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gocopo desta visitaçao 
mesmo as da 

ini-

Direção do Museu empenha-se em ampliar o 
para atingir também as crianças de Primeiro Grau e 
Pré-E scola. Neste sentido, alguns projetos experimentais 
ciam sua implantação com o fies da Criança, atingindo tan„o esco 

res das zonas centrais, como crianças das periferias urbanas 
crianças acompanhadas de seus grupos familiares.

A programação visa, igualmente, ampliar o puolico atingido 
quanto a sua procedência. Através da interiorizaçao da exposi - 
çães (atualmente as cidades de Cruz Alta, Pelotas, Rio Grande, 
Bage, Santana do Livramento, Alegrete» Uruguaiana e Santa Mana 
'recebem a mostra "Aspectos da^Arto Gaúcha Hoje")o Museu__ atinge 
comunidades que normalmente não o visitam. A difusão nao e ap_e 
nas geográfica: ela pretende que públicos que tradicionalmente 
não freqUentam os espaços culturais venham a fsze-lo. Mesta in
tenção, o MARGS deu alento ao Projeto "EXTRAMUROS" em conjunto 
com o SESI, atingindo 5 centros sociais comunitários em zonas 
periféricas da Região Metropolitana.

0 público diferenciado — apreciador das manifestações arti_s 
ticas- encontra, no MARGS, motivos renovados para vi sitas:desde 
a Biblioteca que se amplia, oferecendo novas opções de pesquisa, 
às mostras temporárias que se sucedem a cada quinzena nas^gale-

tambem, um espaço para a critica 
EMCONTRÜS MD MUSEU", na qual ja se 

artistas MARIA TOMASELLI CIRNE LIMA , 
de Crítica Jovem Arte

edítoríal
e

No momento em que a Museologia volta a debruçar-se sobre a 
conceituaçao dos museus, cabe qúestionar como se situa dentro 
destes parâmetros o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão 
da Subsecretária de Cultura/SEC, criado em 1954 por obra e qra- 
Ça•do Professor Ado Malagoli.

0 Museu, criado para preservar e divulgar nosso patrimônio 
cultural„e artístico, começou^recolhendo obras encontradas 
repartições publicas, em precário estado de conservação, 
foram adquiridas obras de Pedro Ueingartner, numa preocupação 
de resgate do passado através da conservação de nossa memória 
artística.

em
Logo rias. 0 Museu vem oferecendo, 

e o debate através da serie ”
fizeram presente em 83 os ;-
LUIZ CARLOS FELIZARDO, jurado do concurso
Sul América, NICCLAS VLAVIANOS e I SOLDE ^BRANS VEMTURELLI. 
jgrande Encontro Nacional de Artistas Plásticos Profissionais e_s 
|tá proaramado para novembro em conjunto com a Associação ríe Ar- 
jtes Plásticas Francisco Lisboa. Outras formas do fazer artísti
co tôm espaço, também, no MARGS» buscando agregar e assim poten 
'cializar valores da fruição estetica: apresentações de dança ti

através do seu projeto

0 MARGS foi crescendo Um~a0 lon9° de sucessivas gestões: pas - 
sou dos altos do Teatro Sao Pedro para uma sede provisória na 
Avenida Senador Salgado Filho e daí para sua sede atual -um pré 
dio de estilo neoclassico, construído em 1913 para abrigar a an 
tiga Delegacia da Receita Federal e reciclado em 1970 para 
cultural.

uso

;varam lugar dentro e fora do Museu, que 
"MÚSICA NO MUSEU" trouxe orquestras de violinos e vem programar) 
do apresentações mensais da Orquestra de Camara da OoPí\ em sua 
Pinaco teca.

Ao alargamento do espaço físico, correspondia o crescimento 
do acervo, hoje calculado em cerca de mil obras, abrangendo a 
Pinacoteca do MARGS e as pinacotecas Rubem Berta e Aldo Locatel 
li, que o Museu abriga. Este crescimento significa, intrinsica- 
mente, uma maior complexidade em todas funções que a Museologia 
tradicionalmente supoe, como as_de classificar, restaurar, com- 
P^^ar# pesguisar, ordenar e então expor, Esta preocupação e per 
manente, ja que ela e basica para o funcionamento adequado dlj 
um Museu. Os recursos escassos, característica dos tempos difí
ceis por que estamos passando^ refletem—se na precariedade dos 
materiais com que a instituição trabalha. Em plena era do compu 
tador, em que o acervo dos museus modernos começa a ser regis — 
trado na memória da maquina, o Museu de Arte do Rio Grande“
Sul continua na era do livro-tombo.

Museu não po- 
a comunica — 

indiví

A idéia que informa esta^programação e que um 
de viver voltado sobre si proprio num tempo em que 
çao se dá de forma mais direta e mais intrusiva sobre os 
duos, permeada de mensagens de consumo facil, obliterando a cri 
tica e a reflexão. Como eguipamento educacional que e, ele se 
pretende suficientemente^agil para abrangar a 
fazer artístico e devolvê-la a segmentos cada 
icativos da comunidade que a gerou.

multiplicidade do 
vez rnai3 signifi-

do

EVELYN BERG IOSCHPE 
Diretora do MARGSEm compensação, ele busca de forma nao—convencional a comu

nidade a.que.serve, indo ao encontro dela e tentando atingí-la 
através de uma gama variada de^possibilidades estéticas. Esta 
busca — resultado da constataçao de que o Museu já dispõe de a— 
cervo considerável e prédio nobre para abrigar tal 
nao estabeleceu ainda çontos de contato suficientes 
nidade a

acervo, mas 
com a comu-

que serve - da-so de variadas formas.
0 MARGS desenvolve um programa cooperativo com as Delega - 

cias de Educaçao da SEC, através do qual recebe anualmente cer
ca de 1200 escolares da rede oficial do Estado. Atualmente, a
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"0 DIA DO PSICÓLOGO"
A Sociedade do Psicologia do Rio Grande do 5ul realizou 

concerto com o Conjunto do Câmara do Porto Alegra o um Coquetel 
do Confraternização, dia 26 do agosto, as 21 horas, no Museu ds 
Arte do Rio Grande do Sul, homenageando a classe pola passagom 
do Dia do Psicólogo.

A Sociedade do Psicologia do Rio Grande do Sul tem por obje
tivo fundamental congregar os psicólogos da diferentes 
estudantes de psicologia em terno^rio debate cientifico e^do oxor 
cicio profissional. Sua açao também se orienta paia a analise do 
evolução rio papal do psicologo, visando redimensionar^sua funçan 
na sociedade atual, propiciar o exame de ternas psicologicos relo 
ventos a partir das necessidades da comunidade.

ENCONTROS
NO MUSEU

um

areas e

"MEMÓRIA RESGATADA: 70 anos do prédio do MARGS"

Comemorando os 70 anos de seu prédio, o Museu 
Rio Grande do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, promo 
vnq no dia 31 do agosto, as 18 horas, um concerto com a Orques
tra Sinfônica rio Porto Alegre e a abertura da Mostra "Memória 
Resgatada: 70 anos do prédio do MARGS", fotografias de Ilka Por
tos. “

do Arto do

"210 ANOS DA CÂMARA MUNICIPAL"
as 19 horas,G MARGS abriu ao público, no dia G de setembro 

as Salas Rubem Berta e Aldo Locatelli que estarão expondo perma- 
nenteinente as duas pinacotecas. A abertura das salas integrou as 
festividades comemorativas a passagem dos 210 anos da Gamara Mu
nicipal de Porto Alegro.,0 concerto marcou^o início do Projeto "Musica no Museu" que 

sera desenvolvido na última quinta-feira de cada 
gencia do maestro Eleazar de Carvalho 
Dach, Mcndelscohn, Couperin e Mozart,

As homenagens do dia 31, contraponto de arto sonora(música) 
o^arto visual(fotografia) representam a continuidade de uma po
lítica que busca nao so resgatar e preservar nossa memória his
tórica, mas atualizar o integrar os mais diversos segmentos 
pressivos da comunidade.

mes. Sob a ro- 
a 0SPA executou obras do Em setembro de 1902, através de acordo firmado entre o Esta

do e o Município a pinacoteca Rubem Berta, com 110 obras,e a Al
do Locatelli, 224 obras, foram^transferidas para o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, onde estão expostas permanentomente ao pu
blico.

ULC SP0RT ET L 1AFFICUE"

A Aliança Francesa de Porto Alegre, com o co-patrucínio 
Subsecretária de Cultura/SEC, roalizou do 14^a 2b dD setembro,no 
’1useu de Arte do Rio Grande do Sul a exposição "Le Sport et L'AP— 
fiche", constituída de 26 reproduções de cartazes do final do se 
culo e do período Art-Deco, que fazem parte do acervo do "Musee 
Je L’Affiche" de Paris.

ex-
da

, A mostra de Ilka Portes constituiu-se do uma suma poética o 
visual da historia inscrita na arquitetura neoclássica desse 
prédio erguido em 1913 para funcionar como Delegacia Fiscal u, 
transformado, a gartir do 1978, em casa da arte e centro orgâ
nico de realizações culturais no nosso Estado.

A mostra reuniu trabalhos de artistas como Chóret, Lautrec,

GrUn, Loupot, Faivro o outros, assim como as modalidades mais v_a 
riadas de esportes: luta livre, golf, rugby, tiro ao pombo etc . 
?s cartazes encontram-se à vendo na ARTE LOBA, sala 21, 22 andar 
do MARGS, na Praça da Alfândega.

"GAÚCHO: SUA TERRA, SEUS COSTUMES"

fiostra comemorativa a Semana Farroupilha que reuniu grovu — 
ras e esculturas com temas regionalistas, dos artistas plásti
cos l/asco Prado, Stockinger, Scliar, Bianchotti, Danúbio Gonçal 
vos, Anestor Tavares, Mario Mattos e Guma. "ARQUITETURA JAPONESA"

0 Consulado Geral do Japão promoveu, de 23 a 30 de setembro, 
uma Mostra Fotográfica de 81 painéis com fotos de obras dos ar
quitetos Kisho Kurokaua, Kcnzo Tangue e Kunio Maekaua, A mostra 
foi organizada em sete partes: 0 ambiente construtivo^do Japao, 
Telhados, Pilastras e Uigas!, Assoalhos e Tetos, Divisões entre 
juartos, Decoração e A construção na arte' japonesa.

Em todas as obras expostas a presença de motivos representa 
tivos da vida social e cultural do homem rio campo: dornadores 
guerreiros, caçadores e peões tornando mate depois da "lida", 03 
xarqueadores afiando facas e os gaúchos sesteando nos pelogos , 
o jogo de osso, 0 pampa, os currais e osgalpões. Estas formas 
inscritas na teia, na^pedra, no bronze ou na madeira pela capa
cidade imaginaria e técnica do artista, mais do que reproduçues 
de uma realidade regional, representam 0 esforço rio homem, 
quanto indivíduo ou grupo social, na produção do História.

e

No dia 27, as 19 horas, na Sala da Galeria do MARGS, o Consu 
ledo ofereceu um coquetel a seus convidados e apresentou o docu
mentário "A Arquitetura do Japão: Uma Herança Uiva".

Esta Mostra será exposta nos cidades de Brasília, Curitiba 
São Paulo, Recife, Belém e Manaus.

en-

4 5



-C.T - • è"EXPOSIÇffü ITINERANTE»
Inaugurada em Brasília, 190?, onde apresentou 3 obras do ca 

da artista, com passagem pela feira da Cultura, iana«ro de 
cm Sao Paulo o pelo MARGS, "ASPECTOS ÜA ARTE GAÚCHA HOJE está * 
scrido mostrada, a partir de 13#do agosto, nas cidades do Cruz 
/Ira, Pelotas, Rio Grande, Bage,^Santana do Livramento, Aloqr«- 
to, Uruguaiana e Santa Maria, ate 20 de dezembro de 1903.
4-- 4-A Cx??*iça0 Itir,erante apresentará apenas urna obra dos ar -
ÍítíE3r,^rer° 'Acal=le“3^- <*"» Luiza fclogria, Anico Horsko - 
!:ltz, Ca^fc!° L u r 11 o n de brito Velho, Carlos Pasquetti, Clarice 
Jaager, Oídor.ut, Eduardo Cruz, Elcio Rossini, Fernando Baril.iía

nI?raZ°T^ Clr,,B.Llma» Ina fantoni, Ooao Luiz de Oliveira,! ^ 
na Hahfuz Timm, Luiz Barth, Mario Rd hnnlt. Milton Kurtz Pmln
!!nrH•aM■i^^0,,1Ut!ilB^, Renato Heuser, Romanita DiscarW, Si
rn Pr- Kh0llí1r SVZ3na Albort SoíTU3er* ^ra Chaves Barcalloa, Vc*t 
ra Grirnberg, Carlos Humberto Vasconcelos Vieira, Heloísa Schnei 
ders da Silva o Maria Helena Ueber. bchnci

03.
/ V

A promoção conta com a colaboração da Secretaria da Educa-áo
aostr^itínerante^e^da^RBsf9 ^a0 <** ">» *

"GAÚCHO, PROFISSÃO: PEffO»

rsnc!ír2o%rií;i1críptf?i::o.rí.sí;;.iSotSc9„r;:ot: .do.sfè“ í^rs
dividBa?° q~ Í5®tejbro a 10 de outubro sua primeira exposição in 
dxvjdual. Sao 14 fotost em preto e branco, que apresentam o oaTí
seC lazeíf"1 ^ S8US habitos 0 costu^s, de seu trabalho e de

de .fr?pnH« ?°rgQ A,C; d? Fari3» "s fina sensibilidade no trato 
?aÇãordo gaúcho lulínUc^.^ ^ Var8U*’ Pr0dUZ ™ '^t-pre

fia esprecia[n^rÇpn^dBStacrn0Stra' Uaralla P^quisou biblioqra 
ia especializada, entrevistou passeas ligadas ao tradicionalis

fronteira etSnUnrt0U" "?V" anda,?5as Pela «gião das flissões o 
' * tentando registrar ern imagens este tipo social

Oo novos meios de produção vem destronando de 
nal: o pampa. Marginalizado e dnserdádo 
o destino desta tipo meio histórico 
gaúcho, parece ser o da extinção.

0 próprio Ruy Varella diz: "0s homens 
como peões, o fazem por amor à terra e ao
trizB^hfst' ?rabalh° C<UB caPta a realidade de uma de nessas ma j 
-ía seút!í°aTS maÍS PiSdififati.as, Varella oxpSe uma vÚên= 
õÍog?esso? P Bncontra-aa a de nossas propostas

- . "MU'‘:H0. rnOFISS/TO: PEKO" deverá itinerar 
’ dsvgndo ssr exposta no Museu da Imagem 

aulo, no mes de dezembro de 198.3.

quo
seu habi tat origi. 

no seu ambiente natural, 
e meio mitológico, chamada

que ainda trabalham 
campo".

de

pelo interior do 
e do Som, em São
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"D E SEN HO S/F A RI fl S/SE RI GRA FIA S »
"MEMÓRIA RESGATADA: ILKA PORTES"0 artista plástico chileno Patrício Farias realizou, do 27 

do setembro a 14 de outubro, no museu de Arte do Estado, uma ox 
posição de seu trabalho em Desenho e Serigrafia.
Ho r^íJ1CÍ° ^?ria8 9 licenciado em Desenho pela Universidade 
do Chile, Realizou varias exDosiçoes em seu país, na Arocntina 
e na Ueriezueia, tendo particioado, também, da 3a. Bienal'Inter
nacional de Arte, 1977, em l/alparaíso.

ILKA PORTES ,j 
gaúcha do 12 Dis
trito de Palmeira 
das missões, realj_ 
Zou sua 12a, expo
sição no 0rasi1,co 
memora ti va aos 70 
anos du prédio do 
museu de Arte do 
Rio Grande do Sul.

Desde o in:cio de 
desenvo1veu-so 
to,

sua carreira profissional, 1969, sua arte 
a partir de poucas cores e poucos símbolos: pre- 

, homens, gravatas e moscas. Esta economiavermelho, dourado.
cia linguag™ a' a Bxpris.ia'‘da'’posíçüã“do“aríSK’ dlan te“de 
mundo sofrido e violento. D preto e 
cais ode profundo significado i.__ 
cados insetos da^asas reticuladas que haoitam

um A mostra cons
tou de 20 fotogra
fias coloridas quo 
representam um es
tudo detalhada da 
arquitetura 
classica do prédio. 
Executada a pai-til
de um rigoroso pia 
nojamento de ima
gens e escolha do 
camaras, a mostra 
mistura aspectos 
da natureza (sol e 
neblina) com a^poo 
ticidade do prédio 
habitado pelo tem
po e qela historia. 
Através de uma 1 cjL 
tura visual resga
ta um pouco do no_s

o vermelho sao cores radi — 
as moscas, estes deli

a Antlguid.de, sSo con.ld.tadãríoíiído^^o
em sfqnos do pecado e da deterioração. Segundo as 

Íínm^^.içeus populares, cias sao presságios de nau agouro. Pa 
0 espanhola, a palavra "moscardon", moscão, significa pes

soa impertinente, enfadonha e opressiva. P

Patrício e uma figura humana extraordinária. Nab tem a
í f!l0qí,ente discursividade de certos artistas que se iul 

gam portadores do suprema onisciencia. Ele á como suas obrasV-i 
sujoito de^í ornas simples, de palavras coloquiais, de uma cert a 

í qi,B ° i50la íj05 S^pos 0 das restUidndss. pUr «r
| bnndona os «éSos par^'1^” qUB "ü* lhe »"

j caminhar, seguindo esto 
| impulso de quem residiu 
, ü atravessou os desertos 
: chilenos^ observou toda 
expioraçao dos mineiros, 
dos salitrciros e

nas artes;

neo-

pre-

M
¥

' T*. 1
toda

j imensidade deste univer- 
I so sem ruídos, de poucas 
j formas que e o deserto ,

(Detalho do prédio)sa memória cultural.
A aventura de Ilka pelo território da imagem começou bem ce

do. Aos 13 anos, com uma câmara rudimentar, ganha num concurso 
|de rádio, começou expressar visualmente suas vivências e omoçoes.

natureza surge, então,como seu tema predileto. Ela representa 
[o espaço residencial da infancia de Ilka, povoado de rias, pi- 
nhoirais, horizontes e silhuetas e sombras esguias.

/
/

; 0 exercício do diálo
I go interior e uma cons — 
j tantoína vicia do Patrí - 
[cio, E na solidão absolu 
j ta quo o homem tece 
| frentamento consigo 
[ no, com suas sombras 
: traça os caminhos de

Com suas economias comprava filmes e papel para revelação e 
passava horas nos "quartos escuros", carregados de mistério, r.ton 
jtando suas primeiras experiências fotográficas. 0 fascínio pela 
jimogem leva Ilka a percorrer os caminhos da Musica, do Desenho A 
pinado e Artístico e do Cinema. A paisagem, signo o metafora de 
[seu telurismo, permanece como elemento primordial do universo i- 
ímaginario da artista,

Hoje, Ilka Portes dispõe de moderna aparelhagem fotográfica, 
ique lhe permite desenvolver a irreprimível paixão pola imagem. 
Várias exposições (4 no exterior) e muitos prêmios dimensionam a 
carreira da artista, lançada no eterno võo d ca registrar a reali
dade percebida por sua sensibilidade e por suas lentes. Sempre a 
buscar novas aventuras visuais, Ilka, em breve, seira em busca 
do"tempo perdido", viajando pelo interior do Rio Grande do Sul e 
tentando perpetuar em imagens um mundo que esta desaparecendo.3CT

o en 
mes-

e
uma

\ rigorosa e ilimitada a- 
ventura imaginativa.

"Aproveitar os peque
nos momentos de felicida 
de, que podem ser 
po de vinho, uma boa 
versa ou uma mulher é "õ 
segredo de viver. A des
graça e buscar uma feli
cidade permanente. "(JCT)

f ?
um co— 

con
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DESTAQUE 

DO MÊS

1

"30G0 DO OSSO" - 1905

11 GLÊfl I 0 E3IANCMETTI « 
Bagá, RS - 1928

0 destaque do mês de setembro, comemorativo à Semana Forrou 
jpilha, b o linoleogravura de Glênio Bianchetti, "Jnqo do Os 
} Prêmio Aquisição no Concurso do Gravura promovido pola 
; do Cultura da SEC (1956).

Pintor, gravador, dcsnnhista o professor, Bianchetti fundou 
om 1950 o Clube de Arte de Porto Alogic o, em 1951, o Clube 
Gravura de üagé.

Os temas regionais sempre fizeram parte rio universo repre ~ 
sentado pola linguagem plastics do artista. 0 gaúcho em sou la
zer e trabalho o motivo constante na obra de Glênio üian 
chetti, sompre elevado a uma dimensão ideal.

ao", 
Di vi sã(<

de

Segundo o crítico de arte Carlos^Scarinci, Glonio Bianchnt 
ti" fez uma anotação dos costumes gaúchos, aliás, "documentados" 
de memória, com um espírito quase folclórico, numa visão objeti 
vista mas idealizante do homem do campo su.lino, pronunciando u~ 
ma adesao involuntária, talvez, à ideologia conservadora do mo
vimento tradicionalista gauchcsco".

Glênio Biarichstti foi diretor do Museu do Arte do Rio Gran
de do Sul em 1960.

"0 QUE C 0 JOGO DO OSSO"?
"Esco1he—se um chão parelho, nem duro, que faz saltar, 

mole, que acama, nem areento, que enterra o osso. í sobre 
me macio, que convem. A cancha com uma braça de largura^ chega, 
a três de comprimento; no meio bota-se uma raia de cordão ou a— 
irame, amarrado em duas estaouinhas ou mesmo um risco no chao , 
servo; de cada cabeça da cancha e que o jogador atira sobre 
raia do contro:^esto atira dagui pra la, o outro atira de 
pra cá. 0 osso e a taba, que e o osso do garrão da rês vacum. 0 
•jogo e so de CULU ou SUERTE. Culo e quando a taba cai com o .la
do arredondado para baixo: quem atira assim perde logo a parada. 
Sucrte e quando o lado chato fica em baixo: ganha logo e sempre. 
Quer dizer: quem atira o culo perde, se é suerto ganha v logo 
arrasta a parada.^Ao lado da raia rio meio fica o COIPIEIRC que e 
o sujeito rieoositario que a entrega logo ao ganhador. 0 rotinei
ro tamhám á quem tira o barato: para o pulpeiro".(3.S.Lcpor Noto

nem 
o f i r

a
la
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- - - - - - - - - - ,  - - - - - - -~y • ——r-r w-^.frrr.r?~^av'r^.::‘arj,lJV.ITtl'. ,^T'
;arte e areas afins e publico interessado, que participará 
ouvinte.

como

As inscrições poderão ser feitas de 17/10 a 06/11, no horá
rio das 14 às 18 horas e no dia 07/11, das 09 às 18 horas, 
Secretaria do II ENAPP, ou gor carta (MARGS - Rua Sete de Setem 
bro, nB 1010 - Praça da^Alfandega - CEP 90.000 - Porto Alegre). 
A taxa de inscrição será : ES 10.000^00 para artistas plásticos 
profissionais; ES 15.000,00 para o publico interessado,estudan - 
tos de arte CS 5.000,00.

Todo participante inscrito no II ENAPP poderá apresentar 
trabalho apenas, na categoria de Tema Livre. Os trabalhos e res 
pectivos resumos deverão ser apresentados à Comissão Organizada 
ra ate 30 de outubro, em três vias datilografadas em esoaço du
plo.
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«II ENCONTRO NACIONAL DE ARTISTAS PL/ÍSTIC0S PROFISSIONAIS"
De 7 a 11 de novembro, será realizado em Porto Alegre o II 

Encontro Nacional de Artistas Plásticos Profissionais, promovi
do pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão da Subsecreta 
ria de Cultura/SEC/RS e Associação Riograndense de Artes Plasti 
cas Francisco Lisboa.

0 II ENAPP será realizado no prédio do MARGS com o patrocí
nio do MEC/FUNARTE/lNAP e da Subsecretária de Cultura/SEC, se - 
jgundo acerto firmado entre o Secretario da Educação e Cultura , 
Prof, João Pradel de Azevedo, o Subsecretário de Cultura,Dr.Joa 
quim Paulo de Almoida Amorim e o Presidente do Instituto Nacio- 
|nal de Artes Plásticas da FUNARTE, Dr. Paulo Herkenhoff, que cs 
!teve recentemente em Porto Alegre.

0 II ENAPP terá participação de entidades particulares e o 
apoio das Universidades de Santa fiaria, Caxias do Sul, Pelotas, 
do Centro^Gaúcho de Tapeçaria, da Associação Brasileira de Ar - 
tistas Plásticos Profissionais do Rio de Janeiro e do Instituto 
;Goothe,

"MÚSICA N0 MUSEU"
0 MARGS e a 0SPA iniciaram no mês de agosto o ciclo de con

certos do projeto"Musica no Museu". A Orquestra de Camara da G_S 
PA, sob a regencia do Maestro Eleazar de Carvalho, realizará es 
tes concertos^que vêm ao encontro das necessidades culturais da 
comunidade gaúcha,^ mensalmento. Com o convênio entre estas duas 
instituições, o publico de Porto Alegre tem um encontro marcado 
com a ar to na ultima quinta-feira do mês, às 18h30min, na Pina
coteca do MARGS.

"ENCONTROS N0 MUSEU"
Dentro^da política de abrir espaços para o debate de temas 

relativos as^artes plasticas, o MARGS vem promovendo palestras, 
debates e diálogos entre artistas, críticos b o público gaúcho.

0 Museu e a Galeria Singular, dando continuidade a esta pro 
jeto, ofereceram ao publico de Porto Alegre a oportunidade 
um significativo encontro com o escultor grego Nicolas Vlavia - 
nos, no dia 28 de setembro, as 18h30min, no auditório do MARGS.

de

Entre os objetivos do encontro estão as questões propostas 
mo I ENAPP, que se realizou em 1979 no Rio do Janeiro:

No dia 18 de outubro próximo, às 17 horas, a artista plásti 
ca IS0LDE HELENA BRANS VENTURELLI, çom cursos de extensão em A_r 
te Mural, em Florença e Ravena, fará uma palestra a respeito díó 
tema do seu livro "PROFETAS 0U C0NJURAD0S", que sera lançado em 
Porto Alegre nesta data.

a) avaliação das tendências da produção artística
jdentro da cultura brasileira;

b) promoção de um intercâmbio de informações ligjs 
■das as atividades artísticas.

"VAMOS PINTAR E BORDAR NA PRAÇA DA ALFÍlNDEGA"
0 II ENAPP promoverá palestras, painéis, debates e comunica 

;ções de temas livres. Entremos assuntos a serem abordados 
tão: Arte e Sociedade, A Práxis da Arte, Mercado e Crítica 
iArte e Arte e Cultura Brasileira.

Porto Alegre receberá para o evento nomes como Aracy Amaral, 
Lisbeth Rebollo Gonçalves, Paulo Herkenhoff, Rute Gusmão, Antô
nio Hohlfeldt, Avatar Moraes, Iclea Cattani, Ana Bella Geiger, 
Kate Van Scherpenbenck, Cildo Meireles, Ibere Camargo, Fernando 
Cocchiaralli, Frederico Moraes, Thomas Cohn, Aldemir Martins,Ba 
ravelli, Moacir Andrade, Raul Cordula, Aline Figueiredo, Fábio 
Magalhães, Vera Chaves Barcellos, Adalice Araújo, Paulo Sérgio 
Duarte, Lindolf Bell e Johan Midis.

Poderão participar do II ENAPP artistas plásticos urofissio 
nais, críticos, marchands, convidados especiais., estudantes de

A Subsecretária de Cultura/SEC promove e o Museu^de Arte do 
Rio Grande do Sul, Museu de Comunicação Hipálito José da Costa, 
Casa da Cultura, Biblioteca Publica do Estado^ Biblioteca Lucí— 
lia Münssen e la. e 37a. Delegacias de Educaçao/SEC executam o 
projeto "Vamos pintar e bordar na Praça da Alfândega".

es-
de

0 objetivo do projeto e oferecer às crianças dia3 festivos,
; que sejam, ao mesmo tempo, momentos de lazer compartilhado e o- 
rientado e oportunidade de experimentar diversas formas de ex - 
pressão artístico-culturais.

0 projeto iniciou dia^lS de outubro com atividades plasti — 
recreativas das 10 às 17 horas. Nos dia§ 8,15,22 e 29 rea 

j lizar-se-ão, das 9 as 13 horas, atividades plasticas no MARGS.
! cas e

I.
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"CONSELHO CONSULTIVO DO MARGS"

^Constituído pela atual direção, o Conselho Consultivo é um | 
órgão vital para a consecução da política de ação do Museuv que ! 
busca a participação de todos os segmentos da sociedade gaúcha, i 
procurando evitar decisões de carater subjetivo e unipessoal, !

Formado por pessoas que representam sua3 respectivas insti
tuições, o Conselho iniciou seus trabalhos a partir de 27/07/83 : 
considerando o MARGS um importante equipamento de educação não- 
formol da comunidade. Estabeleceu uma política de "privilegia - 
mento criterioso" para o artista gaúcho.

Para realizar um trabalho sério e que atenda as reivindica
ções da classe artística, o^Conselho dividiu-se em comissões p_a 
ra examinar com maior eficiência as questões relativas a Acer - 
vo, Programa de Cursos, Galeria e Espaço Alternativo.

Sob a presidência de Ado Malagolit uma comissão estudou as 
doações feitas ao MARGS e, tombou, apos avaliação, 51 obras. As 
outras comissões estão trabalhando para gue o MARGS atenda^ deri 
tro da sua disponibilidade, às solicitações da classe artísti
ca e da comunidade rio-grendense.

0 Conselho Consultivo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
ficou assim constituído:

CUj^C
URSOSCO

i
i

"ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 00 MUSEU»

A AAMARGS está realizando neste semestre os cursos de ENTA
LHE E ESCULTURA EM MADEIRA, com o Prof. Anestor Tavares; DESE — 
NHO E SERIGRAFIA, com o Prof. Patricio Farias; ARTE - APÚS A II 
GUERRA MUNDIAL ATÉ HOJE, com a Profa. Flávia Albuquerque e TAPE 
ÇARIA coei Carla Obino. —

"UORKSHOP/üFICINA: COMO MONTAR UMA EXPOSIÇÃO DIDÃTICA»

0 MARGS e o Instituto Goethe/ICBA realizaram de 23 de aqos- 
to a 8 de setembro o Curso "Uorkshop/Oficina», ministrado pelo 
professor OETLEF NOACK, da Universidade de Berlim.

E''EL YN BERG I0SCHPE
ADO MALA GOL I 
MÃRIO GARDELIN
RUI CARLOS OSTERMANN 
ECLÉA FERNANDES
RUBENS G.C. CABRAL 
ROMAN I TA D. MARTINS
LIANA TIMM
VERA C. BARCELLOS
RENATA RUBIM 
RONETE L. MAGRISSO
MARLIES RITTER 
TÂNIA MOREIRA
HENRIQUE RADONSKY 
IRMA KOLIVER
LUIS CARLOS FELIZARDO

- Diretora do MARGS
- Conselho Estadual 

de Cultura
- Comissão de Educação e 

Cultura da Assembléia
- Instituto de Artes/UFRGS

0 Prof. Dr. Detlef Noack nasceu em Berlim, é especialista 
em barroco colonial, foi colaborador do Instituto Arqueológico 
Alemão, em Madrid, Diretor do Instituto Goethe, em Sao Paulo q 
Presidente da Academia de Belas Artes de Berlim, onde leciona .

e

0 Curso teve como objetivo discutir, avaliar e montar uma 
exposição que aproveitasse os recursos disponíveis no mercado . 
Usando material simples e de baixo custo, o prof. Noack com 
participantes do curso montaram uma exposição esteticamente 
davel, barata, transportável e didática.

- Associação Riograndense de. 
Artes Plásticas F. Lisboa ;

- Centro Gaúcho de Tapeçaria
os

agra

A montagem deverá itinaror por 8 ou mais capitais brasilei
ras, retornando a Porto Alegre em maio de 1984, quando será ex
posta acompanhada por outra exposição de gravuras originais do 
Expressirnismo Alemão.

- Associação de Ceramistas

- Associação de Escultores

- Núcleo de Fotografia da 
F unarte

- Associação de Repórteres 
Fotográficos e Cinematográ , 
ficos do RGS

- Galerias de Arte

"SALDES & CONCURSOS»ALFONSO ABRAHAM
Fichas, regulamentos e outras informações a respeito de Sa

lões e Concursos podem ser obtidas no Núcleo de Promoção 
nicaçao do MARGS. ComueROBERTO SILVEIRA 

MARISA SOIBELMAN
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tvo que elas mo ofere ciam. Um tempo dopois, vi a possibilidade 
das galinhas transformarem-se em personagens da vida onde eu 
dosse colocar meu pensamento existencial.

5. E os casarios?

Os casarios são imagens de cenários que, de uma ou de ou; 
tra maneira, tiveram participação nas minhas emoções vividas oín 
Porto Alegre-RS, Diamantina e Ouro-Preto/MG.

6. E os projetos, pesquisas em serigrafia, etc?

pu i
i1

f

IDÉIAS

Fiz um Curso de Serigrafia comJlerculano Ferreira dB Ce
io Horizonte-MG, que e mestre nessa técnica. Isto me despertou 
interesse em usar um processo gráfico mais rápido e direto do 
que a xilogravura, que me consome muito tempo, de dois até sois 
meses na produção de uma imagem. Isto foi em 82. Este ano fiz 
um Curso de Gravura em.Metal, com Carlos Martins. É outro cami
nho que pretendo investigar apos um tempo de prática na sariqra 
fia. —

Ano passado, pesquisei diferentes tipos de papel para a 
impressão em xilogravura e, também, experiências do imoressão 

| com tintas a base do agua na maneira japonesa, mas o que mais 
me atrai em xilogravura é a experimentação com os mais diferen- 
tos tipos de madeira, o reação ao corte da goiva ou buril 
impressão das texturas.

Entrevista com Clarice Jaeger, artista plástica gaúcha. Nas 
ceu em Sao Leopoldo, concluiu o Curso de Artes na UFRGS, reali
zou varias exposições individuais, çarticipou de Salões de Ar
te e Mostras Coletivas e ilustrou vários livros de literatura . 
Com a simplicidade e a clareza do artista sério, Clarice depõe 
sobre seu trabalho.

1. Fale um pouco de sua art9.
Minha arte é a xilogravura e o desenho, atividade 

para mim. Quando desenho, necessito registrar em formas uma ima 
gem, uina emoção, que me ficou. Isso acontece como uma necessid^ 
de urgente que precisa ser^concretizada. Travo a luta com o r~- 
co que sei e o muito que não sei. Depois do desenho elaborado ”, 
vem o trabalho da transferir para a madeira a gravar em xilogra 
vura. São novas expectativas por vezes frustrantes e outras sa
tisfatórias, porque realmente nunca posso prever o produto fi
nal. Quando uso a cor, confio mais na minha intuição do que nas 
leis,de Neuton, porque sempre ela diz: "Clarice.' para aquela 
cor e preciso esta. Panso: esta cor vai ficar horrível, não vai 
dar certo". Se confio e arrisco sem pensar nas leis, sempre"pin 
ta" algo novo e préprio.

vi tal e a

7. Quais as dificuldades do artista plástico hoje?

Como artista jovem, penso que a conscientização de pro
fissional e a maior dificuldade. Numa sociedade onde o 
de gessoas com estrutura e educação artística é restrito e gran 
de e o numero de^artistas, o mercado de trabalho é insuficiente. 
Para a valorização do seu trabalho, o artista deve ser um tradu 
tor de sua obra, principalmente tratando-se^de um gravador,pois 
o desconhecimento sobre técnica de gravura é muito grande o por 
isso mistificado.

8. E as saídas para o artista?

0 artista devera divulgar seu trabalho diretamente ao pu 
blico. Sair de seu atelier, desfazor'sua auréola de "dons excep 
cionais" para contar do sua batalha de produção. Enfim, o artis 
ta tornar-se um ser real. “

pou

-
numero

2. E a fase atual?

Minha fase atual é o tema das galinhas. No ano passado 
realizei setenta desenhos e escolhi vintfe para xilogravura.

3. Clarice, como surgem os temas?

_ _ Nao sei realmenta do onde surgem os meus temas. Acho que
sao vivências. So sei que semgre tenho temas para fazer. Dedico 
me a aprender a fazer o que nao^sei e não fiz ainda, mesmo gue 
todos ja tenham feito^ mas ou nao fiz do^meu jeito, e, também, 
nao tenho a preocupação de fazer algo inédito, tema novo ou téc 
nica nova.

4. Por que galinhas, o que representam, qual a simbologia ?

Os primeiros desenhos de galinha fiz há cinco anos atrás. 
0 tema ja me atraia e so no verão do ano passado voltei a dese
nhar as mesmas. Sentia uma atração pelas linhas redondas, pelos 
detalhes dos penas e principalmente pelo movimento rápido e vi—
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NOTAS DO PlUSEU/lS

"ARTE/LIVRO DE ARTISTAS GAÚCHOS"

MARGS e ESPAÇO N.O. ARQUIVO, numa ação conjunta, irão inau
gurar no dia 26 do outubro, as 18 horas, no Museu, a mostra de 
livros do artistas gaúchos.

"O^livro de artista" é uma forma gráfica de expressão con - 
temporânea em que o artista visual se^expressa na linguagem es
pecífica do livro, usando folhas ou lâminas, explorando a diver 
sidade de papéis, das cores, o efeito da3 transparências. Assim 
o artista monta um livro, um album, um portfolio, um caderno..."

A mostra reúne obras desde de 1950 até o gresente, de arti_s 
tas como Regina Silveira, Zorávia Qettiol, Glenio Bianchetti,üT 
donct, Scliar, Vera C. Barcellos, Liana Timm, Carlos Uladimirs- 
ky e outros.

"MÚSICA NO MUSEU"

No dia 27 de outubro, às 18h30mir., continuando o proieto"MÚ 
SICA NO MUSEU", a Orquestra de Câmara da OSPA, sob a regenc.ia 
do Maestro Eleazar de Carvalho, voltará a apresentar-se na Pi
nacoteca do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Praça da Alfân
dega.
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CAPA/FOTO: Mabel L. Vieira

sse"ARTE LOJA"
A Associação dos Amigos do^Museu de Arte do Rio Grande 

Sul (AAMARGS) informa que mantém uma Arte Loja, sala 21, no 12 
andar (Núcleo de Documentação e Pesquisa), com uma vitrina 
exposiçãr localizada no hall de entrada do prédio. Nela 
ser encontrados trabalhos de vários artistas plásticos por pre
ços acessíveis(obras múltiplas assinadas, cartões postais, li - 
vro3, catálogos, slides e fotos).

"HOR/ÍRIO DE VISITAS"
%0 MARGS está aberto à visitação pública, diariamente, das 

10 as 17 horas, exceto nas segundas-feiras,^Praça da Alfândega- 
ao lado do prédio antigo dos Correios e Telégrafos.

"A CRIANÇA E 0 MUSEU"
Era sala especial do MARGS, sera montada uma mostra de temá

tica yoltada à Criança. A ointura^"A CRECHE", de Juan Geofroy , 
estara exposto como Oestaqu* dp Mês.
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