
na tecnologia e no progresso contínuo.
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Quando nos defrontamos com uma nova poética, sempre 
procuramos estabelecer relações de linguagens para, desse 
modo, detectar com maior acuidade os aspectos daquela 
expressão em particular. Percebemos que Marcos Amaro 
incorporou elementos do dadaísmo em sua produção atual. 
Alguns exemplos me vêm à memória, entre eles, as colagens 
de KurtSchwitters (1887-1948). Também, os dadaístas de Marcei 
Duchamp (1887-1968); as assemblages neo-dadaístas de Robert 
Rauchenberg (1925-2008), realizadas na década de 1960, com 
materiais considerados vulgares - trash, ou ainda, as esculturas 
com fragmentos de carrocerias de automóvel do escultor Robert 
Chamberlain (1927-2011).

Marcos Amaro desenvolve poéticas que articulam os opostos - 
desconstrução e construção - para ordenar é preciso desordenar. 
Contudo, pela intervenção de uma lógica compositiva que está 
presente em todos os seus trabalhos o artista estabelece equi líbrio 
no aparente caos. Em algumas obras de parede, principalmente 
naquelas que utilizam o chassis como suporte, encontramos 
princípios de ordem geométrica que são prevalentes. E, nesses 
trabalhos, não em outros, podemos estabelecer analogias com 
as linguagens contemporâneas de construção geométrica.
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Nas grandes esculturas de sucatas, de metal, de tecidos e 
materiais diversos, sentimos a presença de uma geometria 
disciplinadora que organiza e ordena sua linguagem.
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sobretudo, na arte brasileira, da atualidade.
Marcos Amaro acrescenta em seus trabalhos dois elementos de 
grande força expressiva: a luz neon (cor) e as imagens gravadas 
em vídeos ou ao vivo, de programas aleatórios de canais abertos 
de televisão. A luz de neon, no meu entender, é uma expressão 
de glamour, culturalmente vinculada à vida noturna, à sedução, 
mas também se refere aos sinais luminosos presentes no espaço 
urbano e em determinados códigos de navegação.

Marcos Amaro não trabalha apenas com sucata de aviões, 
apesar da aviação ter um forte significado na sua biografia e 
no seu imaginário. O artista incorpora também inúmeros ou
tros objetos e materiais, todos eles vulgares (brutti, sporchi e 
cattivi), destituídos de prestígio social. Marcos procura coisas 
que foram descartados, que foram afastadas do nosso convívio 
para revitalizá-las e reincorporá-las à sua obra, agregando a elas 
novos significados. As imagens gravadas em vídeos trazem testemunhos e 

experiências de vida que acrescentam e aprofundam as 
narrativas das obras. Em alguns casos contrastam, noutros 
dialogam com os elementos de conteúdo materializados na 
plástica de Marcos Amaro.

Marcos Amaro descontrói os objetos na forma e no significado 
para reinventá-los. Entretanto, os fragmentos incorporados 
e reordenados pelo artista, trazem consigo registros de seus 
significados anteriores, como, por exemplo, um pedaço de 
tecido, ou uma camisa, nos remetem aos personagens ocultos 
que as utilizou. Ou ainda, partes de uma porta de garagem, 
sugerem o passar do tempo (energias armazenadas) e vivências 
acumuladas. São, portanto, sinais de vida que ainda palpitam 
nos objetos descartados aparentemente sem nenhum valor. O 
artista, ao incorporá-los à sua obra, afere a eles um novo pulsar 
de vida e agrega expressiva e renovada força poética.

Fábio Magalhães

1. Dulce Helfer
Santa Cruz do Sul/RS, 1954 
Poesia Liquida 2, 2018 
Fotografia 
40 X 50 cm

2. Dulce Helfer
Santa Cruz do Sul/RS, 1954 
Poesia Líquida 3. 2018 
Fotografia 
40 X 50 cm
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ZEITGEIST
Alquimia do tempo

Denise Haesbaert

CURADORIA Ana Zavadil

O ferro purifica e transforma todas as investidas da natureza 
que lhe são impostas e enriquece a sua superfície de marcas. 
O tecido aderido à chapa, e com vontade própria, pega para si 
parte dessas interferências temporais, e o tempo impulsiona a 
alquimia para gerar a obra de arte.

As tramas do tempo na obra de Denise Iserhard Haesbaert

A exposição "Zeitgeist: alquimia do tempo" apresenta a 
produção recente de trabalhos da série Zonas de Oxidações, 
em que novas pinturas são construídas a partir de uma matriz 
de ferro submetida à ação do tempo cíclico. Desmembrando 
as palavras desse título, Zeit significa tempo, e alquimia está 
relacionada à transformação. As duas palavras estão em 
relação direta com os trabalhos, uma vez que as transformações 
dependem do tempo para acontecerem. O conceito ampliado 
de Zeitgeist diz que esta palavra alemã está em ressonância 
com o clima cultural e intelectual do mundo ou ainda com as 
características genéricas de um determinado período. Para 
Hegel (1770-1831), a arte reflete a cultura da época em que foi 
feita. Por isso, arte e cultura são conceitos inseparáveis, pois 
um artista é um produto de sua época.

Em um primeiro momento, o tempo instaura a arte. Depois, a 
artista brinca com ele provocando-o, indicando novos rumos 
ditados pelos seus sentimentos e por sua capacidade artística 
e inventiva para mudar as regras do jogo. No livro Gesto 
Inacabado, Salles diz que: “O processo criativo é palco de uma 
relação densa entre o artista e os meios por ele selecionados, 
que envolve resistência, flexibilidade e domínio. Isso significa 
uma troca recíproca de influências." (1998, p.72).
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Marcos Amaro
São Paulo/SR 1984 
Fechado pra balanço, 2013
Pintura sobre madeira, parafusos.portas antiga e fragmento decaminhão, 250 x 430 x 90 cm Foto: Lana Oliveira

r*>
CMSão duas forças em um embate de poderes e de saberes, 

porque mesmo depois de dar a obra por terminada, os materiais 
depositados na superfície de tecidos, plásticos e lonas ainda 
reagem e se transformam. É uma luta que demora a acabar, 
podendo ser retomada a qualquer momento. E aqui a repetição 
de que nos fala Deleuze, e que interessa à arte, é aquela que 
causa a diferença. A matriz é o espaço das experiências e onde 
algo vai acontecer, pois, sendo a mesma para vários trabalhos, 
as impressões vão se transformando e causando as diferenças. 
Alquimia do tempo.

(B
00O tempo como instaurador da obra de Denise representa as 

camadas que transcendem entre uma atitude e outra, o tempo 
de espera, o tempo que gera marcas e o tempo que transforma 
o real em imaginário para subverter a ordem e para originar a 
poética.
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O trabalho envolve conceitos pertinentes a duas linguagens 
distintas: a pintura e a gravura. Quando a artista trabalha com 
uma matriz de ferro colocada ao relento, esta sofre mutações e 
oxidações devido aos agentes: chuva, vento, sol, poeira; e o tecido, 
geral mente voile, aplicado em cima dessas chapas, absorve as 
manchas, os vazios e os cheios que essa matriz propicia. Essa 
parte do processo diz respeito às técnicas da gravura, ou seja, 
às impressões a partir de uma matriz. Porém, a pesquisa situa- 
se em um campo ampliado da gravura na contemporaneidade. 
Em um hibridismo entre os processos, o resultado pode ser 
pensado como pintura, porque, quando a matriz e os tecidos são 
submetidos a pigmentos, tinta a óleo, ouro em pó e folha de ouro, 
a superfície torna-se pictórica. As características intrínsecas dos 
materiais escolhidos são elementos significativos no processo 
criativo, já que, devido à ação do tempo, eles se transmutam, 
permitem variações e tornam a obra aberta em constante devir.

A passagem do tempo sobre a matéria gera modificações e 
possibilidades. O tempo é o primeiro ato desse processo, e o 
segundo ato é a ação da artista de interferir na superfície que já 
acumula os acasos trazidos pelo tempo.
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Denise trabalha dentro de "zonas”, porque tratam de territórios 
ou faixas que dividem as suas pesquisas. As Zonas de Rastros 
são essas que abarcam as Zonas de Oxidações, visto que o 
uso de materiais díspares e matriz de ferro expostas à chuva 
originam os trabalhos desta exposição,

<N

As tessituras entre as linguagens, o ritual que envolve o processo, 
a gestualidade, a alquimia, o corpo e principalmente o tempo 
transformam, na obra de Denise, o sensível em poesia visual.

Na história da arte, o conceito de repetição em Gilles Deleuze 
(1925-1995) trata também do acaso. Acaso e repetições fazem 
parte do ritual de trabalho de Denise. O imprevisível e o acaso, 
que são buscados no ato criativo, estão ligados à ação do 
tempo e da natureza que interfere no ferro usado como matriz.

Marcos Amaro
São Paulo/SR 1984 
Ta va verde pra mim!, 2013
Cobertor, colchonete, asa de avião, lâmpadas fluorescentes, peças de carros e recipiente plástico, 165 x 260 x 210 cm Foto: Lana Oliveira
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Ottjòrg A.C.

CURADORIA Laymert Garcia dos Santos

O trabalho consiste, sempre, numa incursão surpreendente no 
mundo da gravura. Com efeito, é de gravura que se trata. Mas 
nunca de modo convencional. Aqui, as matrizes que imprimem 
imagens no papel são testículos de bois e de cavalos, ferros 
em brasa, mãos ensanguentadas carimbando o branco e 
coagulando os momentos efêmeros de uma prática antiga, e 
no entanto, muito contemporânea, ainda em uso no Rio Grande 
do Sul, extremo meridional do Brasil: a castração e marcação 
do gado e da tropa.

Apropriação da Apropriação

Nos dizeres de Ottjõrg A.C. encarnação é “um projeto do 
realismo pós-global". Conhecendo os trabalhos anteriores do 
artista, tal designação assume, para mim, a continuidade de 
um processo de mapeamento e de exploração, em diferentes 
continentes e países, de modos de expressar fragmentos devida 
anônima e aparentemente sem importância, que comportam 
grande carga poética. Indo direto ao ponto: Ottjõrg está sempre 
interessado em captar na vida real um acontecimento qualquer 
cujo potencial artístico possa ser “isolado" e trabalhado através 
de uma transfiguração capaz de lhe conferir valor estético. Sua 
arte funda-se, portanto, na apropriação de um determinado 
“material" até então imperceptível e na atualização artística de 
suas virtualidades.

A dimensão política do trabalho de Ottjõrg trata de um 
processo de transformação da vida em mercadoria bastante 
primitivo, precisamente porque demasiado próximo do grau 
zero da acumulação capitalista. Estamos longe da sofisticação 
e sutileza das operações de realização do valor no mercado 
financeiro. Mas, por isso mesmo, seu caráter é exemplar. No 
silêncio das obras de Ottjõrg pulsa, sangra o rito propiciatório 
do capital.
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Foi assim em seu projeto Deskxistence, que cartografou os 
rabiscos das mesas escolares dos adolescentes de Ramallah, 
Beirute, São Paulo, Nova York, Sarajevo e outras cidades, 
revelando através deles os desejos e estados de espírito da 
juventude pós-globalização. E é assim, agora, com encarnação.
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Denise Haesbaert
Porto Alegre/RS, 1949 
Zonas de Oxidações X/
Série Zonas de Rastro 
Pintura/lmpressão
Chuva, oxidações sobre camadas de voile. tinta óleo e pó de ouro
150 x 120cm
2017

Ottjõrg A.C.
Heidelberg/Alemanha, 1958 

Marca Urbana, 2017/18 
Placa de resina acrílica com 

monotipia 
66 x 44 cm 

Foto: Luis Martinkoski
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DA SERIE AO QUADRADO
Beth Turkieniez

CURADORIA José Francisco Alves

Ao quadrado

A porto-alegrense Beth Turkieniez, radicada em São Paulo desde 
1989, volta à capital gaúcha para realizar, pela primeira vez, uma 
individual no MARGS. Nesse ínterim, Beth desenvolveu uma ex
tensa carreira em nível nacional e internacional, com prêmios 
e distinções. Ao todo, são mais de 40 anos de dedicação diária 
às artes plásticas, cuja marca pessoal é focada no interesse em 
experimentar, reciclar e mergulharem processos distintos, rumo 
ao encontro de novos conceitos e novos olhares.

O
A mostra “Ao Quadrado" compõe-se de pinturas em formato 
quadrado, dispostas na sala de exposição em dois projetos 
que se fundem. São obras que apresentam técnicas e suportes 
diferentes, convidando o expectador, junto com a artista, a propor 
continuamente um novo significado aos trabalhos expostos. 
Beth também utiliza pigmentos indianos, com tintas que ela 
mesmo produz. Os tons são trabalhados incansavelmente 
até se obter a intensidade e a opacidade que cada pintura 
requer, possibilitando uma série em conversa sem fim, entre as 
múltiplas composições possíveis, construindo e reconstruindo 
o grande quadrado.
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Um primeiro conjunto é formado com telas (na maioria em 
grandes dimensões) que apresentam medidas múltiplas entre 
si, estabelecendo o diálogo entre as cores, suas intensidades e 
superfícies, num contínuo deslocamento das peças enquanto 
formação e finalização. São montadas 24 pinturas em técnica 
mista sobre linho, sendo seis de 2 x 2 m, duas de 2 x 1 m, três de 
1,20 x 1 m, quatro de 1 x 1 m e nove de 0,5 x 0,5 m.
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O segundo conjunto trata-se de um painel de vinte e cinco qua
drados, em suporte de madeira de 0,4 m x 0,4 m,à semelhança 
de uma colcha de retalhos, pincelando séries e períodos difer
entes, escolhidos aleatoriamente. Abordam fragmentos do co
tidiano, indagações, sentimentos, angústias, questionamentos e 
momentos que habitam o interior de uma mulher, únicos e par
ticulares, mas também universais e compartilhados.

"Ao Quadrado", se de um lado representa solidez, ordem, pre
cisão, silêncio, de outro representa um mundo em retalhos que 
propõe assuntos relacionados aos nossos conflitos diários, cal
cados no desespero do excesso de informação, cuja privacidade 
é nula e tudo parece efêmero, líquido. Então, nestes tempos de 
liquidez, a quebra do particular torna-se latente e propõe a ne
cessidade de escancarar o que está dentro de nós. Como afirma 
Beth, "gritar e não ter receio da resposta!". A não conformidade e 
a quebra do padrão marcam a trajetória desta artista cosmopoli
ta. Tudo isso soma-se ao intangível e estará costurado ao espaço, 
unindo as obras em harmonia.

Ottjõrg A.C.
Heidelberg/Alemanha, 1958 
Vermelho-Cinza, 2017 
Fotografia em tecido 
105 x 80 cm 
Foto: Ottjõrg A.C.

Beth Turkieniz
Porto Alegre/RS, 1956 
Ao Quadrado
Técnica mista , tinta com pigmentos 
indianos eaglutinante 
2,00 x 2,00 m

José Francisco Alves
Curador
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Beth Turkieniz
Porto Alegre/RS, 1956 
Ao quadrado
Técnica mista , tinta com pigmentos 
indianos eaglutinante 
1.00 x 1.00 m 
2018
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CONCURSO DE FOTOGRAFIAS DA AAMARGS

2018201720160 Concurso de Fotografias é organizado pela AAMARGS - Asso
ciação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli, com o apoio do Bistrô do MARGS. Tem como objetivo di
vulgar a obra de fotógrafos profissionais e amadores, residentes no 
Rio Grande do Sul, maiores de 18 anos, através de exposições que 
são realizadas no espaço do Bistrô do MARGS,

Selecionados 
Concurso de Fotografias 
AAMARGS/MARGS 2018 3a Edição

Selecionados 
Concurso de Fotografias 
AAMARGS/MARGS 2017 2a Edição

Selecionados 
Concurso de Fotografias 
AAMARGS/MARGS 2016 1a Edição

A direção da associação escolhe a comissão de seleção, formada 
por profissionais ligados as artes visuais, cujos nomes são conhe
cidos juntamente com a divulgação dos selecionados. A respectiva 
comissão escolhe 6 (seis) fotógrafos que têm suas obras expostas 
no Bistrô do MARGS durante o período de 2 (dois) meses, cada um.

COLETIVO MÚLTIPLOS OLHARES
Título: LENÇÓIS MOSTARDENSES 
José Adilson Rocha da Rosa 
Mário Avila de Oliveira 
Klaus Jurgen Surkamp 
De 05 de março a 30 de abril de 2018

JORGE OLEQUES
Título: AS CORES DO DESERTO 
De 10 de março a 30 de abril de 2017

MATHIAS CRAMER
Título: LINHAS
De 01 de março a 30 de abril de 2016

FLÁVIO WILD
Título: POA81
De 06 de maio a 30 de junho de 2017

RODRIGO FEISTAUER
Título: EXPLORAÇÃO URBANA NO CAIS DE PORTO 
ALEGRE
De 08 de maio a 30 de junho de 2016 ADRIANA MARCHIORI

Título: ORGÂNICOS 
Projeto Gompa
Camila Bauer, Laura Hickmann e Rafael Briccoli 
De 05 de maio a 30 de junho de 2018

FABIANO BENEDETTI
Título: VELEJANDO
De 05 de julho a 31 de agosto de 2017

BERENICE GÜEZ
Título: NATUREZA IMPERFEITA 
De 01 de julho a 31 de agosto de 2016

MATEUS BASSOLS
Título: DIÁRIOS DE FOTOGRAFIA NA AMAZÔNIA 
De 15 de setembro a 30 de outubro de 2017

ADRIANO JOSÉ BASSEGIO
Título: SILENT POETRY
De 05 de julho a 30 de agosto de 2018

FERNANDO MENDONÇA
Título: COTIDIANOS INVISÍVEIS
De 03 de setembro a 31 de outubro de 2016

CLÁUDIO MACEDO
Título: A VIDA NOS COLETIVOS
De 07 de novembro a 30 de dezembro de 2017

ROSSANA SOFIA DE FREITAS
Título: MYANMAR - RETRATO EM BRANCO & PRETO 
De 05 de setembro a 30 de outubro de 2018

GRAÇA OLIVEIRA
Título: NATUREZA EM DETALHES 
De 28 de outubro a 27 de dezembro 2016

PEDRO HEINRICH
Título: SUL DA AMÉRICA
De 04 de janeiro a 28 de fevereiro de 2018

JAVIER PAQUITO HERRERA
Título: DAS EMBALAGENS E CORES
De 05 de novembro a 30 de dezembro de 2018

RITA GNUTZMANN
Título: GENIUS LOCI DA COSTA SUL 
De 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017

ARTESTAÇÃO [PHOTO]DERIVA
(Coletivo Artístico do Ponto de Cultura ArtEstação)
Título: VIVER ILHÉU: CORPOS E ALMAS 
Rita Gnutzmann 
Fernando Mendonça 
Celia Pereira 
De 05 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019
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EXPOSICOES NO CAFE DO MARGS
9

Curadoria e organização de Fábio André Rheinheimer.

2015 2016 20182017
EXCAPATÓRIAS - TRI DEN TE
Luiz Vargas
13 de janeiro a 22 de fevereiro de 2015

MÚLTIPLOS OLHARES - 9 FOTÓGRAFOS
Carlos A. Heuser, Claiton Martins-Ferreira, Denison 
Fagundes, Edgar Neumann, Eliane Heuser, Gerson Turelly, 
Jussara Moreira, Nina Sampaio, Rogério Amaral Ribeiro 
19 de janeiro a 13 de março de 2016

SOLAR
Fotografias de Marcei Estivalet 
17 de janeiro a 25 de março de 2018

INFORMALIDADES
Fotografias de Bebeto Alves 
19 de janeiro a 12 de março de 2017

POESIA GEOMÉTRICA
Fotografias de Douglas Fischer 
29 de março a 06 de maio de 2018

UNIVERSOS IMPERMANENTES
Collages de Mariah de Olivieri 
24 de fevereiro a 05 de abril de 2015

MELANCOLIA
Fotografias de Pedro Antônio Heinrich 
14 de março a 23 de abril de 2017

FRAGMENTOS DE UMA CIDADE INVISÍVEL
Fotografias de Carmem Salazar 
25 de abril a 28 de maio de 2017

BLACK IS BEAUTIFUL
Fotografias de Fagner Damasceno 
19 de março a 15 de maio de 2016BUENOS AIRES

Fotografias de Liège Alves 
21 de abril a 17 de maio de 2015

A TEMPESTADE
Fotografias de Fábio André Rheinheimer 
11 de maio a 09 de junho de 2018MITOS E IMPRESSÕES DE LUZ

Fotografias de Francisco Marshall 
20 de maio a 03 de julho de 2016TERPSÍ - O TEMPO DA DELICADEZA

Fotografias de Cláudio Etges 
19 de maio a 14 de junho de 2015

NE - RAIZES DE UMA HISTÓRIA FAMILIAR, 
ÁLBUM DE FAMÍLIA
Fernando Kokubun
31 de maio a 02 de julho de 2017

OS MELHORES SONS
Fotografias de Silvia Dornelles 
10 de junho a 01 de julho de 2018

EXPOSIÇÃO IMAGINÁRIO LÍRICO
Fotografias de Ivana Werner 
05 de agosto a 23 de setembro de 2018

EXPOSIÇÃO LUZES DO PORTO
Fotografias de Carlos Eduardo Vaz 
03 de outubro a 25 de novembro de 2018

PARIS - ESPAÇO URBANO E ARQUITETURA
Fotografias de Paulo Mello 
07 de julho a 14 de agosto de 2016TEMPUS FUGIT - A CIDADE FANTÁSTICA

Fotografias de Carlos de Los Santos 
23 de junho a 12 de julho de 2015

PARIS
Fotografias de Douglas Fischer 
09 de julho a 20 agosto de 2017

SERPENTES E LAGARTOS - A EXUBERANTE VIDA 
NOS CAMPOS SULINOS
Fotografias de Tiago Gomes dos Santos e Suélen da Silva 
Alves Saccol
16 de agosto a 09 de outubro de 2016

PARIS, JE T’AIME!
Fotografias de Nilton Santolin 
14 de julho a 09 de agosto de 2015

PALCOS EM MOVIMENTO
Fotografias de Andréa Ludwig Cocolichio 
27 de agosto a 08 de outubro de 2017

AS CIDADES
Fotografias de Douglas Fischer 
18 de agosto a 13 de setembro de 2015

ZORAVIA - A CONSTRUÇÃO DA POESIA
Fotografias de Gilberto Perin
14 de outubro a 20 de novembro de 2016

O MELHOR AMIGO DO HOMEM
Mobgrafias de Leandro Selister 
15 de outubro até 26 de novembro de 2017

POP DROPS
Fotografias de Eduardo Scaravaglione 
15 de setembro a 25 de outubro de 2015

SOLITUDE
Fotografias de Hernando Salles
24 de novembro de 2016 a 15 de janeiro de 2017

SACROS & PROFANOS
Fotografias de Anaurelino Barros Neto 
28 de outubro a 06 dezembro de 2015

INSTANTES DE NEW YORK
Fotografias de Manoella Petry & Manoel Petry 
08 de dezembro de 2015 a 17 de janeiro de 2016

técnica da fotografia, profissionais ou amadores, que apresentaram 
uma produção recente, segundo entendimento próprio, diante das 
mais diversas possibilidades do fazer artístico nesta área.

Estas mostras possibilitaram vislumbrar um panorama que, em
bora pontual e sucinto, se apresentara muito significativo quanto 
à diversidade da atual produção dos fotógrafos situados em Porto 
Alegre, em sua grande maioria. E esta trajetória, que se estabelecera 
a partir da exitosa parceria entre o Café do MARGS e a minha atu
ação enquanto curador independente, segue a difundir múltiplas 
perspectivas da fotografia, em sintonia com as artes visuais.

O Café do MARGS, localizado no interior do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli, disponibiliza aos seus frequentado
res as mais diversas atividades culturais, entre elas: lançamentos 
de livros, eventos de música, sarau literário e exposições de foto
grafias: e, assim, segundo tendência na arquitetura, se apresenta 
atual e dinâmico ao sobrepor múltiplos significados, decorrentes 
dos diversos usos do espaço físico.

Desde 2015, a convite do Café do MARGS, realizo a curadoria do 
espaço expositivo deste tradicional ponto de encontro dos apre
ciadores do bom café. Neste período, transcorridos 4 anos, que 
coincide com a gestão do Diretor Paulo Amaral, foram realizadas 
diversas exposições, proporcionado visibilidade aos amantes da Fábio André Rheinheimer
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