


Congregar as várias formas de manifestações artísticas é 
uma das metas que o MARGS busca alcançar. Todo o artista, no 
ato de criação de sua obra, expressa sua sensibilidade, seus 
conflitos e seus gritos interiores, seja nas artes plásticas, música, 
dança ou teatro.

A música esteve presente diariamente durante as come
morações da Semana do MARGS/79, com a participação de 
vários corais e da Orquestra de Câmara da PUC. Conclamamos, 
também, os musicistas, flautistas, violeiros para executarem sua 
arte entre nossas obras expostas, reunindo o plasticismo visual 
ao lirismo auditivo.

No final deste ano, trouxemos ao povo gaúcho a peça de 
Bertolt Brecht, “O Julgamento de Lúculus” com o grupo teatral 
"Os Sobreviventes',’ dirigida por Luiz Eduardo Crescente.

Para o primeiro semestre de 1980 está sendo viabilizado o 
curso "Introdução à Cultura Primitiva através da Dança - Nossas 
Raízes" ministrado por José do Carmo Alexandrino, de Belo 
Horizonte. Com o alcance desse objetivo, estaremos contribuindo 
com os que usam seu corpo como veículo da expressão criadora.

Nosso maior comprometimento está junto às artes plásti
cas. Cremos, entretanto, que se a capacidade criadora de todas 
as pessoas fosse dirigida à ótica da expressão e sensibilidade 
artísticas, talvez vivéssemos numa sociedade mais humana, 
menos tecnicista, menos poluidora, menos ambiciosa de con
quistas materiais.

Assim sendo, entre a matéria e o espírito, este seria o 
libertador do pesado fardo materialista que, sem correntes ou 
opressão, criaria um mundo de mais esperanças no futuro. Que 
se valorize e se atue no sentido de uma coesão entre todas as 
expressões artísticas na tentativa de fazer um mundo melhor.

JADER OSÓRIO SIQUEIRA

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Endereço:
Praça da Alfândega s/n°
90.000 — PORTO ALEGRE — RS

Horário de visitação:
De terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas DIRETOR
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BANDAS E 
CORAIS ALEGRAM 
AS FESTIVIDADES

Com o objetivo principal de mo
vimentar a vida do Museu, promovendo 
a integração das artes, foram incluídas 
apresentações musicais nas comemo
rações do aniversário da nova sede.

A Banda da Brigada Militar abriu 
os festejos no dia 23, contando com a 
presença de autoridades e convidados 
que vieram confraternizar com o 
MARGS.

Neste primeiro dia, tivemos a 
presença do Coral do Colégio Batista, 
sob a regência de Aluysius Staub. 
Constaram do programa uma canção 
chilena,-um "negro spiritual” e música 
de Hendel. Como música brasileira, foi

Sob a regência de Gerling Júnior, os 
jovens da Orquestra de Oâmara da PUC 
executam uma seleção de Vivaldi.

apresentações com o Coral da Secreta
ria da Fazenda, regido por Aluysius 
Staub que incluiu em seu repertório a 
conhecida canção "Negrinho do Pasto
reio”, de autoria de Luiz Carlos Barbosa 
Lessa.

Abrindo as festividades da SEMANA DO MARGS, a Banda da Brigada 
Militar trouxe o povo à praça.

apresentada "Pescador", de Dorival 
Caymi.

Ainda no dia 23, sob a regência 
do maestro Alfredo Pozoco Gil, os com
ponentes do Coral do Banco do Rio 
Grande do Sul cantaram músicas da re-

Coube ao Coral Masculino 25 de 
julho encerrar a série de apresentações 
musicais. O maestro Agostinho Ruschel 
escolheu músicas de Werber, Vagner, 
Verdi e, entre as canções que tocam o 
coração do gaúcho, o “Amargo” de Lau
ro Rodrigues.

Com essas magníficas apresen
tações, o MARGS abriu a casa às audi
ções musicais e deixa o convite aos mu- 
sicistas para que venham tocar seus 
instrumentos aqui dentro de nossa ca-

SEMANA DO MARGS COMEMORA 

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA NOVA SEDE
nascença italiana, espanhola e do fol
clore gaúcho e chileno.

Já no dia 24, houve a apresenta
ção da Orquestra de Câmara da PUC, 
tendo Gerling Júnior como regente. Esta 
orquestra, integrada por um grupo de 
jovens, executou uma seleção de "Dixit”, 
de A. Vivaldi e canções do folclore bra
sileiro.

A instalação do MARGS em sua sede própria, em 1978, 
constituiu o marco decisivo para a efetiva realização de suas 
atividades. Depois de vinte e quatro anos passados em sedes 
provisórias, o Museu de Arte recebia finalmente a sua casa, um 
prédio bem localizado e em condições de abrigar perfeitamente 
um museu. Por esta razão, não se poderia deixar de comemorar o 
primeiro aniversário na nova sede. Em reunião da Direção com os 
coordenadores, idéias foram lançadas, aproveitadas e postas em 
prática, contando, para isso, com a colaboração das seguintes 
instituições: Atelier Livre, Órgão da Divisão de Cultura da Secre
taria de Educação do Município; Brigada Militar do Estado; City 
Hotel; Grupo Habitasul; Hotel Embaixador; MODUCOM Comércio 
e Instalações Ltda.; Rede Brasil Sul; III Exército e Turisprés.

Assim, no período de 23 a 26 de outubro, intensa progra
mação marcou a SEMANA DO MARGS. Fizeram parte das festi
vidades: a abertura da Sala de Tapeçaria, a inauguração do 
Painel “Artistas do Rio Grande do Sul - Destaque do Mês’,' a 
Exposição de Esculturas na Praça, a realização da Feira de 
Gravuras, a presença de corais e bandas e, ainda, as palestras a 

de Jacob Klintowitz, Isolde Venturelli, Norberto Nicola e

Nos dias 25 e 26 seguiram-se as
As vozes dos corais ecoaram no amplo saguão do MARGS. Na foto, o 
Coral do Colégio Batista.

sa.

«

?

cargo 
Armindo Trevisan.
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TAPEÇARIA — A NOVA SALA DO MUSEU

Valorizando a tapeçaria brasileira, que hoje se impõe 
como arte, preocupou-se o MARGS em abrir um espaço onde 
obras de nossos tapeceiros pudessem ser vistas pelo publico. 
Surgiu, assim, a Sala de Tapeçaria, que inaugurou com peças de 
Arlinda Volpato, Berenice Gorini Rodrigues, Carla Obino, Fany 
Meimes, Heloisa Ângela Crocco Sellins, Ivandira Dotto Saldanha, 
Joana de Azevedo Moura, Jussara Cirne de Souza, Liciê Huncsh, 
Maria Helena Cavalcante, Rachela Gleuser, Ronete Magrisso, 
Salomé Steinmetz, Sônia Moeller, Yeddo Titze e Zorávia Bettiol.

São, ao todo, dezessete trabalhos que se caracterizam 
pela variedade de materiais, formas, cores e técnicas e que 
revelam, sobretudo, a criatividade, a invenção, a capacidade de 
seus autores.

OBRA DE PETRUCCI
INAUGURA O PAINEL “DESTAQUE DO MÊS”

Colaborando com os estudantes, 
criou cenários para peças teatrais e, 
para o SETUR, realizou uma série de 
cartazes que foram divulgados em todo 
o País e ainda no exterior.

Casas de praia, banhadas pelo 
sol, tendo ao fundo o mar, constituem o 
tema do quadro “Paisagem de Torres”, 
que inaugurou o painel Destaque do 
Mês. Seu autor é o pintor e desenhista 
Carlos Alberto Petrucci, nascido em Pe
lotas e já há quarenta anos radicado em 
Porto Alegre.

,'

ESCULTURAS POVOAM A PRAÇA
Na apresentação de Petrucci 

como Destaque do Mês, assim se ex
pressa o crítico Carlos Scarinci:

No largo fronteiro ao MARGS, junto às flores e aos bancos 
da Praça da Alfândega, estiveram expostas, durante duas 
semanas, esculturas de artistas gaúchos. Ali permaneceram, 
convivendo em perfeita harmonia, “A Doce Elisa’,’ de Miriam 
Obino, “O Sertanejo’,’ de Rodolfo Machado Garcia e “O Grupo’’ de 
Nélide Casaccia Bertoluci. Junto a estas peças, encontravam-se 
também as de Astrid Linsenmayer, Carlos Augusto da Silva 
(Gutê), Carlos Tenius, Cláudia Hanke Stern, Fidelis Fortunato 
CaseiIi, Gomercindo Pacheco (Guma), Irineu Garcia e Roberto A. 
Machado Cidade.

Esta mostra

Iniciando a expor seus trabalhos 
em 1942, no IV Salão da Associação 
Francisco Lisboa, Petrucci participou 
de várias coletivas, tendo muitas vezes 
recebido prêmios. O último foi em 1977: 
"Prêmio Aquisição de Pintura no IV Sa
lão de Artes Visuais da UFRGS. Tam
bém teve várias individuais entre os 
anos de 1947 e 1976.

“Quem se dispõe a contemplar 
com atenção verdadeira a pintura de 
Petrucci, logo se dá conta de que o pra
zer de acompanhar o artista através das 
minúcias do objeto, se transforma aos 
poucos num esforço apaixonado e nos
tálgico de fixar algo que não está nos 
objetos. É talvez essa dura luz do meio 
dia, que imobiliza as coisas na sua 
sombra projetada, quase geométrica... 
é talvez a falta de qualquer presença, 
quase se poderia dizer viva, não fosse a 
vegetação... é talvez ainda o silêncio 
indiferente que situa cada coisa no seu 
espaço, dando esse caráter de presen
ça imperturbável, o que, de repente, se 
torna dominante. A gratificadora ima
gem de eternidade das coisas e da or
dem muda, então, numa presentificação 
do tempo e a memória estremece”

iniciativa inédita entre nós atraiu um
grande público, aproximando da arte muitos daqueles que nunca 
entraram num museu.

No meio da praça, a presença de esculturas de artistas gaúchos.

estabelecer 
maior entrosamento entre o artista gaú
cho e o MARGS, periodicamente um no
vo artista será convidado a expor uma 
obra sua no painel “Destaque do Mês"
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cos Profissionais que seria realizado 
em novembro.

assunto escolhido é o resultado da pes
quisa que vem conduzindo há alguns 
anos e que visa focalizar um ângulo 
novo na obra dos Profetas de Congo
nhas do Campo, realizada por Antônio 
Francisco Lisboa. Embora exista uma 
ampla bibliografia sobre esta obra do 
Aleijadinho 
Biblioteca Pública de Minas Gerais en
controu mais de 2.000 títulos - o tema 
ainda não se encontra esgotado. Tanto 
é que Isolde se lançou à procura de res
postas a aspectos instigantes da obra 
desse mulato de Vila Rica: “Por que a 
escolha de profetas e não santos ou 
santas, mais indicados à devoção po
pular?

O tapeceiro Norberto Nicola, 
com obras suas expostas nos principais 
museus e galerias de todo o mundo, é 
conhecido internacionalmente. Autori
dade no assunto, Nicola preocupou-se 
em mostrar as origens da arte de tecer, 
reportando-se ao desenvolvimento des
ta arte na América do Sul, na região an
dina - especialmente no Peru - onde o 
tecido já aparece bem definido no ano 
5.000 AC, na técnica do anelado (usada 
nas redes), executada em fibras de jun
co e outras fibras vegetais.

nNAS PALESTRAS,
A PALAVRA DE 

KLINTOWITZ, NICOLA, 
VENTURELLI E TREVISAN

Isolde afirma que só na

Complementando a programa
ção de sua semana de aniversário, o 
MARGS realizou um ciclo de palestras, 
para o qual convidou nomes destaca
dos no campo da crítica, da arte, da 
pesquisa e da literatura. São eles: Ja- 
cob Klintowitz, Norberto Nicola, Isolde 
Venturelli e Armindo Trevisan.

Klintowitz, gaúcho, atuando no 
"Jornal da Tarde” e no semanário "Isto 
É”, da capital paulista, é um dos expres
sivos críticos de arte de nossos dias.

No MARGS, sua palestra girou 
em torno do tema “Questões de Arte 
Brasileira Atual”, seguida de um acalo
rado debate que movimentou a platéia.

Quando lhe perguntaram a res
peito de sua entrevista dada na ocasião 
à Ida Vicenzia, do Correio do Povo, dis
se Klintowitz: "Ela me perguntou o que 
eu achava do formidável movimento 
cultural gaúcho. E eu lhe respondí que 
não acho formidável. Eu acho o Rio 
Grande do Sul tem uma tradição cultu
ral muito grande, mas o que eu penso é 
que é um Estado que abandona seus ar
tistas. Os vários estados do Brasil estão 
numa participação, numa discussão em 
projetos de caráter nacional’.’ Aí citou 
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Ge
rais, Paraná (com seu recente e impor
tante Salão que muito estimulou aos 
artistas pelos prêmios oferecidos) e 
Santa Catarina. E continuou, falando da 
necessidade de um projeto nacional

Através de diapositivos, Nicola 
foi dando detalhes do trabalho realiza
do pelas civilizações andinas - que ele 
conhece tão bem através de suas via
gens - apontando, ao final, a provável 
ligação desta atividade com a primitiva 
arte dos indígenas brasileiros.

Que motivos teriam levado esse 
homem, idoso, e mutilado, a assumir 
em fase tão imprópria de sua vida uma 
obra desse vulto? Que razões o terão 
conduzido a enfrentar doze tremendo 
blocos de pedra-sabão, trabalho que 
ele nunca tinha feito nestas propor
ções? Por que enfrentar tudo isso se 
não consta ter havido encomenda pré
via, nem pagamento adequado?

Jacob Klintowitz

aqui, pois “o Rio Grande do Sul se 
encontra encolhidíssimo, com exceção 
de alguns artistas que, por tempera
mento, por iniciativa particular se joga
ram no mundo. O resto fica aqui: não 
tem intercâmbio, não participa, não 
sabe o que está ocorrendo e o pessoal 
dos outros centros também não sabe da 
existência desses artistas. Os artistas 
gaúchos e o próprio movimento cultural 
do Rio Grande do Sul estão isolados do 
resto do Brasil, e considero isto um pro
blema gravíssimo, pois há aqui artistas 
da melhor qualidade’.' E disse ainda: 
"Eu acho o Rio Grande do Sul muito ás
pero com seus artistas. Aqui se trata 
muito mal a cultura, partindo, em pri
meiro lugar, na falta de verbas destina
das a esta área”

A discussão prosseguiu, em tor
no do mercado de trabalho, da valoriza
ção e divulgação do artista rio-granden- 
se e da necessidade de união dos artis
tas plásticos para a contínua defesa de 
seus interesses, tendo Zorávia Bettiol 
chamado a atenção dos presentes para 
o I Encontro Nacional de Artistas Plásti-
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História da 
Arte da Puc, em Campinas, onde se en
contra radicada há muitos anos, Isolde 
Helena Brans Venturelli (também gaú
cha) veio ao MARGS falar sobre o Alei
jadinho. "Profetas ou Conjurados?" foi o 
fascinante tema por ela abordado. O

Pesquisadora de

E, aqui, em rápidas pinceladas, 
as justificativas a estas perguntas que, 
em sua palestra, foram minuciosamente 
apontadas:

"Se ele quis representar os profe
tas bíblicos, ele deveria ter colocado o 
colégio profético completo, composto 
de 17 figuras. Mas ele seleciona apenas 
12. A exclusão de 5 profetas não tem 
nenhuma justificatica. Ao mesmo tem
po, 12 são conjurados mais diretamente 
envolvidos na Inconfidência Mineira. 
Outro fato: não ha um prescedente ico
nográfico, nem em Portugal, nem na Eu
ropa inteira, que justifique o uso dessas 
figuras de profeta. Um profeta não é 
uma figura associada à religiosidade. É 
mais a figura de um homem que traz 
algo novo, que profere, que antevê. É a 
de um visionário. É a idéia que se apro
xima mais de um revolucionário que de 
um santo'.'

Norberto Nicola

*
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E Isolde Venturelli prossegue, 
procurando em cada um dos profetas a 
identidade com cada um dos conjura- 
dos. Para tanto, ela estuda os indícios: 
as inscrições latinas, os detalhes das fi
guras (as vestes, a postura, a expres
são, os traços físicos) e todo o envolvi
mento sócio-cultural da época. Sua 
conclusão é que “em vez de ser só um 
hábil executante de encomendas de 
arte sacra e de arte palaciana, muito 
provavelmente nos Profetas de Congo
nhas o Aleijadinho se revela um artista 
que assume as suas idéias e presta o 
seu ato de adesão aos ideais de seu 
tempo, de sua terra, aos ideais republi
canos, abolicionistas e constitucionalis- 
tas dos conjurados de 1789, chamados 
os inconfidentes mineiros.

Conhecido poeta e escritor, tam
bém professor do Instituto de Artes da 
UFRGS, Armindo Trevisan vem já há 
muito tempo se dedicando ao estudo da 
escultura.

Seu interesse pela escultura data 
de 1962, quando, em Paris, ele esteve 
no atelier de Brancusi. "Na verdade’,’ 
afirma Trevisan, "eu não tinha nada que 
me favorecesse esta vocação para a ex- 
tesia da escultura. Para mim a conver
são, 'a queda do cavalo,’ eu diria assim, 
foi o encontro com Brancusi’.’

País, neste momento é mais importante'.'

Com a publicação desse traba
lho de Trevisan, - prevista para o início 
de 1980 - a escultura gaúcha começa 
a ter um princípio de bibliografia. "Eu 
analiso a escultura sob a minha forma
ção: filosófica e estética’,’ diz ele. "O 
que é preciso, agora, é que analisem 
sob outros prismas e tragam sua con
tribuição’.’

Em sua palestra, Trevisan referiu- 
se à tarefa que o está empolgando: seu 
livro que retrata a escultura em nosso 
Estado, para o qual já vem trabalhando 
há mais de quatro anos. São sete capí
tulos que englobam, provisoriamente, a 
escultura contemporânea, desde seu 
representante mais antigo, Francisco 
Stokinger - que apresenta a metáfora 
da invencibilidade em seus guerreiros e 
animais - Vasco Prado - o poeta da 
figura telúrica 
um inato descobridor de vocações - 
até o trabalho produzido pela nova ge
ração.

Isolde Venturelli
Armindo Trevisan

e Fernando Corona -

A MÚSICA E A PINTURA NOS FILMES E AUDIOVISUAIS

"Ao final do meu trabalho’,’ diz 
Armindo Trevisan, “tive a enorme sur
presa de descobrir no Rio Grande do 
Sul um filão tão rico de escultura que, 
acredito, uma vez revelado, vai surpre
ender o próprio Brasil. Sei disso porque 
mostrei parte do meu trabalho a amigos 
do Rio, inclusive a Bruno Giorgi, e es
tes, também como eu, ficaram surpre
endidos'.’ E acrescenta: "Posso ser 
audacioso e insolente até, mas eu acho 
que, em conjunto, a contribuição escul- 
tórica do Rio Grande do Sul, em termos 
de um Estado para o patrimônio do

mostra trabalhos seus feitos nos tempos 
de escola, obras realizadas em Roma, 
paisagens do Rio Grande do Sul e as
pectos do povo da colônia e da cam
panha, retrato fiel da vida em nosso 
Estado.

Também dentro da Semana do 
MARGS foram apresentadas sessões de 
cinema e audiovisuais, abrangendo as
suntos de música e artes plásticas.

Merece destaque o audiovisual 
de Pedro Weingàrtner, recentemente 
concluído pela equipe do MARGS. A 
pesquisa e o texto são de Rosely de 
Mello Becker; a orientação e montagem, 
de Mabel Leal Vieira que, juntamente 
com Eduardo Vieira da Cunha, é a res
ponsável pela parte fotográfica.

Quase duzentos slides compõem 
o audiovisual de Pedro Weingàrtner,que
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Para a realização deste audiovi
sual, o MARGS contou com a especial 
colaboração de entidades e coleciona
dores de Porto Alegre, permitindo que 
obras suas fossem fotografadas e ce
dendo documentos e informações sobre 
este artista, considerado um dos primei
ros gravadores do Brasil.

9
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Aspecto geral da mostra “A Idade do Couro" Em primeiro plano, uma pelota de atravessar rios. Esta pequena 
embarcação é feita de um couro de boi inteiriço.

“A IDADE DO COURO” — NOVA MOSTRA DO 
MUSEU DE TRADIÇÕES E ARTE POPULAR

Homenageando o gaúcho, “homem do cavalo, do campo, 
altivo, independente, livre e audacioso que criou a nossa civili
zação do couro ou o ciclo do couro’,’1 também na Semana do 
MARGS, uma nova exposição do Museu de Tradições e Arte 
Popular foi inaugurada.

“A Idade do Couro” apresenta mais de cem peças, muitas 
delas autênticas e outras executadas à moda do gaúcho. Aí são 
encontradas, entre outros objetos, rédeas, lombilhos, relhos, de 
uso do gaúcho em suas montarias; chicotes, boleadeiras, 
mangos arreadores. utilizados nas lides campeiras; chapéus, 
botas, cintos, guaiacas, componentes de sua indumentária. E, 
ainda é interessante e mesmo curioso de se ver as pelotas de 
atravessar rios, inteiramente feitas de couro, e as canastras, 
utilizadas como arca para guardar ou transportar os enxovais das 
noivas.

do Couro’,’ é uma homenagem ao homem do Rio Grande do Sul 
que, com criatividade e paciência, soube muito bem aproveitar o 
couro em suas atividades.

.1'NA “FEIRA DE
GRAVURAS” A ARTE DOS GAÚCHOSt

J Num stand montado na praça junto ao MARGS, o Atelier 
Livre da Prefeitura expôs obras de conhecidos gravadores 
gaúchos. Ali puderam ser vistas - e adquiridas a preços acessí
veis - obras de Armando Almeida, Anico Herscovits, Anestor 
Tavares, Clébio Sória, Danúbio Gonçalves, Fernando Baril, lisa 
Monteiro, Jair Dias, Lacy Adam, Leopoldo Plentz, Mara Caruso, 
Marta Loguércio, Milton Würdig, Paulo Chimendes, Paulo Por- 
cella, Wilson Alves e Wilson Cavalcanti.

A arte da gravura, tão antiga, mas tão difundida nos dias 
de hoje, foi bastante apreciada por todos aqueles que compare
ceram às festividades da Semana do MARGS.

O Museu de Tradições e Arte Popular, que ocupa uma 
galeria do MARGS, expõe permanentemente objetos da coleção 
da Sra. Maria de Loudes Noronha Pinto que, no decorrer de 
muitos anos, recolheu e restaurou peças representativas dos usos 
e costumes de nosso povo.

A primeira exposição “Trabalhos Manuais Femininos" foi 
dedicada à mulher rio-grandense, mostrando os delicados 
trabalhos de renda, crochê e bordado. Já esta segunda, “A Idade

1 LESSA, Luiz Carlos Barbosa, in "O Boi das Aspas de Ouro’,’ Porto Alegre, Globo, 
1958.
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!' w |# TrOUTRAS ATIVIDADES DO MARGS
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FOTOGRAFIA ECOLÓGICA TEM SUA PRIMEIRA BIENAL 4 ^
partamento do Meio Ambiente), Assis 
Hoffmann (AGAPAN), Paulo Fernando 
Teixeira (Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente) e Ricardo Chaves (Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais de Porto 
Alegre) - selecionou 135 fotos para a 
Mostra. Destas, 26 foram premiadas. As 
dez melhores receberam o prêmio de 
CrS 10.000,00 cada uma. Como expli
cou o Secretário de Cultura, Desporto e 
Turismo, Lauro Guimarães, por ocasião 
da entrega dos prêmios, realizada na 
abertura da mostra, a 5 de outubro, “a 
seleção dos dez melhores trabalhos foi 
feita sem a preocupação de um primei
ro lugar entre os primeiros’,’ o que cau
saria enormes problemas à comissão 
julgadora, levando-se em conta a ex
cepcional qualidade dos trabalhos se
lecionados.

A I Mostra Bienal de Fotografia 
Ecológica atingiu o fim a que se pro
punha, ou seja, o de sensibilizar os fotó
grafos e o público para a temática do 
meio ambiente e para a importância na 
formação de uma consciência ecológi
ca. E isto se comprovou tanto pela 
quantidade (o total de inscrições atin
giu a 678 fotos realizadas por 238 fotó
grafos) como pela qualidade dos traba
lhos apresentados.

A Comissão Julgadora

* “A ARTE COMO ADORNO
PERFOR-DO PODER” 

MANCE NO MARGS

Dois artistas gaúchos radicados 
em Amsterdã - Flávio Pons e Cláudio 
Goulart - são os autores da “perfor
mance” apresentada no MARGS no mês 
de novembro.

Vista como arte experimental, a 
“performance” é uma manifestação ar
tística que já existe há cerca de dez

anos, bastante divulgada na Europa e 
praticamente desconhecida entre nós. 
Enquadrada na arte conceituai, reúne 
lances de teatro, poesia, música, artes 
plásticas etc. Não pode, no entanto, ser 
confundida com o “happenmg”, uma 
vez que é um trabalho independente da 
participação do público.

Flávio Pons e Cláudio Goulart já 
realizaram inúmeras “performances” na 
Holanda, onde a apresentação é consi
derada obra de arte e, como tal, é paga.

No MARGS, “A Arte como Adorno 
do Poder” englobou vários momentos, 
alguns com imagens já apresentadas 

performances" anteriores, outros 
criados especialmente para a ocasião.

Projetadores, copos, vendas, fi
tas, elásticos, medalhas e outros obje
tos contribuíram para a apresentação 
que contou, também, com a participa
ção de Simone Basso.

Aliados à musica, imagem e 
expressão corporal, os artistas puseram 
em questão tanto a arte como o poder, 
deixando ao público muito o que pen-

forma-
da por Hélio Nardi (Associação Rio- 
grandense de Propaganda), Elizabeth 
Nunes (Associação de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa), Luiz Carlos Rosa 
Felizardo (MARGS), Celso Marques (De-

Mais dez trabalhos receberam Em “Os Amantes’,’ Simone Basso partici
pa ao lado de Goulart.“Menção Honrosa” (com o prêmio de 

CrS 1.000,00 cada um) e ainda houve 
uma “Menção Especial” e cinco “Cita
ções’.’

Na mostra de fotos ecológicas, uma 
verdadeira conscientização e valoriza
ção do meio ambiente.

emA inauguração da mostra contou 
com a presença de Jorge Ossanai, Dire
tor do Meio Ambiente, Germano Bonow, 
Secretário da Saúde, Flávio Carneiro, 
Relações Públicas da Companhia Jor
nalística Caldas Júnior e Lauro Guima
rães, Secretário de Cultura, Desporto e 
Turismo, além dos fotógrafos partici
pantes e de grande número de convida
dos.

Ampla repercussão obteve esta 
I Mostra Bienal de Fotografia Ecológica, 
que mereceu, inclusive, os aplausos da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
através de uma moção apresentada 
pelo vereador Paulo César de Almeida.

sar.
IJm trabalho muito bem elabora

do, criativo e visualmente agradável 
caracterizou a apresentação destes jo
vens artistas.

13B. inf. MARGS, 4(12): 12-19, out./dez. 1979B. inf. MARGS, 4(12): 12-19, out./dez. 1979



desenhos baseados em ecologia. Os 
trabalhos incluídos em "Verde Que te 
Quiero Verde” são acompanhados por 
textos de Armindo Trevisan, Bertrand 
Russel, Carlos Nejar, Fraga, Garcia 
Lorca, Jacques Costeau, José Lutzen- 
berger, Jorge Ossanai, Josué Guima
rães, Luis Fernando Veríssimo, Maria 
Leda Macedo, Mario Qumtana, Mario 
Schenberg, Moacyr Scliar, Orlando Vi- 
IIas Boas, Oscar Niemeyer, Burle Marx e 
Tania Jamardo Faillace.

Os desenhos apresentados por 
Zorávia no mês de dezembro, numa 
nova sala do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, tinham nomes como: 
Maternidade Século XX, Todos Nascem 
Iguais, O Ano Internacional da Criança, 
O Futuro das Novas Gerações etc...

Zorávia utilizou o lápis crayon 
de cor, com tonalidades fortes e ao 
mesmo tempo baseadas em expressões 
infantis. Nela, existiu toda uma preocu
pação com a criança, seu futuro nesta 
sociedade, a poluição, a maneira do ser 
respirar.

v;.o INCRÍVEL steinberg, 
ESCRITOR DE QUADROS

. !< <

A exposição de Zoravia sobre Ecologia 
atraiu um bom público ao MARGS, pes
soas interessadas em melhorar as condi
ções de vida em nosso meio.

mensão de truques jocosos com as 
mais sérias questões da arte e do ego’.’

Nos Estados Unidos, Saul Stein
berg é mais conhecido por suas inimitá
veis séries de ilustrações para cartazes 
e para a revista norte-americana New 
Yorker. Steinberg é incrível: trabalha nu
ma infinidade de formas e maneiras de 
expressão. Ele vai desde o lápis de cor, 
crayon, pastel, colagem até sacos de 
papel e carimbos. E até mesmo combi
nações de todas estas coisas.

Flarold Rosenberg diz ainda so
bre o reino da fantasia criado por Stein
berg: "O poder de criação de formas em 
todos os níveis da experiência humana, 
da maquilagem feminina à evolução 
coletiva, não planejada das letras do al
fabeto’.’

Um escritor de quadros. Assim 
se classifica, em princípio, Saul Stein
berg, romeno radicado nos Estados 
Unidos, com uma infinita obra de hu
mor, cartaz, desenho, cujos trabalhos 
foram apresentados no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, de 20 de novem
bro a 9 de dezembro, através da cola
boração da Agência de Comunicação 
Internacional dos Estados Unidos. Si
multaneamente, Steinberg é cartunista, 
calígrafo, paisagista, clássico, impres
sionista, ilusionista. Assim, ele conse
guiu reunir a exposição mais importante 
deste ano no MARGS, como um verda
deiro “pioneiro de gêneros’.’

Trabalhando no reino da farsa, 
como diria um de seus críticos, Stein
berg tem como poucos a consciência 
política social através do humor, tam
bém consciente. Flarold Rosenberg diz: 
"a comédia é o que torna Steinberg ime
diatamente atraente, e é a base de sua 
popularidade. Sua arte narrativa remon
ta a Molière, ao mesmo tempo que as
sume seu lugar com a literatura incon
gruente deste século. As restrições do 
desenho não impediram Steinberg de 
figurar ao lado de Pirandello, Beckett e 
lonesco. A um estilo baseado nos dese
nhos de crianças, ele adicionou a di-

“VERDE QUE TE QUIERO 
VERDE”

Zorávia Bettiol buscou em Garcia 
Lorca o título para a sua exposição de

O CONTRASTE OBSERVADO POR TONICO

rio de Notícias e recebeu o Prêmio Foto
grafia no Salão de Artes Visuais do Rio 
Grande do Sul. Em 1976, permaneceu 
em Londres exercendo atividades como 
free-lancer, transferindo-se depois para 
Estocolmo. Em 77, participou, no Brasil, 
da Bienal, com um trabalho em conjunto 
com Carlos Athanazio: constava de 
documentações fotográficas de ativida
des urbanas e rurais realizadas no Rio 
Grande do Sul de 73 a 77. Imagens refe
rentes às modificações do tipo de vida 
e do meio ambiente.

Tonico é gaúcho mas trabalha 
pelo mundo. Reside em Estocolmo. Lá, 
arquiteta o que pode com sua máquina 
fotográfica. E de lá, mandou sua exposi
ção de fotos para o MARGS. Tonico fez 
uma exposição diferente: fotografou a 
mesma coisa em Estocolmo e no Afega
nistão. Depois, comparou. Este contras
te é que o MARGS mostrou, despertan
do muito interesse nas pessoas. Tonico 
Alvares vive desde 75 na Suécia. É fotó
grafo desde 75, quando iniciou no Diá-

B. inf. MARGS, 4(12): 12-19. out./dez. 1979

Partindo deste princípio, é difícil 
catalogar Steinberg em uma categoria. 
Ele pinta suaves paisagens em aquare
la e, em seguida, acrescenta um carim
bo com um desenho ilegível de sua au
toria. Cachorros são maiores do que 
seres humanos numa rua em que se 
pode encontrar tanto terroristas com 
cabeças de Mickey como pirâmides, 
crocodilos, águias e esfinges. Isso é 
Steinberg, o romeno radicado nos Esta
dos Unidos, irreverente e mágico.
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A NATUREZA NAS FOTOS DE FELIZARDO

balho de fotografia através da propa
ganda e do audiovisual. Atualmente, 
dedica-se também à fotografia indus
trial e projetos de documentação cultu
ral. Tendo participado de várias mos
tras de fotografia, tanto no Brasil como 
no exterior. (México, Estados Unidos, 
França).

No período de 5 a 31 de outubro 
foi apresentada a mostra de Luiz Carlos 
Felizardo, um dos integrantes do Júri da 
I Bienal da Fotografia Ecológica, tam
bém realizado no MARGS.

O tema “Natureza” é refletido nas 
22 fotos que integram esta mostra 
recentemente adquirida pelo Departa
mento de Cultura da Secretaria de Cul
tura, Desporto e Turismo de nosso Esta
do. Após a exposição no MARGS, estas 
fotos estarão percorrendo outras cida
des do interior do Estado e do País.

Fotógrafo desde 1970, Felizardo 
(que também é arquiteto), iniciou o tra-

Luiz Carlos Felizardo, que fez 
parte do grupo de nove brasileiros 
apresentados nos "Rencontres Photo- 
graphiques d'Artes", realizados na Fran
ça, tem fotos suas publicadas no livros 
“Hecho en Latino-America” e “Photo-

Com “O Julgamento de Lúculus” o MARGS iniciou o teatro em suas 
instalações. Na foto, um dos ensaios do grupo de Luiz Eduardo Cres
cente.

TEATRO EXPERIMENTAL NO MARGS
graphy Year 1979", da Time-Life.

cos de Lúculus são transformados em 
pó e ele é condenado ao nada. É julga
do como um criminoso comum. Origi- 
nariamente, a peça radiofônica foi trans
mitida pela primeira vez em 1940, na 
Suíça, foi transformada em ópera com 
música de Paul Dessau e lançada so
mente em 51. Brecht faz uma reunião 
com os chefes do Partido Comunista 
Alemão e modifica em alguns pontos a 
obra. Em 12 de outubro de 51, ela volta 
ao cartaz modificada e em sua versão 
definitiva’.’

Com estréia no final de novembro 
e durante todo o mês de dezembro, o 
Grupo Teatral "Os Sobreviventes" apre
sentou no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul a peça "O Julgamente de Lúcu
lus", de Bertolt Brecht, com tradução de 
Gilda O. Cruz e Geir Campos. O elenco, 
dirigido por Luiz Eduardo Crescente é o 
seguinte: Alice Giordani, Beth Nuhez, 
Chico Jahn, Eduardo Fachel, Fernando 
Boese, Graça Nunes, Flomero Almeida, 
Julio Cesar Conte, Luis Eduardo Cres
cente, Marilia Rossi, Medianeira Ma-

FOTOGRAFIAS DE JOAO ALBERTO FONSECA DA SILVA

va vem trabalhando em casamentos, fo
tos a domicílio, reportagens e fotogra
fias de maquetes de projetos arquitetô
nicos. Suas participações em salões: 1o 
Salão Internacional de Arte Fotográfica 
com fotos “Aguardando o Frete" e 
"Obra Concluída", realizada pela As
sociação Riograndense de Fotógrafos 
Profissionais no salão do Correio do Po
vo em 1952. Conquistou, no 1o Salão de 
Arquitetura do Rio Grande do Sul em 
1960, medalha de bronze e menção 
honrosa pelo Conjunto de fotos aplica
das na arquitetura. Em 1972, teve uma 
foto premiada pela Secretaria de Edu
cação e Cultura denominada “Hora de 
Sesta".

“Trinta Anos de Trabalho é o tí
tulo da exposição de fotografias de 
João Alberto Fonseca da Silva na sala 
especial de fotografias do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, que teve iní
cio a 12 de dezembro. João Alberto, na
tural de Quaraí, veio para Porto Alegre 
em 1938, quando aprendeu fotografia 
com o Tenente Jorge Lopes de Lima na 
1a Divisão de Levantamento do Serviço 
Geográfico do Exército, onde foi funcio
nário civil, auxiliar de laboratório e tam
bém onde não se tornou engenheiro 
cartógrafo por força do destino, como 
ele próprio diz.

Desde 1949, João Alberto da SiI-

chado, Medianeira Amodeo, Oscar Li
ma Filho, Osvaldo Pereenoud, e Rober
to Paglioza.

"Lúculas partiu da necessidade 
de me exercitar no meu trabalho, O 
Palco, e do objetivo de se fazer refletir 
em cima de que não basta constatar a 
dominação, o arbítrio e a guerra, mas 
poder e ter o direito de julgá-los. Este é 
o depoimento apresentado no catálogo, 
que ainda acrescenta: "a peça trata da 
desmistificação dos heróis militares e 
do próprio militarismo. Os efeitos herói-
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- Temos intenção de colocar 
uma sala em condições de funciona
mento. Na verdade, não devemos nos 
preocupar tanto com a restauração 
máxima pois talvez não tenhamos casos 
locais tão graves. As obras poderão ser 
conservadas e restauradas com mate
riais disponíveis em nosso País.

O surgimento do curso e a inten
ção de se criar um Centro Nacional de 
Restauração significam, segundo Au
gusto, uma tomada de consciência em 
termos nacionais da necessidade de

contro da solução mais adequada para 
o tratamento de problemas específicos.

Segundo Augusto, tudo é elabo
rado a partir de um conceito temporal e 
artístico, não afastando-se dados rela
cionados com a restauração de escul
turas, pinturas de qualquer tipo e traba
lhos feitos em papel:

- A técnica segue um determi
nado tipo de desenvolvimento. Primeiro 
situa-se a obra, partindo então para sua 
restauração. Se ela sofreu danos ir
reversíveis como chamamos, parte-se 
então para a limpeza e conservação do 
que ela ainda não perdeu.

Augusto faz uma ressalva em 
todo seu aprendizado. Segundo ele, o 
mais importante talvez, no Centro de 
Conservação e Restauração de Minas 
Gerais, seja o convívio com especialis
tas deste tipo, acrescentando que "den
tro do tempo que tivemos para discutir e 
assimilar aspectos importantes da con
servação e restauração de obras, o re
sultado foi muito bom”:

- Na prática, dentro do nosso 
contexto cultural, é difícil desenvolver 
um trabalho deste tipo. É claro que 
numa comparação rápida com os pro
cessos desenvolvidos no exterior ficare
mos devendo muita coisa. De qualquer 
maneira, com o material básico pode-se 
obter, pelo menos, parte dos resultados 
esperados.

FUNCIONÁRIOS DO MARGS 

REALIZAM TREINAMENTO CONTRA INCÊNDIO

No início do mês de novembro, 
os funcionários do MARGS realizaram 
um treinamento contra incêndio na sede 
do Corpo de Bombeiros de Porto Ale
gre.

Tenente Wagner, que apresentou um 
audiovisual a respeito de prevenção de 
incêndio e primeiras medidas a serem 
tomadas quando se constata início de 
fogo. Foi feito também um treinamento 
prático sobre a utilização dos diferentes 
tipos de extintores.A orientação esteve a cargo do

A ARTE DA CONSERVAÇÃO TAMBÉM AGORA NO MARGS

Augusto Mellender é agora o responsável 
pela restauração das obras do MARGS.Há quem diga que conservar é 

tão ou mais difícil do que colecionar. 
Dentro desta filosofia e atendendo aos 
apelos dos que mantém nosso patrimô
nio histórico, a restauração começa a 
ter uma importância tão grande como o 
próprio curso de artes plásticas. Na ten
tativa de estruturar um centro de restau
ração em suas instalações, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul enviou a Belo 
Horizonte o professor Augusto Mellen
der, graduado em Artes Plásticas pela 
UFRGS, para fazer parte do Curso de 
Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis, na Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal de Minas 
Gerais.

Durante um ano, e a nível de pós- 
graduação, o curso de restauração - 
em seu segundo ano de existência - 
proporcionou aos 11 bolsitas, os conhe
cimentos necessários para esta nova 
atividade. Augusto, um dos 11, explica:

restauração. Augusto considera que em 
Minas Gerais, a preocupação com o pa
trimônio histórico é cada vez maior e 
pensa, realmente, que não pode parar:

— O movimento cultural em Belo 
Horizonte e em quase toda a Minas 
Gerais está aumentando e muitos são 
os que se preocupam com a conserva
ção de seu patrimônio. O surgimento do 
curso reflete esta preocupação. Tam
bém a reavaliação da arte mineira seria 
uma das razões para a procura de 
conhecimentos em torno da conserva
ção e restauração das obras de arte.

O tempo de restauração de uma 
obra varia muito. Augusto exemplifica: 
"um quadro pintado a óleo, por exem
plo, de tamanho médio, pode levar um 
mês, claro, dependendo de seu estado. 
Existem vários problemas e fases: o re- 
entelamento, a recomposição da cama
da pictórica etc'.’

O que Augusto espera, agora, é 
que o MARGS lhe dê as condições bási
cas para desenvolver este tipo de traba
lho. A médio e longo prazo, segundo ele 
mesmo, isso será possível.

- O curso envolve conhecimen
tos técnicos, ou sejam, uso adequado 
de materiais, cuidados físicos com as 
obras de arte. Embora isso seja a base, 
não significa que abandonem a parte 
estética. Para essa, existem disciplinas 
teóricas, que dão o embasamento ne
cessário para situar as obras a serem 
restauradas dentro de um contexto cul
tural determinado, permitindo-se o en-
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NOVAS OBRAS DO MARGS
Período de 1o de julho a 31 de dezembro de 1979

PAULO OSÓRIO FLORES 
Sem título
Bico-de-pena, 30 x 45 cm - Dç. de Noemi Flo-

Tapeçaria, 180 x 140 cm - Dç. da artista

SIOMA BREITMAN 
“Rui Ramos"
Fotografia, 30 x 40 cm

res
Dç. do artista

GUÉZA HELLER 
“Outono II"
Monotipia a óleo, 35 x 49 cm - Dç. do artista

Aporeli - Barão de Itararé" 
Fotografia, 30 x 40 cm Dç. do artista

"Rubem Berta”
Fotografia, 30 x 40 cmLUIZ BRASIL 

Sem título
Pintura, 56 x 38 cm - Dç. do artista

Dç. do artista

"João Fahriom"
Fotografia, 30 x 40 cm Dç. do artista

ELIZABETH ROSENFELDT 
Sem Título
Pintura, 75 x 55 cm - Dç. da artista

“Pontes de Miranda" 
Fotografia, 30 x 40 cm Dç. do artista

TRINDADE LEAL 
Sem Título
Pintura a óleo, 300 x 109 cm - Dç. de Raul I. M. 
Machado

Sra. Maria Caetana" 
Fotografia, 30 x 40 cm Dç. do artista

GARCIA, RODOLFO MACHADO 
“Tio João"
Escultura em madeira, 88 x 40 cm - Dç. do 
artista

RONETE LANGER MAGRISSO 
“X Negro"
Tapeçaria, 150 x 80 x 15 cm - Dç. da artista

GASTÃO HOFSTETTER 
Sem Título (seis linoleogravuras iguais) 
Linoleogravura, 21 x 29 cm - Dç. de Armando 
Almeida

RICARDO IRIGOYEN BOLSONI (RICKY BOLS) 
“Mina - Ego - Fusão"
Desenho - grafite e acrílico, 49 x 62 cm 
Prêmio Aquisição Secretaria de Cultura, Des
porto e Turismo no III Salão de Pelotas

MARIA HELENA CAVALCANTE 
"Textura em Claro e Escuro"
Tapeçaria, 103 x 143 cm - Dç. da artista

SUZANA ALBERT SOMMER 
“Visão Cotidiana"
Gravura em metal, 61 x 46 cm 
Prêmio Aquisição Secretaria de Cultura, Des
porto e Turismo no III Salão de PelotasRACHELA GLEISER 

“Fases da Lua"
Tapeçaria, 15 x 120 cm ANTONIO EUSTAQUIO DA COSTA DIAS 

“Interior n° 3"
Desenho a lápis s/papel, 32,5 x 24 cm 
Prêmio Aquisição Secretaria de Cultura, Des
porto e Turismo no III Salão de Pelotas

Dç. da artista

ACOSTA BENTOS 
Sem Título
Pintura acrílica s/tela, 60 x 60 cm - Dç. do artista

ZORÁVIA BETTIOL 
"Rapsódia"
Tapeçaria, 237 x 60 x 30 cm - Dç. da artista

SAINT CLAIR OLIVEIRA CEMIN 
“The Wisdom"
Gravura em metal a cores, 24 x 18 cm 
Prêmio Aquisição Secretaria de Cultura, Des
porto e Turismo no III Salão de Pelotas Publicação do MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - DEPARTAMENTO 

DE CULTURA - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. Diretor do 
MARGS: Jader Osório Siqueira. Coordenadora do Boletim: Magdalena Lutzenber- 
ger. Jornalista Responsável: Lygia Nunes. Redatores: Flávia Maria Rosa e Nelson 
Baibich. Fotos: Mabel Leal Vieira, Eduardo Cunha e Circe Saldanha Pilla. 
Tiragem: 3.500 exemplares. Circulação dirigida - Distribuição gratuita.

FANNY MEIMES 
"Tramas"
Tapeçaria, 140 x 90 cm - Dç. da artista 

SALOMÉ STEINMETZ
“O Imperador Acredita na Generosidade dos 
Estranhos"

FERNANDO BARIL
"Pintura I - Pintura II - Pintura III" (Tríptico) 
Encáustica s/tela, 135 x 80 cm 
Prêmio Aquisição Secretaria de Cultura. Des
porto e Turismo no III Salão de Pelotas
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APESUL ,
HABITAÇÃO
HABITASUL

OS NOVOS RUMOS DA POUPANÇA NO SUL.
RIO GRANDE DO SUL,
PRESENTE.

Nesses últimos doze anos. O Grupo 
Habitasul tem participado ativamente 
da economia do extremo sul do Pais. 
através da captação de poupança, do 
linanciamento para casa própria e do 
apoio a construção civil, gerando 
novos empregos com absorção de 
mão-de-obra regional, cumprindo com 
Sucesso seu cidio de ptbgtessd e 
desenvolvimento, metas básicas do 
Sistema Financeiro da Habitação.

I

SANTA CATARINA,
PRESENTE.

Aliás, essas empresas hoje colocam- 
se entre as lideres nacionais da área 
privada do SBPE. graças à sua tradição 
de cada vez melhores resultados, 
lixando-se nos principais polos das 
regiões microeconõmicas dos três 
estados do sul.

A razão do seu êxito está iigada á 
sua filosofia de inte 
comunidades onde

gração às 
atua. formando 

verdadeiros centros de integração 
comunitária, em função de poupança e 
dinamizaçâo do financiamento, 
construção e aquisição de casa própria.

PARANÃ,
PRESENTE.

Além disso, o aperfeiçoamento 
constante dos mecanismos de 
atendimento aos clientes, com 
investimento não só na área de recursos 
humanos, mas também em pesquisas e 
experimentação de processos e 
instrumental técnico/eletrônico, gar 

racionalização, eficácia e qualida 
dos seus serviços

Hoje em dia, são 34 agências 
espalhadas estrategicamente em 
centros regionais de desenvolvimento 
do extremo sul. proporcionando uma 
vida melhor a gaúchos, catarinenses e 
paranaenses, com a certeza de um 
futuro mais tranquilo para todos.

antem
a de

i'
<?’ i'.

.HABfTASUL.

i


