


A sala do Aldo Locatelli não representa, para mim, unicamente mais 
uma mostra plástica. A emoção me invade, numa saudosa lembrança da con
vivência que tivemos, em seu atelier, na Escola de Belas Artes de Pelotas, eu 
como seu discípulo.

A fantástica facilidade do mestre era tanta que, às vezes, sentíamo-nos 
frustrados, pensando em nunca poder alcançá-lo. Locatelli, então, como 
homem que também sabia ver com o coração, estimuláva-nos ao prossegui
mento.

Não pretendo, em absoluto, fazer análise da obra de Locatelli, como 
crítico de arte, pois não é esta minha função. Não sei se aprecio o artista — 
dentro de sua época, é claro — mais como pintor ou como desenhista, pois 
o vigor do expressionismo de seu desenho me marcava mais que sua pintura 
concluída.

Acredito que se Locatelli estivesse, hoje, entre nós, seria um grande 
artista contemporâneo, pois em suas últimas obras nota-se, pelas pinceladas 
soltas, a despreocupação de um academismo. Considerando, ainda, este pe
queno trecho de sua tese, que deveria ser apresentada em outubro de 1962, 
onde o artista se expressa citando conceitos de uma arte atual:

"O ritmo e o equilíbrio da composição e a cor são valores primordiais 
para um bom resultado estético, especialmente se usamos formas abstratas. 
Esta tendência, que se representa como evolução de muito artista, abriu um 
campo fecundo e maravilhoso de ótimos resultados decorativos.”

Locatelli preparava vários esboços para afrescos e murais, solicitados 
por bancos e órgãos públicos de São Paulo e Rio de Janeiro, que oportuni- 
zariam, assim, sua maior projeção como artista plástico fora do Estado. 
Infelizmente não foram concluídos por motivo de seu falecimento.

O artista já foi citado por Dante Pianca, Aldo Obino, Manoelito de 
Ornellas, Ângelo Guido e Fernando Corona. Impossível transcrever aqui to
das as referências elogiosas feitas a Aldo Locatelli.
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um pouco mais tarde, suas atividades como 
professor da Escola de Belas Artes da Univer
sidade do Rio Grande do Sul.

ARTISTAS EM DESTAQUE

ALDO LOCATELLI - O PINTOR MURALISTA Sentindo-se bem na nova terra, onde 
logo fez amizades, naturalizou-se brasileiro 
e mandou buscar sua esposa que havia ficado 
na Itália.

O mês de julho assinala, no MARGS, mais uma importante realização: 
a abertura de nova sala de exposições com obras de Aldo Locatelli, cedi
das por seus familiares. São 26 obras deste artista, constando, entre elas, 
muitos esboços para trabalhos realizados aqui no Rio Grande do Sul. As
sim, entre outros, estão vários estudos da Via Crucis da Igreja de São Pele- 
grino, esboços para painéis do Aeroporto Salgado Filho, do Edifício For- 
mac, da Reitoria da UFRGS e do Banco Auxiliar de São Paulo. "Cabeça de 
Negro", "Vendedor de Galinhas", "Retrato de Xico Stockinger" são ou
tras obras presentes nesta exposição, ao lado do auto-retrato do artista, 
pintado em 1942, ainda na Itália.

Através desta mostra, o MARGS presta sua homenagem a este talen
toso artista, que tão bem soube expressar sua vibrante força criadora nas 
figuras humanas de seus quadros, painéis e afrescos.

Em Porto Alegre, nasceram seus dois 
filhos: Roberto e Cristiana.

Foi quando realizava um importante 
trabalho em São Paulo que os sintomas da, 
doença se evidenciaram. Regressando a Porto 
Alegre, Aldo Locatelli hospitalizou-se, vindo 
a falecer logo em seguida, a 3 de setembro de 
1962, com apenas 47 anos. Nesta época, 
ocupava, em caráter interino, a cadeira de 
Composição Decorativa dos cursos de Pintu
ra e Escultura do Instituto de Belas Artes do 
Rio Grande do Sul. Seu trabalho "Mural — 
Análise, Considerações, Métodos e Pensa
mentos" já se encontrava concluído. Com Auto-retrato de Locatelli, obra realizada antes 

de vir para o Brasil.ele Locatelli iria defender tese para o provi
mento efetivo da cátedra.

"Velha" — óleo s/tela

LOCATELLI
E SUAS OBRAS NO BRASIL

i \
Esboço para painel do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Com trabalhos em Santa Catarina, Pa
raná e São Paulo, Locatelli deixou maior nú
mero de obras suas em nosso Estado.

Pintor já bastante conhecido em Bér- para as pessoas interessadas em arte. O curso
Quem chega a Porto Alegre de avião, já 

encontra no Aeroporto Salgado Filho um 
importante mural deste artista, representan
do a conquista do espaço.

gamo, na Itália, sua terra natal, Locatelli veio cresceu e teve tão boa repercussão que fez
para o Brasil em 1948, para realizar pinturas com que Locatelli se entusiasmasse e fosse
sacras na catedral de Pelotas. Na ocasião, o um dos incentivadores da criação da Escola
artista interrompeu o trabalho que realizava de Belas Artes de Pelotas, instituição que
na igreja dos Bispos em Gênova, com intuito existe até hoje em pleno funcionamento.

Nos salões do Palácio Piratini, há a im
portante seqüência da "Lenda do Negrinho 
do Pastoreio — Alegoria Gaúcha" e a "His-

de voltar a sua terra logo que terminasse sua
atividade em Pelotas. Mas, paralelo a este tra- Requisitado para outros trabalhos,
balho, iniciou um curso de pintura, gratuito. transferiu-se para Porto Alegre, onde iniciou.
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tória do Rio Grande do Sul". Na Reitoria da 
UFRGS encontra-se um painel — um dos 
mais representativos da obra de Locatelli, 
onde retratou sua esposa e seus dois filhos. 
Na Catedral Metropolitana se destaca a pin
tura de Nossa Senhora Mãe de Deus, padroei
ra da cidade de Porto Alegre.

Nas cidades do Interior, temos as pin
turas da Catedral de São Francisco de Paula 
em Pelotas, primeiros trabalhos que Locatel
li fez em nosso Estado e que foram, de certa 
forma, os responsáveis por sua permanência 
no Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, ele 
fez as pinturas da Igreja Matriz da cidade e, 
em Novo Hamburgo, a Igreja Matriz de São 
Luiz, onde a pintura sacra prende-se à obra 
daquele santo. Ainda em Caxias do Sul, en
contram-se alguns de seus trabalhos de mais 
conteúdo artístico nas pinturas da Via Sacra 
da Igreja de São Pelegrino. Nesta obra as fi
guras humanas retratam ele próprio (na figu
ra de Simão, o Cirineu) e seus filhos, Cristia- 
na (uma das piedosas jovens que oferecem 
água a Cristo) e Roberto (o Menino Jesus, 
no colo de São José, à esquerda do altar-mor).

Ainda na Capital, encontramos: a tela 
"Fundação da Cidade de Porto Alegre", fei
ta para o Edifício Formac, obra que hoje se 
encontra na Pinacoteca da Prefeitura que, 
em homenagem ao artista, recebeu seu no
me; os trabalhos sacros para a Igreja Nossa 
Senhora de Lourdes, no bairro do Menino 
Deus e também para a Igreja de Santa Tere- 
sinha do Menino Jesus, na Rua Ramiro Bar
celos.

Estudo para uma das estações da “Via Crucis" da Igreja de São Pelegrino em 
Caxias do Sul.

Neste estudo para a "Via Crucis", toda a força da pintura de Locatelli na 
expressão de Cristo.

das perspectivas arrojadas, bem como eram de 
uso no ilusionismo seiscentista; não obstante 
forçar por vezes o gesto dramático e violen 
tar o recurso do claro-escuro e dos escorços, 
assombrava-nos, por outro lado, a irradiação 
de força com que sabia fazer a forma viver e 
palpitar, a versatilidade da imaginação cria
dora, a potência com que movimentava mas
sas e valores, em dinâmico jogo de planos, de 
linhas, de luzes e de sombras. Como num 
vasto movimentar-se de estruturas harmôni
cas, emergindo de profundidades espaciais, 
com faustosa variedade de timbres e impo- 
nências arrebatadoras de efeitos, a sua pintura 
desenvolvia-se em amplitudes de realização 
sinfônica, reveladora sempre de uma potên
cia de arte saturada de emoção e resultante 
de uma operosidade febril e apaixonada.”

A cena do apedrejamento de Jesus, 
na concepção de Locatelli, é totalmente di
ferente do que so conhooe. Ali, elementos 
contemporâneos (como sapatos e lata de 
conserva) fazem parte da cena, simbolizando 
um Cristo que poderia ter vivido em nossos 
dias.

, \A produção de suas obras, bastante nu
merosa, deve-se, principalmente, a seu exube
rante temperamento. Sua enorme vitalidade 
expressava-se numa incontida ânsia de reali
zação. Homem de obstinada persistência em 
seus propósitos, Locatelli lançava-se ao tra
balho com paixão e tenacidade.

Falando 6obre a atividade do pintor — 
"um notável mestre do mural" — as3im se 
expressou Ângelo Guido 1:

"Não obstante o evidente barroquismo 
de seu estilo, a preocupação por alcançar cer
to arroubo de expressão na atitude das figu
ras e nos efeitos cenográficos das massas e
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1 - GUIDO, Ângelo. Aldo Locatelli — A Persona
lidade Ç 0 Artista. Correio do Povo, Porto 
Alegre, 22 de jul. 1972. Caderno de Sába
do, p. 6-7.
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CARLOS SCARINCI
E A GRAVURA CONTEMPORÂNEA NO RIO GRANDE DO SUL tância das obras que despertavam mais a 

atenção do autor.

Praticamente todos os artistas rio-gran- 
denses em alguma etapa de sua produção 
artística foram gravuristas. Assim, nesta 
exposição não é raro encontrarmos trabalhos 
de gravura de Francisco Stockinger ou Vasco 
Prado, conhecidos entre nós como escultores.

Weingàrtner, apontado como pioneiro 
desta arte no Brasil, não poderia faltar nesta 
mostra, com exemplos de sua produção grá
fica realizada por volta de 1916. Também 
Glauco Rodrigues, Glênio Bianchetti e Da
núbio Gonçalves estão presentes com vários 
trabalhos, representado o Clube da Gravura, 
entidade ativa na década de 50.

não foi possível obter, e de tantos outros 
cujos originais foram postos fora por seus 
proprietários ou pelos próprios artistas, 
depois de utilizados nas reproduções gráfi-

MOSTRA NO MARGS cas.

Sobre esta mostra, explica Scarinci: 
"O estudo em si não constitui uma tese, 
embora procure resolver uma problemática 
relativa ao assunto. Trata-se, antes de mais 
nada, de um levantamento de campo e de 
uma descrição histórica quanto possível, 
objetiva. Com efeito, se procurou os fatos, 
mais do que as interpretações, menos ainda 
avaliações subjetivas de artistas e obras. Con
tudo, nem sempre isso é possível, sem pre
judicar a ordenação da narrativa e a impor-

plementada, cobrindo o período de 1961 até 
nossos dias.

Após um longo trabalho de pesquisa 
sobre artes plásticas e, em particular, sobre 
a gravura em nosso Estado (esta pesquisa 
iniciou em 1974 e foi concluída em 1979), 
o professor e crítico de arte, Carlos Scarinci, 
apresentou no MARGS, de janeiro a março,a 
exposição "A Gravura Contemporânea no 
Rio Grande do Sul.” Abrangendo o período 
de 1900 a 1960, esta foi a primeira parte 
desta pesquisa que em breve deverá ser com-

Segundo explicações do próprio autor, 
esta exposição foi incompleta, tanto pela 
falta de espaço físico no MARGS (só as 
obras de Sotero Cosme e João Fahrion são 
imensas) como pela impossibilidade de con
seguir material representativo. Tal é o caso 
da "Modinha” de Fahrion, cujo original

"Minuano" — fantasia de Sotero Cosme, publicada 
no Diário de Notícias no ano de 1927.

“Operários saindo da Fábrica", linoleogravura de 
Carlos Scliar.

"Trançando", gravura de Glênio Bianchetti, retra
tando um aspecto da vida do gaúcho."A Fonte" — litografia de João Fahrion (1942).
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De certa importância é o papel das 
revistas ilustradas na difusão de novos valo
res artísticos surgidos no sul do País. Assim 
o periódico "A Máscara" projetou Fernando 
Corona, Luiz de Freitas e José Rasgado 
Filho, publicando trabalhos destes artistas. 
Também a Revista do Globo, alguns anos 
mais tarde, com a seção de desenho dirigida 
por Ernest Zeuner, era composta por uma 
equipe de ótimos artistas, destacando-se en
tre eles João Fahrion.

tando com a presença de vários artistas 
plásticos locais e pessoas interessadas em 
arte, comparecendo, inclusive, um grupo de 
alunos da UNISINOS de São Leopoldo, 
acompanhados pelo professor Antonio Hohl- 
feldt.

o trabalho de muitos dos melhores gravuris- 
tas rio-grandenses.

Acompanhando esta mostra, tanto em 
Porto Alegre como em Gramado, foram 
distribuídos aos interessados exemplares 
da monografia de Scarinci sobre o assunto, 
impressos com o patrocínio da Caixa Eco
nômica Estadual.

Possibilitando maior compreensão da 
mostra e da pesquisa a que se dedicou 
Scarinci, questões relevantes foram levanta
das. Aqui tivemos a participação ativa de 
artistas como Danúbio Gonçalves, Léo 
Dexheimer, Xico Stockinger, Trindade Leal 
e Honório Nardin, todos eles participantes 
desta exposição. Também emitiram impor
tantes opiniões Vera Chaves Barcellos, 
Paulo Porcella e Armando Almeida, artis
tas já incluídos nos estudos de Scarinci 
para a 2? mostra, que abrangerá o período 
de 1961 até nossos dias.

O DEBATE
Muitos outros artistas, importantes no 

período, foram apontados nesta mostra, que 
procurou acompanhar a evolução da gravura 
gaúcha até o final dos anos 50.

Dado o interesse despertado pela mos
tra organizada sobre a gravura em nosso 
Estado, foi programado um debate em torno 
do assunto.

O debate, realizado no dia 20 de mar
ço, reuniu cerca de cem participantes, con-

Capa da Revista "Máscara" com ilustração de 
Marco Duilio (pseudônimo de Francisco Bellanca).

Muitos artistas e pessoas interessadas em arte vieram ao MARGS debater com Scarin
ci assuntos relacionados com sua pesquisa sobre a gravura rio-grandense.

Ernest Zeuner, artista que por muito tempo diri
giu a seção de desenho da Revista do Globo, retra
tado por ele mesmo.

■>

MOSTRA EM GRAMADO

Por ocasião do VIII Festival de Cinema 
Brasileiro, a exposição de Scarinci foi trans
ferida para a cidade de Gramado, lá perma
necendo de 24 a 30 de março, no Hotel 
Serra Azul. Desta forma, não só os gaúchos, 
mas também os visitantes de outros estados — 
especialmente artistas, críticos de arte e jor
nalistas - tiveram oportunidade de apreciar
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A ARTE DA TAPEÇARIA 
DE CONCESSA COLAÇO

“OBRAS DE UM DIA" NA PRAIA DO IMBÉ

"Obras de um Dia", promoção já em 
seu terceiro ano, é uma atividade que o 
MARGS realiza no período de férias, com o 
fim de proporcionar ao artista momentos de 
lazer no exercício de sua profissão.

Flores, aves, anjos e madonas sobres
saem no entrelaçado de fios que cobrem a ta- 
lagarça, nos trabalhos de tapeçaria de Con- 
cessa. A obra concluída nos mostra um difí
cil bordado em que as linhas formam círcu
los concêntricos ou superfícies superpostas.

O chamado "ponto brasileiro", utili
zado em suas tapeçarias, foi pesquisado por 
sua mãe, Madeleine Colaço. Como este pon
to se caracteriza pelo vaivém da agulha em 
todos os sentidos, Concessa o definiu como 
"um samba bordado".

No corrente ano, em que "Obras de 
um Dia” contou com a colaboração do Ho
tel Samburá, na Praia do Imbé, houve 19 ar
tistas participantes, estando, entre eles, Plí
nio Bernhardt, Astrid, Circe Saldanha, Tunu- 
ca, Elizabeth Heard e Cláudia Stern. Como 
surgiram artistas-mirins, atendendo ao comu
nicado da promoção nos jornais, aceitou-se a 
inscrição dos mesmos que também tiveram 
suas criações expostas na noite de 2 de feve
reiro, no salão do Hotel Samburá.

Nesta promoção, o artista se inscreve 
pela manhã e entrega até o final da tarde os 
trabalhos realizados (no máximo três de ca
da autor). Feita a seleção das obras, à noite é 
inaugurada a mostra.

Aspecto da inauguração da mostra de tapeçarias 
de Concessa Colaço.

O colorido de suas peças é vivo, exu
berante, mas apresenta tal harmonia de co
res que uma não interfere na outra.

De origem portuguesa — ela é natural 
de Lisboa — Colaço chegou ao Brasil em 
1940 e, a partir de 1969, começou a expor 
suas tapeçarias, revelando ao público sua 
extrema sensibilidade e admirável espírito 
criador.

O MUNDO DE DIERK ENGELKEN 
EM SEUS DESENHOS E GRAVURAS

Nas tapeçarias de Colaço, o colorido exuberante e 
expressivo realça as figuras bordadas na talagarça.

Nascido em Elbing, na Prússia Ociden
tal, em 1941, Dierk Engelken estudou na U- 
niversidade de Bonn, na Alemanha, nos anos

A mostra de Dierk Engelken, realizada 
no MARGS de 11 a 30 de março, teve o pa
trocínio do Instituto Goethe e Instituto Cul
tural Brasileiro-Alemão.

Nascida numa família de artistas, Con
cessa Colaço manteve a tradição do nome 
que herdou, realizando uma obra de alto ní
vel técnico. A repercussão de seu trabalho 
não ficou apenas restrita aos limites da fron
teira brasileira, mas foi além, alcançando o 
exterior, onde a artista é hoje conhecida e 
admirada.

60.

Recebendo, em 1969, distinção da A- 
cademia por seus méritos como pintor e es
cultor, só um pouco mais tarde veio a se de
dicar ao desenho e à gravura. Isto ocorreu 
quando os esboços que fazia para suas escul
turas começaram a tomar vida própria, tor
nando-se ao final de certo tempo manifesta
ções independentes e produto final de seu 
trabalho.

"Retrato de Franziska", bico-de-pena de Dierk En
gelken pertencente à Coleção L. Raderschall, 
Frankfurt.

Assim, suas obras encontram-se espa
lhadas por todo o Brasil em coleções parti
culares, museus e instituições públicas e ain
da, em Portugal, Espanha, França, Suíça, 
Itália, Estados Unidos, Colômbia e Paraguai.frO lápis e o bico-de-pena são os instru

mentos de que faz uso para realizar seus re
gistros (geralmente críticos) que, em alguns 
momentos, se aproximam do realismo foto
gráfico.

No MARGS, em exposição realizada de 
11 a 30 de abril — com a presença da artis
ta — Concessa Colaço expôs 20 tapetes, re
petindo o sucesso alcançado em exposições 
anteriores e obtendo da crítica as melhores 
referências.

O mérito deste artista está, sobretudo, 
no domínio da técnica, na sensibilidade do 
traço, no vigor de suas imagens.

10 B. inf. MARGS, 5 (13): 10, jan./jun. 1980 B. inf. MARGS, 5 (13): 11, jan./jun. 1980 11



ESCOTEIROS VISITAM O MARGS

Cerca de 130 jovens, pertencentes ao 
1? Distrito de Escoteiros de Porto Alegre, es
tiveram em visita ao MARGS, no mês de a- 
bril.

No MARGS, os trabalhos de gravadores norte-americanos, apresentados na 
XV Bienal Internacional de São Paulo. Dentro da programação comemorativa 

da "Semana do Escoteiro", entre outras ati
vidades, participaram do "Jogo de Kim", 
competição que se assemelha à gincana.

A ARTE DE GRAVADORES NORTE-AMERICANOS NO MARGS Depois de cumprir tarefas no Parque 
dos Açorianos, Jardim Botânico e Planetá
rio, os escoteiros estiveram no MARGS. De
senvolvendo atividades em grupo, com o sen
tido de estimular a responsabilidade coletiva, 
aqui no Museu a tarefa consistiu em visitar 
todas as salas e cada patrulha observar aten
tamente a obra que mais interessou, para de
pois, na praça em frente ao MARGS, reali
zar um desenho utilizando o motivo da o- 
bra.

Susan Hamilton e Herb Jackson tra
balham em abstração colorida, respectiva
mente em serigrafia e água-forte e água-tin- 
ta. Sobre seu trabalho, diz Jackson: "Não de
sejo que meu trabalho seja apreendido rapi
damente. Minha informação visual deve re
velar-se lentamente e continuar a funcionar 
por meio de uma energia em mutação. Dese
jo que meu trabalho esteja tanto presente, 
como sempre se formando, como o som em 
surdina de uma flauta, o qual vai se tornando 
mais alto". Já a obra de Susan reflete um fas
cínio pela idéia de encaixotamento e acomo
dação. Suas alusões a formas geométricas re
ferem-se a objetos feitos a mão.

Contando com o patrocínio da Agên
cia de Comunicação Internacional dos Esta
dos Unidos da América, teve lugar no 
MARGS, de 25 de abril a 9 de maio, a mos
tra de cinco gravadores dos Estados Unidos. 
São eles: Herb Jackson, James Torlakson, 
Martin Levine, Minna Resnick e Susan Ha
milton, todos com trabalhos apresentados na 
XV Bienal Internacional de São Paulo, onde 
participaram como representantes de seu 
país.

Um grupo de escoteiros observa atentamente uma 
escultura do Acervo do MARGS.

Os chefes de escoteiros contaram com a colabo
ração da artista Jussara Cirne de Souza, da equi
pe do MARGS, para a avaliação da tarefa realiza
da no Museu.

Trabalhando com os métodos tradicio
nais de água-forte, água-tinta e litografia, Le
vine e Torlakson têm sua inspiração no cená
rio urbano e rural dos Estados Unidos. "Mi
nha intenção é que minhas gravuras regis
trem o panorama norte-americano em vias 
de desaparecer, antes que o 'progresso' to
me conta" — é como se expressa Martin Le
vine sobre suas produções, enquanto Torlak
son explica que embora suas imagens tenham 
suas origens na fotografia, ele não emprega 
o processo fotográfico na execução de seus 
trabalhos. Suas gravuras em ágya-tinta são 
totalmente desenhadas a mão.

v

Na palavra de Gene Baro, do Museu de 
Brooklyn, estes cinco artistas "simbolizam 
e concretizam a rica diversidade e substância 
da arte gráfica contemporânea norte-ameri
cana".

Deste modo, o que o MARGS apresen
tou ao público apreciador de arte foi uma 
exposição bastante representativa do que é 
a gravura dos Estados Unidos nos dias de 
hoje.

Realismo e fantasia mesclam-se nas li
tografias de Minna Resnick, onde a figura 
é o seu elemento.

B. inf. MARGS, 5 (13): 13, jan./jun. 1980B. inf. MARGS, 5 (13): 12, jan./jun. 1980 1312



MOSTRA DO ACERVO DO MARGS NA "V FENARROZ"

Edson Mota, João Fahrion, Carlos Al
berto Petrucci, Suely Ana Kelling, Oscar 
Boeira, Carlos Fabrício Soares, Rudolf Ma- 
rik, Maria Lidia Magliani e Paulo Cláudio 0- 
sir estiveram presentes à exposição com pe
ças de pintura. 0 desenho esteve representa
do nas obras de Alice Soares, Luiza Couti- 
nho Godoy, HiIda Motta e Regina Rigão. 
Já a gravura contou com obras de Vera Cha
ves Barcellos, Zorávia Bettiol, Francisco 
Stockinger. Na categoria de colagem figurou 
Lucky Szerman, argentina, única estrangeira 
participante desta mostra.

O MARGS integrou as festividades da 
V FENARROZ em Cachoeira do Sul, apre
sentando ao numeroso público visitante uma 
exposição de 17 obras pertencentes ao seu 
Acervo.

A mostra — realizada de 25 de abril a 
4 de maio — apresentou pinturas, gravuras, 
desenhos e colagens, procurando, no seu 
conjunto, dar uma visão das artes plásticas 
em nosso País na atualidade.

Riopardense de Macedo autografa seu livro para Luiz Antônio Assis Brasil, Diretor da 
Divisão de Cultura do Município.

LANÇAMENTO DE LIVRO E MOSTRA DE GRAVURAS 
E DESENHOS DE RIOPARDENSE DE MACEDO

Na mostra do MARGS, na V FENARROZ, a presença do Presidente João Figueiredo 
entre o Prefeito de Cachoeira do Sul, Júlio Cesar Caspari (à direita) e o Presidente da 
V FENARROZ, Armando Fagundes (à esquerda).

Já publicou vários livros, tendo, inclu
sive, recebido dois prêmios nacionais por 
suas obras ''Hipólito José da Costa e o Uni
verso da Liberdade" e "Rembrandt".

Numa promoção conjunta da Editora 
da UFRGS, Instituto Estadual do Livro e Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul, foi lança
do no MARGS, a 13 de maio, em sessão de 
autógrafos, o livro "0 Solar do Almirante", 
(História pela Arquitetura), de Riopardense 
de Macedo.

Quanto à publicação "O Solar do Al
mirante" — trabalho que obteve o primei
ro prêmio num concurso da FUNARTE so
bre o patrimônio histórico brasileiro — tra
ta-se de uma obra onde Riopardense realiza 
completo relato de um sobradão colonial lo
calizado na cidade de Rio Pardo. Neste 
prédio nasceu, em 1848, Alexandrino Faria 
de Alencar, que foi Ministro da Marinha e 
Senador da República. O Almirante Alexan
drino participou da Revolta da Armada e da 
Guerra do Paraguai.

Na mesma ocasião, foi inaugurada a 
mostra "A Casa e o Espaço", com 24 gravu
ras (na maioria xilogravuras) e desenhos do 
autor. Os trabalhos de Riopardense — entre 
eles a xilo "0 Solar do Almirante" — retra
tam principalmente locais de Rio Pardo. 
Também lugares de São Francisco de Paula, 
Triunfo, Santo Amaro e Porto Alegre estão 
aí focalizados.

A construção do solar, as gerações que 
por ali passaram, a vida dos antepassados do 
Almirante desde o século XVI, aspectos his- 
tóricos-geográficos relacionados ao prédio e 
à cidade de Rio Pardo são abordados com 
precisão de detalhes e informações, nesta o- 
bra de Riopardense de Macedo.

Francisco Riopardense de Macedo, en
genheiro e urbanista, é professor da Faculda
de de Arquitetura da UFRGS, da disciplina 
de Arquitetura Paisagista. Exerce, ainda, fun
ções como diretor do Arquivo Histórico do 
Rio Grande do Sul. É historiador, escritor 
e artista plástico.
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PINTURAS DE FERNANDO BARIL

Fernando Baril, artista plástico gaú
cho, iniciou seus estudos de pintura em Por
to Alegre e fez especialização através de cur
sos em Israel (em 1969 e 1974) e em Madri 
(em 1978).

Suas composições, revelam arrojo e 
audácia, proporcionando ao espectador inú
meras possibilidades de descoberta.

Manuel L. Villasenor, Catedrático de 
Pintura Mural e Procedimentos Pictóricos, 
assim já dizia de Baril, na mostra do artista 
que teve lugar na "Casa do Brasil", na Es
panha: "Muito devemos esperar da infinita 
ânsia de investigação que anima Fernando 
Baril, e desejamos que esta sua primeira saí
da madrilenha seja o começo de quem sabe 
quais surpreendentes resultados".

Os resultados aí estão, realmente sur
preendentes, nesta exposição que o MARGS 
apresentou de 22 de maio a 23 de junho.

De volta desta última viagem, apresen
tou seu trabalho no III Salão de Pelotas, ob 
tendo o primeiro prêmio em pintura. Este 
trabalho, que integra agora o Acervo do 
MARGS, constituiu o "Prêmio Aquisição 
Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo".

LIANA MAHFUZ TIMM

APRESENTA DESENHOS 

DA SÉRIE "AMARRAS"

Recentemente, no MARGS, Baril rea
lizou uma mostra com 29 pinturas enriqueci
das pela técnica do grafismo.

Com desenhos a nanquim e crayon da 
série "Amarras", Liana Mahfuz Timm, jo
vem artista gaúcha, realizou mostra indivi
dual no MARGS, durante o mês de maio.

Desenho de Fernando Baril, da série "Cies"

Desenho a nanquim e crayon que integrou a mos
tra de Liana Mahfuz Timm.

Experiências em alumínio e cimento 
foram o marco inicial de suas atividades no 
campo das artes plásticas. Depois Liana rea
lizou trabalhos em relevo e esculturas de te
mática abstrata, desenhos a bico-de-pena 
decorrentes de um levantamento fotográfi
co da cidade do Rio de Janeiro, e entre ou
tros, esculturas em acrílico, tendo participa
do com duas delas no II Salão de Artes Vi
suais da UFRGS.

tudo da Forma no Departamento de Expres
são Gráfica da mesma Faculdade.

Sobre esta mostra de Liana Timm no 
MARGS diz Antonio Hohlfeldt: "A condi
ção opressiva da mulher, que aqui e ali já 
ocorriam no trabalho de Liana, ganham nes
ta fase um valor de maior evidência, sobre
tudo se ligarmos estes elementos aos dorsos 
nus. Da mulher, escolhe-se o conjunto de 
maior luxúria, de maior apropriação por 
parte do universo consumista em que vive
mos. Em torno dos dorsos, do anonimato 
destes dorsos femininos, a opressão das cor
das, das luminárias (das velhas casas que o- 
primem enquanto levam-nas ao papel de 
"donas de casa"), dos pêndulos (a eterna espe
ra de algo, nunca concretizado)."

Um importante trabalho seu foi o de 
ilustração do livro "Qorpo Insano" — 16 
serigrafias que constituíram, inclusive, uma 
mostra individual.

Formada em Arquitetura, é hoje Coor
denadora do Gabinete Experimental de Co
municação Visual do Laboratório de Ensino 
e Pesquisa de Criatividade na Faculdade de 
Arquitetura da UFRGS e é professora de Es-
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NO "DESTAQUE DO MÊS", 

OBRAS DE HENRIQUE FUHRO,

ALICE SOARES E VASCO PRADO

D primeiro artista convidado a expor 
uma obra sua no Painel "Destaque do Mês" 
foi Carlos Alberto Petrucci com a pintura 
"Paisagem de Torres". A seguir tivemos os 
conhecidos artistas gaúchos Henrique Leo 
Fuhro, Alice Soares e Vasco Prado.

De Fuhro, esteve exposta a gravura 
"Copérnico", datada de 1979. Fuhro, que 
iniciou com pintura em 1954, começou a 
se dedicar à xilogravura a partir de 1957 e 
foi nela que encontrou o meio mais cons
tante de expressar sua arte.

Dedicado muito tempo à temática das 
estórias em quadrinhos (Fuhro começou a 
desenhar inspirado nos gibis) e do esporte, 
as figuras humanas — solitárias ou acompa
nhadas de folhagens ou insetos — estão sem
pre presentes em suas obras.

sim dizer, essa candura do espírito juvenil ou 
mesmo infantil e que progride através da 
economia dos traços, do acerto exato das 
manchas, do concerto afinado entre as áreas 
de preto e branco. "Neste quadro, entretan
to, Alice acrescenta uma paisagem, ainda que 
indefinida, elemento incomum nos desenhos 
de suas "Meninas".

Alice Soares, com mais uma de suas 
"Meninas" foi destaque no MARGS em 
março deste ano.

reforçando a metáfora consumo-consumido. 
Nos desenhos, tarjas de cor reticulam o fun
do, espécie de megarretículas foto-cinemato- 
gráficas ou de televisão, diversificando e 
enriquecendo os elementos desta retórica 
gráfica. Assim, na medida em que se depura 
e enriquece, a gravura e o desenho de Fuhro 
tornam-se mais abrangentes do homem e do 
mundo atual, sua vontade de potência e seus 
objetos, seu desejo de consumo e o seu con
sumar-se. De tudo, resta uma visão crítica 
das coisas, que não sendo negativa, pois as 
aceita como são apenas, sutilmente, ironiza."

Embora sem expressar a tragédia social 
no retrato de suas crianças, como o fez Por- 
tinari, Carlos Scarinci acredita que foram os 
"Meninos de Brodowiski", que inclinaram 
Alice para temas das "Meninas". Mas nos de
senhos de Alice Soares, explica ele, "a temá
tica tornou-se desde logo mais abstrata, não 
retratando ninguém particularmente, nem 
qualquer espécie de situação social, o dese
nho constituindo o universo essencial de 
sua procura de fazer da linha o elemento que 
separa a luz da sombra, que ilumina, por as-
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Sobre a fase atual de Fuhro, diz Car
los Scarinci no catálogo de apresentação do 
artista como "destaque do mês de dezem
bro": "A partir dos anos 70, as imagens des
dobram-se em sombras ou 'fantasmas' tele
visionais, que enfatizam seu caráter comuni- 
cacional. Um pouco depois, Fuhro dedica- 
-se ao desenho, depurando, ainda mais, sua 
linguagem gráfica. As folhagens e os insetos 
comparecem ao lado da figura feminina pro
vocante: objetos de consumo sempre. A 
eles vão juntar-se os frutos, nacionais diga-se,

Artista das mais sérias no desenvolvi
mento de seu trabalho, professora dedicada 
e competente, seu valor foi reconhecido com 
justiça, através do título de "Professora E- 
mérita" com que foi distinguida no corrente 
ano pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul.
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0 "Destaque do Mês", em maio, foi Vasco Prado com sua escultura 
intitulada "Égua Bebendo Água", gesso original para fundir em bronze.

Escultor da pedra, da terracota, do bronze e da madeira, Vasco Pra
do se expressa, mais uma vez, através da figura do animal que domina a 
coxilha rio-grandense — o cavalo.

Considerado um artista de muitas facetas, uma vez que nestas qua
tro décadas de trabalho incansável se dedicou ao desenho, à gravura,à tape
çaria e à pintura, foi na escultura que Vasco centralizou sua arte.

Publicação do MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - DEPARTA
MENTO DE CULTURA - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURIS
MO. Diretor do MARGS: Jader Osório Siqueira. Coordenadora do Boletim: Magdale- 
na Lutzenberger. Jornalista Responsável: Lygia Nunes. Redatora: Flavia Maria Rosa. 
Fotos: Mabel Leal Vieira, Eduardo Cunha e Circe Saldanha Pilla. Tiragem: 3.500 
exemplares. Circulação dirigida-Distribuição gratuita.

Já há muito tempo com seu nome entre os primeiros na lista dos es
cultores nacionais, sua obra, como disse Jorge Amado, "vem crescendo 
num trabalho sério, distante dos modismos de cada hora, de cada minuto. 
Cresce numa consciência de sua arte que é, ao mesmo tempo, humildade 
e orgulho".
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Papel de destaque para a Arte 

e a Cultura do Rio Grande do Sul.

1977
Em 1977, lançamos o disco duplo Música Popular 

do RS, trabalho inédito, que 
reuniu os melhores 

compositores, 
instrumentistas 

e cantores do Estado.

1978
Em 1978, editamos o livro de pesquisa 

de J.C. Paixão Cortes,
O Gaúcho - Danças, Trajes e 

Artesanato.

1979
Em 1979, imprimimos o álbum de gravuras 

de Nelson Junqbluth, 
com textos de Barbosa Lessa -Lendas do Sul.

Em 1980, mais um trabalho de porte artístico/cultural 
está nos planos da Riocell. Temos o prazer de lidar com as coisas 

mais autênticas da nossa terra. Daqui extraímos matéria-prima e a mão-de-obra qualificada para 
a nossa produção industrial. Mas não esquecemos de valorizar, também, 

o talento e a criatividade de artistas, pesquisadores e historiadores gaúchos.
Não poderia ser outro o nosso papel.

[(#)] RIOCELL
RIO GRANDE-CIA. DE CELULOSE DO SUL


