


Na presença do Secretário de Cultura, Desporto e Turismo, Dr. Lauro 
Guimarães, e de outras autoridades, o Professor Roberto Pimentel 
agradece a confiança que lhe é depositada como novo Diretor do MARGS.

ROBERTO PIMENTEL,
O NOVO DIRETOR DO MARGS

Empossado pelo Secretário Lauro Pereira Guimarães, da Cultura, 
Desporto e Turismo, assumiu a direção do MARGS o professor Roberto 
Valfredo Bicca Pimentel, no dia 6 de outubro do corrente ano, cm subs
tituição ao PintorJader Siqueira.

Além do Secretário, a posse de Pimentel contou com as presenças 
de Luiz Carlos Barbosa Lessa, diretor do Departamento de Cultura da 
SCDT, José Antonio Daudt, diretor da TV Estado, Ado Malagoli, or
ganizador e primeiro diretor do MARGS, Rui Borba Filho, diretor do 
BRDE, titulares de departamentos e instituições culturais da Secretaria de 
Cultura, Desporto e Turismo, além de funcionários do Museu e grande 
número de amigos do novo diretor.

Na oportunidade, o Secretário Lauro Guimarães enfatizou a im
portância de um trabalho integrado entre a Secretaria e os diversos ór
gãos a ela vinculados, acentuando a necessidade vital da formação de 
um corpo uno de administradores que visem atingir os mesmos objetivos 
culturais. Referindo-se ao novo diretor do MARGS, destacou sua fina 
sensibilidade e sua atuação, há vários anos, em prol da cultura e das ar
tes plásticas, o que o reco nenda para o cargo e o qualifica para a di
reção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

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
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ARTISTAS EM DESTAQUEsor dc Francês, Literatura Brasileira e Por
tuguesa e também de História da Arte. Além 
disso, dirigiu a Galeria dc Arte do Centro 
Comercial e é conhecido apresentador de 
televisão em nosso meio.

Bacharel em Ciências Jurídicas e 
Sociais e em Letras pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Roberto Pimentel es
tagiou na Universidade de Dakar, no Se
negal, onde cursou Lingüística e Filologia. 
De volta ao Brasil, tem atuado como profes-

PLANOS DA NOVA DIREÇÃO

A nova direção do MARGS tem em 
vista muitos planos que deverão ser 
executados a curto e médio prazo.

Dentro da programação normal das 
exposições do próximo ano, o Museu fará 
uma retrospectiva da obra do mestre Ado 
Malagoli e uma mostra da pinacoteca dc 
Rubem Knijnik, o grande colecionador 
gaúcho recentemente falecido.

Dando prosseguimento aos pro
gramas educativos do Núcleo de Extensão 
do MARGS, o novo diretor vai dimen
sionar o projeto “Escola e Arte no Mu
seu”, que conta com a colaboração da Ia 
DE. Para o público em geral serão pro
movidos cursos e ciclos de palestras bem 
como outros programas dedicados ex
clusivamente a grupos de senhoras que 
desejarem receber atendimento guiado no 
Museu. Será ativada a Escolinhade Arte 
para crianças, funcionando sob a orien
tação de professores especializados.

Com relação às horas de lazer que 
podem ser desfrutadas dentro do Museu, 
pretende a nova direção acelerar a implan
tação do Bar numa das torres, para maior 
comodidade dos visitantes. A partir dessa 
inovação será lançada a campanha “Vamos 
Almoçar no Museu” dirigida a todos que 
quiserem visitar o MARGS entre 12 e 14 
horas, constituindo-se, assim, o Museu em 
mais um local central de interesse da 
comunidade.

A reativação do cinema será outro 
ponto a ter continuidade através do inter
câmbio com consulados e instituições cul
turais. Da mesma forma, serão realizados 
concertos musicais e tudo mais, enfim, que 
possa trazer um novo público ao MARGS.

No setor dc publicações, será lan
çada uma edição completa da obra de, 
Iberê Camargo, a ser feita em conjunto 
com o Instituto Estadual do Livro.

Entre as decisões tomadas em relação 
ao prédio do Museu, a nova direção vai 
proceder à revisão da rede de iluminação e 
cuidar da sua segurança c preservação 
através da requisição de mais guardas para 
a vigilância das obras.

Serão abertas novas salas para a ex
posição do acervo: Sala Pedro Weingárt- 
ner, Sala de Cerâmica, Sala de Primitivos 
e Ingênuos e uma Sala dc Arte Sacra.

O acervo é meta prioritária da atual 
direção e, como tal, o laboratório de con
servação e restauração dc obras será 
brevemente ampliado para entrar em fun
cionamento a nível nacional.

E finalmente, duas decisões que 
terão ampla repercussão: a fundação da 
Associação dos Amigos do Museu, dentro 
dos critérios legais para seu desempenho e 
a formação dc um Conselho integrado por 
artistas e intelectuais, que terá função de 
assessoria junto ao diretor do MARGS.

Auto-retrato de Fahrion, pertencente a uma 
coleção particular.

JOAO FAHRION
Personalidade marcante, tempe

ramento introvertido, dono de uma cul
tura incomum, Fahrion era extremamente 
sensível. Homem de poucas palavras, fez 
da pintura e do desenho sua verdadeira 
forma de expressão.

Talento versátil, escrevia com 
profundidade e humor tanto em por
tuguês como cm alemão - prosa e verso - 
além de fazer música como distração.

A obra de João Fahrion possui um 
caráter inconfundível, marcado pela fan
tasia, por uma atmosfera mágica das cores 
suaves cm contraste com as figuras sen
suais, melancólicas. Independente do 
tema, este traço se faz sentir mesmo nas

caricaturas, nos retratos e nas ilustrações 
infantis.

Atrás de um silêncio, às vezes cons
trangedor, escondia-se o humorista, o con
tador e o ilustrador de estórias infantis -
livros estes que encantaram uma geração. 
Foram editados pela Livraria do Globo en
tre 1934 e 1945. Entre eles lembramos 
"Os Nenês D’Âgua”, "A Chácara da Rua

David Cop-Um”, “Heidi nos Alpes” 
perfield e seus Companheiros”, hoje in
felizmente esgotados, morando às vezes na 
prateleira empoeirada dc um sebo.

O gato, seu animal preferido, an
dava pelas janelas e cantos de seu atelier e 
também no meio de suas ilustrações, no
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sWJ canto dc um quadro. Fahrion gostava 
daquele jeito misterioso e elegante dos 
felinos.

1976) ou “Retrospectiva dc J. Fahrion 
(Galeria do Centro Comercial, 1976) lem
bram quadros como “A Visita”, a moça 
nua visitando as três velhinhas; um “Dor
so Negro de Costas” e o retrato de Gilda 
Marinho, obras-primas dignas dos grandes 
museus da Europa.

Dentro do tema “madonas” usou 
várias técnicas diferentes: bico-de-pena, 
gravura, têmpera, carvão, aquarela e óleo. 
São figuras místicas, góticas. Algumas são 
trágicas, outras suavemente românticas. A 
grande “Madona de J. Fahrion é uma 
figura real, quase palpável, os olhos vivos, 
traços fortes, mais mulher agora do que 
figura bíblica. No verso de muitas destas 
telas o pintor fazia esboços, estudos das 
figuras.
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Afirma-se como artista gráfico nas 
ilustrações dc "Noites na Taverna”, de 
Álvares de Azevedo, obra genial.Ã-2

f Foram poucos seus modelos mas
culinos, mas talvez tenham sido eles os temas 
para os seus melhores retratos. Hans G. 
Krahe, Ricardo Fahrion e Paulo Krieger, 
cujos traços marcantes de personalidade es
tão evidentes, falam da sensibilidade e da 
técnica perfeita de João Fahrion.

As mulheres foram, cenamente, seus 
temas e modelos preferidos. Cheias de 
sensualidade e douçura, suaves, longilí- 

lábios carnudos, cabelos escorridos,
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neas,
os grandes olhos amendoados, misteriosos. 
Assim, em geral, aparecem como baila
rinas, banhistas, amazonas, atrizes, figuras 
do quotidiano, moças e velhas.

O gosto pelo mundo do teatro, a 
atração pelo circo e pela dança criaram a 
obra maior de Fahrion, imprimindo 
definitivamente aquele caráter incanfun-
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Os que estiveram em exposições 
“Fahrion Revisitado’’ (MARGS,como Um dorso de mulher, trabalho em técnica mista 

(coleção particular).
Gravura do artista que integrou a mostra “A 
Gravura Contemporânea no Rio Grande do Sul”, 
organizada por Carlos Scarind.

"Modelo com Luva”, obra doada pela famffia do 
artista ao Acervo do MARGS, em 1974.“Vestido Verde”, óleo adquirido pelo MARGS em 

1955. dível que nos faz reconhecê-lo à primeira 
vista. É evidente a empatia que existe en
tre o pintor e os tipos humanos que 
povoam esse mundo mágico traduzido por 
uma riqueza de cores, de movimento e de 
perenes transformações. Era um mundo 
que aparentemente contrastava com 
aquela figura caladona, que às vezes 
parecia alheia ao mundo que o rodeava. 
Na realidade divertia-se com fantasias. 
Quantas vezes se vestiu de arlequim, 
pousou com estranhos chapéus para seus 
auto-retratos. Dentro deste mesmo espírito 
estão os quadros cujos temas foram os 
bares e os cabarés enfumaçados e seus 
mais diferentes freqüentadores.

Apesar da relutância em pintar 
paisagens, as poucas existentes são de 
grande beleza cromática. Entretanto,
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A Praça da Alfândega retratada no pincel de
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Ilustração da capa do n° 22 da Revista do Globo,
trabalho, que também fez parte da mostra “A
Gravura Contemporânea no Rio Grande do Sul”.

Trabalho de ilustração de
peitado e admirado por seus alunos. 
Muitos lembram sua maneira silenciosa de 
criticar ou de ensinar, recordam estórias 
engraçadas que contava na hora justa. 
Outros se referem à sua condição de 
homem inteligente culto e humil
de:...' ‘Encontrei-o discreto, reservado, 
perdido pela sala, como se não fosse o 
autor de tanta coisa bonita.

Fahrion é, em essência, um pintor de gente.

João Fahrion nasceu em Porto 
Alegre e era descendente de alemães. Mos
trou talento desde criança, quando passava 
horas esquecidas pintando a paisagem, os 
barcos ancorados na frente de sua casa. Na 
juventude contou com o auxílio e de
dicação de sua mãe e com o estímulo do 
irmão e da cunhada. Na realidade nunca 
chegou a receber o dinheiro destinado à 
bolsa de estudos que recebeu do governo. 
Foram as economias de sua mãe que lhe 
permitiram estudar na Alemanha sob a 
orientação de Müllcr e Scoenfeld.

Seu primeiro professor de desenho 
foi Giuseppe Gaudenzi, um escultor ita
liano.

.
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sua obra permitem que ela seja analisada 
por vários ângulos, criando, assim, o 
debate e a controvérsia de alto nível em 
torno de suas realizações e na interpre
tação de sua mensagem e, principalmente, 
criando interesse sobre a obra artística, 
reafirmando a permanência c a atualidade 
de suas criações, exigências indispensáveis a 
tudo o que é pretendido seja realmente clas
sificado como Arte.
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Importante foi sua atuação como 
professor da Escola de Belas Artes. Era res-

om -U m ò ,íB. inf. MARGS, 6 (14): 3-7, jul./out. 19806



madeiras peças de cerâmica com etiquetas 
decoradas na técnica do engobe apresen
tando símbolos relacionados aos 40 per
sonagens escolhidos (o ceramista, o ho- 
mem-pássaro, o juiz, a pastora, a cozi
nheira, o médico, o mensageiro, entre 
outros). Os próprios artistas lançaram a 
dúvida sobre o nome que deveríam ter as 
cerâmicas. Por isso, dizem eles, nós as in-

os alunos Cinthia Zaguini (Ceramista e 
Decoradora) e Marcos Rodrigues Malta 
(Desenhista).

Quem veio ao IV Salão de Cerâmica 
certamentc teve sua atenção voltada para 
esta proposta, que assim se apresentava:

Numa armação de ripas e tábuas en
contravam-se suspensas por cordas e

IV SALÃO DE CERÂMICA DO RIO GRANDE DO SUL

Teru B. Mizoguchi, Leda Marino Flores, 
Liliana Marion Moeller, Lygia Osório 
Mallmann, Paulo Becker Amaral, Vanda 
Beatriz Bopp e Zilda Zanella Marques, 
todos do Rio Grande do Sul; Dagmar 
Parucker, Juliana Leony Drolshagen e 
Ruth Buschle, do vizinho Estado de Santa 
Catarina.

Tendo por finalidade documentar e 
incentivar a arte ceramística, a Secretaria 
de Cultura, Desporto e Turismo c o 
MARGS promoveram, no mês de junho, o 
IV Salão de Cerâmica do Rio Grande do 
Sul, que contou com a participação de 22 
artistas de nosso Estado e de Santa Ca
tarina.

Não foi fácil o trabalho do júri de 
seleção e premiação, composto por Nélide 
Bertolucci, Rose Lutzenbcrgcr, Wilbur 01- 
medo, Cláudia Lindner e Jader Siqueira, 
uma vez que o número de obras inscritas 
atingiu a mais de 150 peças.

O IV Salão de Cerâmica, do Rio 
Grande do Sul teve, ainda, como artistas 
convidados, os gaúchos Wilbur Olmedo c 
Nélide Bertolucci e o argentino Leo 
Tavella.

Os prêmios de aquisição foram con
cedidos a: Eduardo Cruz (obra “Truque 
I” - Prêmio Secretaria de Cultura, Des
porto e Turismo); Marilcne Thomé En- 
glert, (obra “Eclosão II” - Prêmio Grupo 
Habitasul); Margarida Prcger (obra 
“Composição IV” - Prêmio Grupo Ger- 
dau); Marlies Ritter (obra “Galho que o 
Rio me Trouxe” - Prêmio City Hotel); e 
Roscmari Spinatto Scotti (obra “Ecologia 
II” - Prêmio Secretaria de Cultura, Desporto 
e Turismo).

“CAOS E CRIAÇÃO”, A PROPOSTA 
DO GRUPO NHA-Ú

O Grupo Nha-ú, que buscou seu 
nome na língua guarani (nhaú significa 
em português barro ou terra) tem por ob
jetivo o estudo artístico dentro da mo
dalidade da cerâmica. Compõem este 
grupo professores do Curso de Educação 
Artística de Florianópolis, alunos do 
Atelier de Artes Visuais do mesmo curso, 
apreciadores da arte da cerâmica e re
presentantes da cerâmica popular de 
Florianópolis.

titulamos de “PENDURUKERAMUS ou 
CERAMIPENSO, talvez SUSPENRÂMICA 

quem sabe, ESPACERAMUS ou... 
(suspender, liberar formas da situação es
tática, dando um aspecto de ser vivente no 
meio em que está)”. No chão. marcado 
com tinta branca, azulejos decorados 
repetiam os símbolos utilizados nas peças 
suspensas e aí se distribuíam tijolos, la
jotas e outras peças da cerâmica industrial. 
Ao centro, sobre uma esteira de palha es
tavam dispostos um vaso, quatro algui
dares e formas de argila e chamote, con
tendo no seu interior peças de olaria de 
Santa Catarina. Nos vértices da esteira, a 
indicação dos pontos cardeais.

Complementando a proposta, um 
quadro com fotografias e legendas mos
trava o desenvolvimento do trabalho 
executado pelo grupo.

Uma caixa de som transmitia do 
gravador a música especialmcnte criada 
para “Caos c Criação”.

A proposta apresentada pelo Grupo 
Nha-ú mostrou um aspecto inteiramente 
novo dentro da arte da Cerâmica, que 
contribuiu, efetivamente, para o enri
quecimento do IV Salão de Cerâmica do 
Rio Grande do Sul.

Também duas menções honrosas 
foram atribuídas aos artistas Astrid Linsen- 
mayer, (obra “Desprendimento I“) e 
Getúlio Antônio P. Bayer (obra “Dor
so”).

ou,

Mereceu citação especial a proposta 
“Caos e Criação” do Grupo Nha-ú, de 
Florianópolis, constituído de sete com
ponentes representados pelo Prof. Luiz 
Carlos Canabarro Machado.

Participaram deste salão, além dos 
premiados, os seguintes artistas: Aglaé 
Machado de Oliveira, Eduardo Henrique 
L. M. Santos, Ingcborg Friedrich, Irene

“Caos e Criação” teve como rea
lizadores o Prof. Luiz Carlos Canabarro 
Machado (coordenador), o Prof. Geraldo 
Mazzi (Imprcssor em Scrigrafia), a Prof* 
Dora Bay (Organizadora de Impressos), o 
Prof. Carlos Lucas Besen (Compositor 
Musical), o Sr. Ademar de Melo (Oleiro 
Popular), Sr. Ulisses Soares (Fotógrafo) e
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A MULHER NAS FOTOS DE NILDA LUDWIG MARGS EXPÕE OBRAS DE LOCATELLI

"Fariseu” (este pertencente à coleção par
ticular de João Alberto Leivas Job) e os es
boços da "Via Crucis”, feitos para a Igreja 
de São Pclegrino, em Caxias do Sul e de 
"Os Bandeirantes”, para o Banco Auxiliar 
de São Paulo.

Ao ato de inauguração desta nova 
sala do MARGS, que introduziu as pin
turas deste importante artista e grande 
mestre, compareceram, além dos filhos de 
Locatelli - Cristiana e Roberto - autori
dades, artistas e um grande número de 
pessoas amigas.

A partir do mês de julho, cerca de 
30 obras de Aldo Locatelli podem ser vis
tas no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, em nova sala do Io andar.

As obras de Locatelli - pinturas e es
boços para painéis e murais - constituem 
um empréstimo de seus familiares, per
mitindo que o trabalho do artista seja 
mais divulgado e conhecido pelo público. 
Entre os trabalhos ali expostos merecem 
ser apreciados os óleos "Preto Velho”, "O 
Bêbado”, "O Vendedor de Galinhas”, 
"Retrato de Chico”, "A Espanhola”,

trti&rm fcdfefagjjudUt
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Na inauguração da mostra de Locatelli, Roberto e Cristiana -■filhos do ar
tista - em conversa com o Dr. Lauro Guimarães e Jader Siqueira.“Silvestre” é o titulo desta foto de Nilda Ludwig.

Tendo participado de vários salões 
de fotografia, Nilda Ludwig já alcançou 
vários prêmios, sendo os mais recentes o 
primeiro lugar e menção honrosa que ob
teve - dentro da categoria "tema livre” - 
no Concurso Médico de Fotografias 
promovido pela Associação Médica do Rio 
Grande do Sul e pela Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica (Seção RGS) no cor
rente ano.

apresenta seu lado artístico "com trabalhos 
onde ressalta a suavidade de traços e os ân

gulos mais estéticos da mulher, harmoni
zados nos tons do sépia. ’ ’

Ao lado de sua personalidade em
preendedora e humana, ressalta seu amor 
pela arte pura e pelo belo, o que demons
tra seu grande talento e sua impressionan
te sensibilidade”.

Dentro desta área de atuação, Nilda 
já ocupou os cargos de diretora social e 
diretora do Departamento de Divulgação e 
Promoção do Foto Cine Clube Gaúcho de 
1975 a 1977. De 1978 até agora é mem
bro da Diretoria da Associação Riogran- 
dense de Imprensa.

Sempre preocupada em aprender 
mais e melhorar seu trabalho, Nilda Lud
wig participou de vários cursos e semi
nários e realizou cursos de extensão na 
Universidade Federal do Rio Grande do

1 v V

INilda Ludwig já é conhecida profis
sional na arte da fotografia, onde atua há 
cerca de dez anos, sendo que nos últimos três 
anos vem se dedicando ao trabalho de fotos 
na área médico-científíco.

No mês de junho, Nilda realizou no 
MARGS sua primeira exposição indivi
dual, para qual escolheu como tema 
"Mulher”.

Na opinião do cirurgião plástico 
Luiz Carlos Celi Garcia, Nilda Ludwig nos Sul.
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ZALUAR EM RETROSPECTIVA NO MARGS “ESPAÇO MARGS” NA TV ESTADO

Para comemorar os 30 anos de- 
atividades no campo das artes plásticas, foi 
organizada no Rio de Janeiro, em 1979, 
uma retrospectiva do artista fluminense 
Abelardo Zaluar. Esta exposição, que 
reúne óleos, serigrafias e desenhos do ar
tista, teve também sua apresentação no 
MARGS, no período de 22 de julho a 23 
de agosto do corrente ano.

Integrando o “Projeto Arco-íris”, 
promoção do Instituto Nacional de Ar
tes/FUNARTE, a mostra de Zaluar, em 
nosso Estado, contou com a colaboração 
da Secretaria de Cultura, Desporto e 
Turismo.

Como conseqüência de seu entusias
mo,. de sua atração pela arquitetura, es
pecialmente a barroca, Zaluar se dedicou a 
fotografar o barroco e pôde observar que 
muitos dos cortes, dos detalhes das fotos 
que tirou coincidiam, embora sem que 
tivesse a menor intenção, com as formas 
que produz atualmente em seus quadros. 
Foi por esta razão que, nesta mostra, 
colocou lado a lado fotos de detalhes de 
arte barroca com a reprodução de quadros 
seus, onde se tem possibilidade de obser
var grande afinidade entre eles.

Para Antônio Bulhões, Zaluar trans
forma, no cavalete, a arte bàrroca em arte 
“zaluar”. E assim define ele o trabalho 
deste artista: “Arte rica de significados: ao 
ver e percorrer, com vagar, estas telas de 
tão lindos rosas, pretos, azuis, verdes, ver
melhos, ocres, amarelos, cinzas ou violetas 
de tão caprichados traços impecáveis, nin
guém se choca, é verdade; ninguém, 
todavia, permanece insensível. De todas, e 
de cada uma, flui uma vibração específica, 
diferente - e inesquecível”.

Foi esta a primeira vez que Zaluar 
expôs em Porto Alegre, embora já tenha 
participado aqui de outras promoções, 
como foi o caso do I Salão de Artes Vi
suais, em 1970, onde recebeu o primeiro 
prêmio em desenho.

Quando da inauguração de sua mos
tra, Abelardo Zaluar esteve em Porto 
Alegre, ocasião em que, abordando o 
tema “Cor e Grafismo”, proferiu uma 
palestra no auditório do Museu de Arte.

Jose Antomo Daut, Diretor da TV Estado, e Jader Siqueira, então Di
retor do MARGS, na ocasião em que firmavam contrato para a realização 
do “Espaço MARGS”.

De um convênio entre a TV Estado 
e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
resultou a apresentação do programa 
“Espaço MARGS” na TVE - Canal 7, no 
período de julho a setembro.

Uma entrevista com o crítico de arte 
Armindo Trevisan e Cristiana, filha de Al- 
do Locatelli, trouxe importantes infor
mações sobre a vida e a obra deste pintor 
muralista. Também o pintor Abelardo 
Zaluar, a crítica de arte Aracy Amaral c os 
artistas plásticos Ligia Mallmann e Hem 
rique Fuhro foram entrevistados no pro
grama.

Óleo de Zaluar na retrospectiva do MARGS.

“Espaço MARGS procurou levar 
aos telespectadores não só notícias sobre 
mostras c outras realizações do Museu, 
como também informações sobre o 
movimento artístico no Estado e no País e 
o depoimento de artistas plásticos que 
realizavam mostras no momento.

r “Espaço MARGS” teve por objetivo 
ser não apenas um veículo de informação, 
mas de integração entre o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul c os artistas plás
ticos, galerias c instituições culturais. Pros
seguindo em seu propósito, “Espaço 
MARGS’
cores) em março do próximo ano, com 
nova orientação.

Neste programa foram focalizados, 
entre outros, Pedro Weingartner, João 
Fahrion, José Lutzenbcrgcr, Joel Amaral, 
Libindo Ferraz, Edgar Koetz, artistas dos 
quais o Acervo do MARGS possui obras.
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BIBLIOTECA DO MARGS 

REABERTA AO PÚBLICO
AM 09A<Y83“

Contando no presente ano com profissionais especializados, a 
Biblioteca do MARGS passou por uma fase de reorganização no pri
meiro semestre, visando melhor atender às consultas de professores, es
tudantes e pessoas interessadas em arte.

Iniciada com doações de particulares, editoras e entidades cul
turais, a Biblioteca do MARGS tem por objetivo tornar-se uma insti
tuição especializada no campo das artes plásticas. Para tanto, aceita a 
doação de livros, catálogos e periódicos relacionados com o assunto, que 
possam contribuir para o enriquecimento de seu acervo.

A partir do mês de agosto a Biblioteca se encontra aberta ao 
público, de terça a sexta-feira, no horário das 10 às 17 horas, procuran
do, dentro de suas possibilidades, prestar o melhor atendimento aos que 
a ela recorrem em busca de informação.

Alunos realizam consultas na Biblioteca do MARGS.pfc>.

ESTAGIÁRIOS DO MUDES NO MUSEU DE ARTE

Com atividade desde 1975, quando foi criada, a Fundação Mo
vimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social (MUDES) 
visa promover, através do Projeto Museus, a capacitação e o aprimora
mento de Recursos Humanos, especialmente estudantes de 2o e 3o 
graus. E isto se realiza por meio da atuação direta desses estudantes 
instituições como: Museus, Arquivos, Bibliotecas, Institutos Históricos eCen
tros de Documentação e Pesquisa.

Oportunizando estágio a oito universitários das áreas de Artes Plás
ticas, Arquitetura, Turismo e História, o MARGS participou do Projeto 
Museus V, dando continuidade ao trabalho que já vinha desenvolvendo 
com o MUDES.

No mês de agosto esteve em Porto Alegre a Supervisora de Estágios 
Sylvia Beatriz Monerat, que realizou, no MARGS, uma reunião com os 
estagiários que vinham desenvolvendo atividades no Museu de Arte do 

e em outras instituições da capital gaúcha. Esta 
reunião teve a finalidade de avaliar o desenvolvimento do Programa.

Encerrada esta etapa, o MARGS participa agora do Projeto VI, 
quando uma nova turma de estudantes vem atuando nos diferentes 
núcleos do Museu.

em
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TRAJETÓRIA DE PETRUCCI NA ARTE

Em seus primeiros anos de trabalho, 
além da participação em exposições in
dividuais e coletivas, dedicou-se à reali
zação de cenários para peças de teatro, 
como “Antígona”,
Canto do Cisne” 
apresentadas pelo Teatro do Estudante de 
Porto Alegre.

Mesmo sem ter passado pelo Depar
tamento de Arte da Editora Globo (um 
reduto de expressivos artistas de sua época) 
Petrucci acredita ter sofrido forte influên
cia das características gráficas desse grupo 
liderado por Ernesto Zeuner.

Na opinião do crítico Carlos Scarinci 
- responsável pela apresentação do ca
tálogo da exposição - ‘‘Petrucci, embora 
consagrado já, continua, entretanto, pouco 
conhecido, mas nesta mostra cremos que 
se pode compreender a proposta de toda a 
sua vida: a busca constante, através de 
uma experimentação incansável, de 
apreender nos detalhes da forma, da cor e 
da matéria aquilo que sendo tempo é 
também permanência”.

Pinturas, desenhos e monotipias do 
gaúcho Carlos Alberto Petrucci estiveram 
reunidos em duas salas do MARGS na ex
posição ‘‘Arte-Trajetória 42-80” 
período compreendido entre 9 c 30 de 
setembro.

no
‘‘O Selvagem”
‘‘O Pai” e outras

”0

Mostrando os caminhos seguidos 
pelo artista ao longo destes 38 anos, esta 
retrospectiva trouxe ao público cerca de 
160 trabalhos de Petrucci, desde 1942, 
ano em que participou, pela primeira vez, 
do Salão de Arte da Associação Francisco 
Lisboa, em Porto Alegre.

Petrucci, mais conhecido - como diz 
Scarinci - pelo ‘‘fotorrealismo nostálgico ” 
de seus casarios (neste gênero o Acervo do 
MARGS possui o ‘‘Prédio da Farmácia 
Carvalho”) surge, nesta mostra, com uma 
diversidade de trabalhos que denotam os 
múltiplos caminhos que seguiu na busca 
constante de novas soluções estéticas.

Nascido em Pelotas, foi em sua 
cidade natal que iniciou estudos no campo 
das artes plásticas, com o Professor Adail 
Bento Costa.

Durante a visita ao Museu, alunos da 7a série ouvem a orientação 
do guia.

ESTUDANTES DE Io GRAU NO MARGS
Tendo por fim trazer escolares ao 

Museu para visitas guiadas e sessões de 
audiovisuais sobre artes plásticas, esta 
atividade procura oportunizar o conhe
cimento das diversas formas de expressão 
artísticas, despertando o interesse dos 
jovens para novas experiências no campo 
das artes. Complementando as visitas, são 
distribuídos aos alunos subsídios infor
mativos.

O dia 12 de agosto marcou o início 
do Projeto ‘‘A Escola c a Arte no Mu
seu”, coordenado pelo núcleo de Extensão 
do MARGS e contando com a colaboração 
da Ia Delegacia de Educação, através da 
Equipe de Ativação Curricular da Asses- 
soria Técnica.

Em visita à exposição de Petrucci, José Lewgoy posa diante do quadro 
para o qual serviu de modelo.

A promoção desenvolve-se até o mês 
de novembro, às terças e quintas pela 
manhã e às quartas e sextas no horário da 
tarde.

"A Dama de Branco”, óleo de Arthur da Costa 
Timotheo, é alvo do interesse dos estudantes.

Dentro do Projeto ‘‘A Escola e a 
Arte no Museu” serão atendidos, no cor- 

de 1.750 alunos de 7a sérierente ano, cerca 
de 50 escolas de Io Grau de Porto Alegre, 
sendo meta dos MARGS ampliar esta 
promoção, oportunizando a qm maior 
número de estudantes o acesso às produções
artísticas.

Além desta atividade, o Núcleo de 
Extensão atende aos professores que 
desejam trazer suas turmas ao MARGS, 
desde que sejam combinadas previamente 
a visita e a sessão de audiovisual.
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“DESTAQUE DO MÊS” Foi cm conseqiiência de seu interesse 
pela vida dos índios - que ela considera 
uma lição aos civilizados, pela harmonia com 
que vivem com a natureza - que Maria 
Tomaselli começou a dedicar-se a este tema. 
Mas seu trabalho que envolve a temática do 
indígena não se apresenta de modo super
ficial mas denota, sobretudo, profunda 
reflexão.

ou agrupamentos familiares) em ambientes 
também modestos e simples.

Um dos nomes jovens da arte 
gaúcha, Anico (nascida em Montevidéu, 
mas há muito radicada no Rio Grande do 
Sul) concluiu seus estudos no Instituto de 
Artes da UFRGS, em 1974. Já nesse mes
mo ano alcançou vários prêmios cm mos
tras e salões no Rio Grande do Sul e no 
Rio de Janeiro. Em 1976, foi selecionada 
para participar da Trienal Internacional da 
Gravura em Madeira na Suíça, mostra esta 
inaugurada em Friburgo e que percorreu 
toda a Europa.

Experimentando várias técnicas de 
gravura, Anico se decidiu pela xilo e vem, 
desde então, numa atividade séria e con
tínua, crescendo, se aperfeiçoando e ob
tendo, como resultado, um trabalho de 
excelente nível.

Falando sobre a artista na apresen
tação do “Destaque do Mês” em julho, o 
crítico de arte Carlos Scarinci assim se ex
pressou:

Inaugurado em outubro do ano pas
sado, dentro das festividades de aniver
sário do MARGS, o painel “Destaque de 
Mês” vem apontando importantes artistas 
em atividade no Rio Grande do Sul. 
Depois de Vasco Prado chegou a vez de 
Maria Tomaselli Cirne lima e Anico Hers- 
kovits, respectivamente com a pintura 
“Figuras e Signos” c com a xilogravura 
“Dancing Avenida”.

“É pois o valor propriamente plás
tico, gráfico ou pictórico, das formas que a 
artista organiza, que pronuncia, manten
do, é claro, a ligação inicial com a ins
piração mítico indígena, uma mensagem 
religada a toda tradição da pintura oci
dental e se universaliza. Maria Tomaselli 
não faz, portanto, antropologia, nem 
propriamente filosofa, pois faz pintura, 
faz arte num sentido contemporâneo, não 
deixando de reencontrar a lição de mestres, 
que recolhe e, no seu sentido particular, ul
trapassa”.

ANICO HERSKOVITSMARIA TOMASELLI
Em “Dancing Avenida”, Anico 

Herskovits retrata mais um aspecto da vida 
popular com a singeleza que caracteriza 
seus trabalhos. Suas figuras humanas mos
tram gente comum, simples, pobre 
(predominando ajuntamentos de pessoas

CIRNE LIMA
Nascida na Aústria, Maria Tomaselli 

já vive há muitos anos no Brasil, estando 
agora radicada cm Porto Alegre.
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' projeção de um audiovisual (produzido 
por Flavio Delmcse) sobre os trabalhos do 
gaúcho Mottini que ilustram a referida 
publicação. Complementaram a exposição 
peças e objetos antigos representados nas 
ilustrações.

João Baptista Mottini, artista plástico 
carreira ilustrando livrosque iniciou sua 

infantis na Editora Globo, já há muitos 
anos vem se dedicando aos temas regionais 
ou urbanos do Rio Grande do Sul.

Aspecto do coquetel no MARGS, quando o 
relatório anual da SAMRIG foi apresentado.

Sob o título “Profissões, Passos e 
Pregões Perdidos’’, o álbum reuniu ilus- 

focalizam os vendedores am-traçoes que 
bulantes do Rio Grande antigo. Ali estão 
retratados os pipeiros, os tocadores de 
realejo, seresteiros, caixeiros-viajantes, lim
padores de chaminé c tantos outros tipos 

Rio Grande do início do

RELATÓRIO ANUAL 

DA SAMRIG TEM SUA

APRESENTAÇÃO NO MARGS
O relatório anual da Diretoria da 

SAMRIG - que desta vez contou com ilus
trações de Mottini - teve sua apresentação 
no MARGS no início do mês de outubro.

que marcaram o 
século.

O trabalho de Mottini foi baseado 
em pesquisas do historiador Leandro 
Telles, realizadas especialmente para este 
relatório da SAMRIG.

Na ocasião da entrega do relatório 
1979/80 foi realizada uma mostra e

A ARTE LATINO-AMERICANA 

NA PALAVRA DE ARACY AMARAL
mopolitismo através das Bienais no 
Brasil”, encerrando-se, este ciclo de pales
tras, com “Os circuitos de arte e a crítica 
de ane na América Latina”.

No mês de agosto, esteve em Porto 
Alegre a crítica de arte paulista Aracy 
Amaral, atendendo a convite da Asso
ciação de Artes Plásticas Francisco Lisboa, 
que contou com a colaboração do Espaço 
NO e do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul.

Publicação do MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL —
SECRETARIA DE CULTURA,Aracy Amaral é formada em jornalis- 

concluiu curso de pós-graduação em
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
DESPORTO E TURISMO. Diretor do MARGS: Roberto Pimentel. Coor
denadora do Boletim: Magdalena Lutzenberger. Jornalista Responsável: 
Lygia Nunes. Redatoras: Flavia Maria Rosa, Roseli Becker e Teniza Spi- 
nelli. Fotos: Mabel Leal Vieira e Eduardo Cunha. Tiragem: 3.500 
piares. Circulação dirigida - Distribuição gratuita.

mo e
História da Arte na USP, tendo também. 
vários livros publicados, todos versando 
sobre movimentos artísticos. Além disso 
colabora em diversos órgãos de imprensa 

Brasil e na América Latina. Já há 
quatro anos é responsável pela disciplina 
“Introdução à Arte Latino-Americana”,

Na ocasião, Aracy Amaral realizou, 
no Auditório do MARGS, três importantes 
palestras, todas enfocando a arte latino- 
americana. A primeira palestra, sob o 

“Arte e Política”, abrangeu desde o

exem-

no
Composto e impresso na GRAFOSUL.tema

muralismo mexicano até os clubes de 
gravura , o envolvimento dos artistas dos 
anos 60 e as regiões culturais da América 
Latina. O assunto prosseguiu com “Inter- 
nacionalismo, desenvolvimentismo, cons- 
trutivismo na América Latina; O Cos-

na USP.
Nos últimos dez anos realizou 

viagens em trabalhos de pesquisa pela 
América do Sul, Central e Estados Unidos.

Capa: Detalhe do mural de João Fahrion que se encontra no 
prédio da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Papel de destaque para a Arte 

Cultura do Rio Grande do Sul.2 a

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 Junabluth, 
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


