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Este Boletim do MARGS é um balanço do que foi outubro e do que deverá ser novembro - 
meio caminho entre um e outro. Se outubro foi o mès da criança e o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul voltou-se essencialmente para ela, por acreditar, com Augusto Rodrigues, que 'a criança tem fome 
de beleza", novembro é para nós o mês do II ENAPP, porque consideramos que as artes plásticas têm 
fome do debate de idéias.

Em outubro, desenvolvemos - ao longo de cinco sábados - o Projeto VENHA PINTAR E 
BORDAR NA PRAÇA DA ALFÂNDEGA. Coordenado por DAISY GOIDANICH, do Núcleo de Ex
tensão do MARGS, o projeto reuniu sob um mesmo teto as Bibliotecas Públicas e Lucília Minssen, 
além da ESEF, Projeto Rondon, Mobral, Mini-Tran e outras organizações que propiciaram a realização 
de um Projeto Piloto de atendimento á criança em museu de arte. As crianças visitaram a pinacoteca 
do Museu, pintaram, bordaram, dramatizaram e interagiram com as propostas que se lhes ofereciam. 
Ensinaram aos adultos que os acompanhavam, que um Museu pode, sim, ser fonte de prazeirosa desco-
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Secretário berta e aprendizado.
Esta idéia foi corroborada na mesa redonda que fizemos realizar em torno de Augusto Ro

drigues, o criador das Escolinhas de Arte no Brasil e que aos 70 anos de idade é uma figura reveren
ciada em todo o território nacional. Convidados para debater o tema "A Criança e o Museu de Arte , 
estiveram conosco a deputada ECLÉA FERNANDES, pedagoga especializada no Pré-Escolar; Maria 
Luiza Cestari, psicóloga infantil; Maria Leda Macedo e Táma Almeida Piva, respectivamente ex e atual 
diretora da Escolinha de Arte da SEC; Alda Calvetti, arte-educadora com experiência em atividades 
com crianças no Museu; Luis Inácio Medeiros, ex-diretor do MARGS e atual diretor do Museu Júlio de 
Castilhos e Romanita Disconzi, artista plástica autora da proposta de grande comunicabilidade com o 
público infantil que o MARGS expõe. Várias idéias foram levantadas e debatidas. Da ocasião restou a 
certeza de que é possível, provável e proveitoso trabalhar com as crianças desde a pré-escola dentro do
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Novembro é o mês do II ENCONTRO NACIONAL DE ARTISTAS PLÁSTICOS PROFIS
SIONAIS, promovido pelo MARGS e ASSOCIAÇÃO CHICO LISBOA, no ano de seu 45? aniversário. 
A realização deste encon;ro fora do eixo Rio-São Paulo dá idéia da vitalidade do movimento artístico 

Rio Grande do Sul, bem como da importância de um trabalho persistente de parte das associações 
de classe. O II ENAPP é uma conquista da Chico Lisboa que o Museu apoiou por acreditar na transcen
dental importância do debate. Num momento em que o Brasil reafirma seu alto nível de realizações 
nas artes plásticas, através da concretização de mais uma Bienal Internacional em que se fizeram pre
sentes as mais destacadas participações da Documenta de Cassei e de outros importantes eventos inter
nacionais reafirma sistematicamente a coerência do trabalho brasileiro com as linhas mais atualizadas 
da arte no mundo, cabe acrescentar à mostra o debate. O II ENAPP foi possível porque o Instituto Na
cional de Artes Plásticas, na pessoa de PAULO ESTE LLITA HE RKENHOF e a Subsecretária de Cultu- 
ra/SEC/RS, na pessoa de JOAQUIM PAULO DE ALMEIDA AMORIM acreditaram na idéia, e porque 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e a Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lis-
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boa souberam unir-se para a realização de trabalho conjunto.

De resto, o público e os palestrantes determinarão o curso dos trabalhos. Escrevendo na vés
pera do início dos mesmos, só uma certeza é possível: a de que qualquer que seja este curso ele estará 
apontando na direção de um trabalho mais consciente e reflexivo.
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Projetos & Propostas ros, levar à comunidade o acervo cultural do Museu, e contou com trabalhos dos artistas plásticos Du
ma Temperam. Carlos Pasquetti. Jose Carlos Moura. Renato Heuser, Ricardo Bolsom, Ana Luiza Ale
gria, Vera Lucia Didonet, Alfredo Nicolaiewski. Edgar Koetz. Mano Roenelt, Naura Timm, Tadeus 
Lapinski, SamfClair. Olegáno Triunfo, Emo Lippmann. Glauco Pinto de Morais, Paulo Porcela, Eduar
do Cruz e Usa Monteiro"II ENCONTRO NACIONAL DE ARTISTAS PLÁSTICOS"

0 II ENAPP, que será realizado de 7 a 11 de novembro de 83 no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, tem como objetivos discutir temas como: a regulamentação da profissão do artista plás
tico; a crítica de arte; o mercado de arte; a arte e as instituições oficiais e privadas; a arte regional e 
universal; avaliação das tendências da produção artística dentro da cultura brasileira e a promoção de 
um intercâmbio de informações ligadas às atividades artísticas.

O I ENCONTRO realizou-se em 1979 no Rio de Janeiro, sob a coordenação da Associação 
Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais do Rio de Janeiro. Dele participou uma delegação do Rio 
Grande do Sul, formada pelos artistas plásticos ZORÁVIA BETTIOL, LIANA TIMM, FRANCISCO 
RIOPARDENSE DE MACEDO, RENATO HEUSER E JADER SIQUEIRA da ASSOCIAÇÃO RIO 
GRANDENSE DE ARTES PLÁSTICAS FRANCISCO LISBOA, que apresentou um trabalho coletivo 
intitulado "A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E O MERCADO DE ARTE".

O centro de atenções do I Encontro era a discussão de um estatuto que organizasse juridica
mente uma entidade nacional, seguida de debates em torno da regulamentação da profissão do artista 
plástico e a proposta de organização de um sindicato.

Sentindo a necessidade de um evento semelhante, a Associação Rio-Grandense de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa montou um projeto para viabilizar um II Encontro Nacional. Encontrou 
imediato apoio do MARGS e o patrocínio da FUNARTE e da SUBSECRETÁRIA DE CULTURA/ 
SEC/RS. MARGS e ASSOCIAÇÃO RIO-GRANDENSE DE ARTES PLÁSTICAS, num esforço con
junto de âmbito nacional, concretizaram e asseguraram o sucesso do projeto garantindo a presença em 
Porto Alegre para o II ENAPP de palestrantes e painelistas significativos como ARACY AMARAL, 
LISBETH REBOLLO GONÇALVES, RUTE GUSMÃO. ANTÔNIO HOHLFELDT, AVATAR MO
RAES, ANNA BELLA GEIGER, KATE VAN SCHERPENBENCK, VERA CHAVES BARCELLOS, 
CILDO MEIRELLES, FREDERICO MORAES, THOMAS COHN, ALDEMIR MARTINS, IBERE' 
CAMARGO, BARAVELLI, MOACIR ANDRADE, RAUL CÓRDULA, ALINE FIGUEIREDO, 
FÁBIO MAGALHÃES, ADALICE ARAÚJO, PAULO SÉRGIO DUARTE, LINDOLF BELL, FER
NANDO COCCHIARALLI, PAULO HE RKENHOFF (presidente do Instituto Nacional de Artes 
Plásticas) e CHRISTOS M. JOACHIMIDIS (professor alemão que está no Brasil como convidado es
pecial da Bienal de São Paulo e que virá a Porto Alegre para o II ENAPP).

'VENHA PINTAR E BORDAR NA PRAÇA DA ALFÂNDEGA"

A promoção procurou oferecer ao público infantil de Porto Alegre, num espaço único, os 
serviços dos órgãos pertencentes à Subsecretária de Cultura/SEC como MARGS, Biblioteca Pública, 
Biblioteca Infantil Lucilia Minssem

O MARGS, |untamente a esta proposta, desenvolveu nos 5 sábados de outubro, mês da 
criança, um projeto especifico na área das atividades plásticas, oportunizando âs crianças gaúchas mo
mentos de desenvolvimento da sensibilidade e criatividade. Utilizando materiais diversos e de baixo 
custo (sucata e embalagens usadas) as crianças puderam “trabalhar" e criar livremente Literalmente, 
pintaram e bordaram com lápis cera, hidrocor, pincel atômico, argila e tintas. Realizaram pequenas 
construções através de colagens, empregando aparas de madeira, pedaços de pano, revistas e jornais. 
Não havia preocupações com o produto final, mas sim com o processo. Segundo a equipe coordena
dora, do Núcleo de Extensão do MARGS. "o significativo para a criança é a vivência das etapas para a

realização do 
trabalho e não 
o resultado fi
nal". As ma
nifestações fo
ram sempre li
vres, ora co
mo conse
quência de 
um trabalho 
associatMD, ora 
como expres
são indivi
dual.

Com total li
berdade, as 
crianças exer
citaram suas

capacidades imaginárias. Uma menina, de dois anos e meio, ao estranhar que após usar o preto este 
permanecia preto apesar de molhar a bucha no pote vermelho, descobriu que precisava usar uma "bu- 
chmha" nova para obter um vermelho puro. Um engraxate, provavelmente acostumado a defender-se 
das dificuldades da vida, criou um chapéu para se proteger do sol intenso. Logo outras crianças o imi
taram, percebendo que além de fazer o chapéu poderíam adorná-lo com desenhos criando assim boni
tas peças decorativas. Associando o prazer e a sensibilidade, as crianças demonstraram que é equivoca
da e mistificadora a idéia de que arte é só para os que "têm jeito"

Além destas práticas, as crianças em pequenos grupos visitaram livremente o acervo do Mu
seu, onde realizaram atividades de percepção usando o próprio corpo como forma de expressão, crian
do quadros e esculturas e procurando transmitir através da fisionomia o sentimento captado na obra: 
alegria, temor, sofrimento, solidão . . Este trabalho contou com o apoio voluntário de normalistas 
do Colégio Sevigné e Grupo de Guias Bandeirantes. Com esta forma de "visitar” o Museu, constatou- 
se que após as representações muitos voltavam ao acervo procurando identificar os quadros e escultu
ras reproduzidos pelos colegas, passando a observar e perceber melhor os trabalhos artísticos.

Com este projeto, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul procurou integrar 
vida cultural da comunidade e desfazer a imagem de que um Museu é um espaço sagrado, de silêncios 
adultos e posturas acadêmicas e construir a imagem de que há no Museu uma riquíssima oportunidade

"PROJETOS EXTRAMUROS"

Procurando divulgar o patrimônio artístico e cultural, que pertence a todos, o Projeto Museu 
Extramuro está realizando em convênio com o SESI uma mostra itinerante. Partindo da idéia de que 
numa sociedade aberta os produtos culturais devem retornar à comunidade (devolução cultural), o 
MARGS leva até as empresas e Centros Sociais da Região Metropolitana parte de seu Acervo.

De 16 a 24 de outubro, a mostra esteve no Centro Social Valdomiro Schapke em Guaíba, 
sendo visitada por 3000 alunos; de 25 de outubro a 1? de novembro na indústria COENCO e de 4 a 11 
de novembro na SOUZA CRUZ. Segundo o Núcleo de E xtensão do MARGS, que coordena o projeto, 
outras 10 indústrias solicitaram a mostra, o que prova o acerto e a receptividade da proposta.

Esta exposição itinerante é composta por trabalhos dos gravadores e desenhistas gaúchos 
Circe Saldanha, Clara Pechansky, Clarice Jaeger, Danúbio Gonçalves, Didonet, Glaé Eva Macalós, Gra
ça Cerutti, Helena Maya D'Ávila, Maria di Gesu, Maria Tomaselli Çirne Lima, Tunuca e Vera Grinberg.

"EXTRAMUROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO"

a criança na
A Secretaria de Administração e o MARGS promoveram uma exposição no Centro Adminis

trativo do Estado em homenagem ao funcionário público. Esta mostra faz parte do Projeto Extramu-
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para todos de prazer e educação não-formal.
(Este projeto foi desenvolvido pela equipe do Núcleo de Extensão do MARGS, sob a coor- 

denadoria de Daisy Goidanich). Encontros no Museu
O MUNDO MÁGICO DE AUGUSTO RODRIGUES

Integrando o projeto "ENCONTROS NO MUSEU”, o MARGS promoveu uma palestra com 
o artista plástico, poeta, |Ornalista e educador AUGUSTO RODRIGUES, no dia 25 de outubro às 
10h30min, no seu Auditório

r fe )»tr**orv>r't*q »
A palestra de Augusto Rodrigues, que veio a Porto Alegre numa promoção do MARGS e do 

Centro de Desenvolvimento da Expressão - Escolinha de Arte, realizou-se após a projeção do filme 
"O MUNDO MÁGICO DE AUGUSTO RODRIGUES-' e abordou o tema Arte e Educação.

Segundo o artista, "a educação deve fluir naturalmente, deve ser como o rio, que vai criando 
o seu caminho para chegar ao mar. O que se deve fazer, no meu entendimento, na relação com a crian
ça é, sobretudo, estimulá-la para que ela desenvolva todo seu potencial criador, alcançando efetiva
mente, a condição de um ser autêntico E se ela transformar-se em um ser autêntico, será capaz de fa
zer arte ou apreciar atte, o que é, também, uma forma de criatividade . . Parece a mim que a educação 
deveria incluir, em seu processo, o poético, a pesquisa, a perplexidade. Digo perplexidade, porque sem
pre estou perplexo em face da criança Há uma necessidade fantástica de tornar a criança tão livre 
quanto imaginamos, em sonho, a nossa própria liberdade"

O pensamento de Augusto Rodrigues sobre educação e arte é uma definição de uma prática 
de viver: "na verdade, vencei, para mim, seria buscar a minha unidade, continuar o meu trabalho e lu
tar no no sentido de que a arte não seja,-apenas, um desenho, uma pintura, a coisa expressa, mas, so
bretudo, aquilo que determine todo um comportamento humano, que desenvolva a consciência no sen
tido humano, de busca de uma forma de vida bem diferente daquela só preocupada 
superficiais ... Eu reafirmaria aquele conceito de que "arte é forma", mas acrescentaria que "arte é 
forma de vida A função do artista é, através do seu processo criador, abrir perspectivas para o 
mundo de amanhã

com os aspectos

. A obra de arte, entretanto, será mais facilmente compreendida se a escola fosse 
olhada não como um processo mibitório de potencialidades criadoras, mas como algo, capaz de tornar 
a criança sensível à arte através da atividade livre. Para entender arte não há outro caminho senão a 
convivência com a obra de arte.

Artistas, educadores e pessoas interessadas em arte e educação lotaram o Auditório do 
MARGS para dialogar com Augusto Rodrigues, nome reconhecido nos círculos culturais pela sua 
significativa atuação nas áreas da arte e da educação.

PROFETAS OU CONJURADOS?

.

O projeto 'ENCONTROS NO MUSEU" contou, em outubro, com outra presença significa
tiva: ISOLDE HELENA BRANS VENTURE LLI.

No dia 18 de outubro, às 1 7 horas, no Auditório do MARGS, a artista e pesquisadora reali
zou uma palestra a respeito da sua tese PROFETAS OU CONJURADOS.

Publicada em livro, que foi lançado em Porto Alegre na data da palestra, a tese de Isolde le
vanta, segundo J.F Regis de Moraes, "a poderosa hipótese de que os profetas do Adro do Santuário do 
Senhor Bom Jesus de Matosinhos seriam também 
rados da Inconfidência Mineira”.

Artista plástica, pesquisadora e crítica, a caireira cultural de Isolde é bem diversificada: 
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Licenciada em Artes Plásticas, Curso de Extensão 
(Mural/Afresco) em Florença e Ravena. na Itália, publicações jurídicas e diversas ilustrações em livros.

Para o apresentador da obra "Profetas ou Conjurados?", este trabalho representa " 
momento da ensaística brasileira e da prática rigorosa da "arte da desconfiança" que propõe "o deslin- 
damento dessa coisa enigmática (os símbolos artísticos).

um monumento erguido em homenagem aos conju-

em Arte

um novo

que ao mesmo tempo que revelam, escondem: 
ao mesmo tempo que se omitem, informam; mentem e dizem a verdade simultaneamente'-.

Isolde defende, por exemplo, que o profeta Jonas personifica o próprio Tiradentes, líder e 
mártir da Inconfidência.



Mostras no MargsO encontro foi ilustrado com projeção de slides e debates com o grande público presente.

"MÚSICA NO MUSEU"
"O ARTISTA E A CRIANÇA"

O MARGS e a OSPA realizaram no dia 27 de outubro, às 18h30min, no Salão do Museu, 
mis um concerto do ciclo MÚSICA NO MUSEU com a ORQUESTRA DE CÂMARA DA ORQUES 
TRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE, soba regência do maestro ELEAZAR DE CARVALHO.

Do programa constaram obras 
de TSCH Al KOWSKY (Serenata 
em dó menor, opus 48), VIVAL- 
Dl (Concerto n? 1, em sol menor, 
opus 12, para violino e orquestra 
de cordas), SCHUBERT (Momen
to musical n? 3), NEPOMUCENO 
(Serenata), FAURÉ (Après un Ré- 
ve) e MOZART (Ave, verum cor- 
pus - K 618).

O concerto contou com a par
ticipação especial do CORAL OL- 
VE BR A, formado em 19 de julho 
de 1977 por funcionários das em
presas do grupo Olvebra, bem co
mo por esposos e esposas dos mes
mos. O Coral Olvebra tem se apre
sentado em várias cidades gaúchas 
e recebeu destaque especial no 7o 
e 8? Festivais Internacionais de 
Coros, realizados em outubro de 
82 e 83 em Porto Alegre.

TELMO JACONI, gaúcho, que 
integra a Orquestra Sinfônica de 
Porto Alegre desde 1970, onde 
atualmente é "spalla" dos primei
ros violinos, foi o solista.

O projeto MÚSICA NO MU
SEU terá continuidade no dia 24 
de novembro, ás 1 8h30min, no Salão do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, com nova apresentação 
da Orquestra de Câmara da OSPA, sob a regência do maestro E LE AZAR DE CARVALHO,

Exposição organiza
da pelo Núcleo da Ga
leria com obras sobre 
o tema “Criança".

pinturas, 
gravuras, desenhos e 
esculturas do Acervo 
do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, 
Pinacotecas 
Berta e A Ido Locatelli 
e obras emprestadas 
por artistas.

Obras de artistas 
plásticos como: João 
Fahrion. Rodrigo de 
Haco, Arlmda Nunes, 
Alice Soares, Sonia de 
Castro, Carlos Mancu- 
so, Alice Brueggmann,

Reuniu

Rubem

— •*/ / m

Waldeny Elias, Adalberto Estrazula, Augusto L de Freitas, Joseph Bail, Pedro 
Costa, Paulo Osir, Carlos Alberto Petrucci, Zorávia Betiol, Vasco Prado, Vítor Gerhard. Lucki Ser- 
mann, AUen Dane, José Lutzembergei, Ernest Zeuner. Clara Pechanski, Leo Deixheimer, S. Jaguaribe 
Ekman, Graça Cerutti, Kate Kolwitz. Danúbio Gonçalves, Trindade Leal, Vera Chaves Barcellos, Diana 
Dormngues, Francisco Fet reira, Francisco Stockinger e Carlos Bastos estiveram expostas com destaque 
no MARGS de 4 a 24 de outubro.

Américo, J. Batista da

"CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA: DESENHOS E PINTURAS"

C.A. de Oliveira nasceu em Novo Hamburgo. Em 1967, ingressou na Escola de Belas Artes, 
hoje FEE VALE, onde durante dois anos cursou desenho e pintura. Ficou sendo conhecido como "car
teiro pintor", pois foi funcionário dos Correios e Telégrafos. Participou de várias exposições indivi
duais e coletivas. Tomou parte no movimento da Galeria Casa Velha (1977/79). que buscava integrar 
os artistas do Vale dos Sinos.

As obras de C.A. de Oliveira mostram o povo sem rosto e identidade (multidão) na sua prá
tica de sobrevivência, enfrentando os ônibus lotados, sonhando com a aquisição da casa própria, en
trando nas filas bancárias para pagar as taxas, confundindo-se com a burocracia das instituições, envol
vido com as campanhas e proietos políticos ou divertindo-se nos bailes, mas mesmo na hora do prazer 
e da festa, o trabalho de C.A. de Oliveira (signo da' antifesta) mostra seu senso critico ao carnavalizar 
numa mesma tela a Sociedade dos Brancos e a Sociedade dos Negros, por exemplo.

O artista plástico DANÚBIO GONÇALVES, em texto a respeito de C.A. de Oliveira, disse 
com propriedade de quem conhece que:

"No Rio Grande do Sul os NAIFES são desconhecidos e quase inexistentes (Henri Rousseau 
motivou o inadiável reconhecimento da pintura "NAIF” pelo preconceituoso mundo cultural erudito. 
Alguns anos mais tarde, o Cubismo francês beberia na fonte da arte negra africana. Estavam, pois, aber 
tas as portas oficiais a uma justa revisão de conceito ou crédito até ás manifestações artísticas psicopá 
ticas . . . ressaltando a importância psicológica e filosófica da arte dos loucos e das crianças). Mas surge 
agora C.A. de OLIVEIRA. Genuíno artista com sua narrativa plácida e anedótica. O pintor ingênuo ge-



ralmente se identifica pela tranquilidade e acomodação, criando sem conotação de ordem contestató- 
ria. Carlos Alberto, contrariando este habitual comportamento Naif, registra uma inquietude no desfile 
deste fantástico formigueiro popular. No passeio dos olhos descobre-se aos poucos detalhes camuflados 
de humor crítico surpreendente. Num de seus quadros achamos um menino dè costas, carregando chu
peta, de cinturão com balas e um revólver no coldre. O PM estampado com o personalíssimo decór de 
80% da superfície de suas telas, comparece seguidamente, qual um juiz deste campo florido de eletri- 
zantes matizes. As figuras sem rosto são identificáveis pelo traje. Em cada espaço elaborado, o traço 
negro delimita formas, completando-se por um colorido luminoso de mosaico.

Carlos Alberto nos propõe, espontaneamente, estranha convivência entre o decorativo e o 
conteúdo dos grupos.

Estamos diante da exposição de um pintor sensível, original e de forte personalidade, que 
deverá tornar-se conhecido por força de seu merecimento. É nossa a missão de estimular, divulgar e 
preservar a descoberta ou continuidade de tâb raros e significativas artistas naifes para enriquecimento 
do acervo ou patrimônio futuro de nosso Brasil".

A mostra de C.A. de OLIVEIRA esteve exposta no MARGS de 26 de putubro a 13 de no
vembro. Dia 25 de novembro, haverá Abertura de uma nova exposição de Oliveira, na Galeria de Arte 
de Liana Brandão em São Leopoldo, na rua Ivo Afonso, 72.
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"Canto ao Mar de Piriápolis", de Carlos Legendre. de 1961. ou da impecável caixa ilustrada por Joa~o 
Luiz Roth sobre textos de Sandra H. Chaves Barcellos, "Cartas ao Fogo"

Rogério Nazari, Milton Kurtz. Regina Silveira, Diana Domingues trazem sua presença com
álbuns em técnicas menos "nobres" como xerox e offset.

Justamente o denominador comum da mostra é a forma múltipla publicável. Livro se torna
caixa de Flávio Pons ou os múlti-abrangente demais, quando tratamos de objetos como a 

pios de Didonet e a faixa em transparência de Liana Timm.
A mostra que agora levamos a público não é completa, mas é demonstrativa e exemplifica- 

ARTE/LIVRO A finalidade é também didática - mostrando o livro sacraliza-
satisfaçao para o espectador. Trabalhos de 

alunos do Ateher Livre (álbum de litografias), o profissionalismo de Vasco Prado com seus "Desenhos"
1969), realizados pelo amigo e saudoso editor Júlio Pacello ou

um termo

dora do que fizemos na 
do - não tocável - ao lado do álbum manuseável - uma

e mesmo os meus livros de xilos (1965 a 
"Ciclo" (1973) 
assim como as lâ
minas da edição 
de 1977 do Ate- 
lier Livre, intitu
lada "5 Gravado
res" que reúne 
Almeida, Anes- 
tor, Peres, Jair e 
Brasil com suas 
preciosas xilogra
vuras fazem par
te da mostra 

"ARTE/LIVRO 
DE ARTISTAS 
GAÚCHOS" reu
niu trabalhos de 
artistas plásticos 
como Paulo Pe
res, Maria Toma- 
se II i,
Goulart,
Pasquetti, Glauco Rodrigues, Regina Silveira,
Diana Dom.ngues, Fortunato. Glênio Bianchetti, Gastão Hofstetter, Almeida, Anestor Tavares, Ruth 
Schneider. Vera Chaves Barcellos, Leopoldo Plentz. Liana Timm. Carlos Scliar, Didonet, Hélio Ferven- 
za. Mário Rdhnelt, Milton Kurtz, Nelson Jungbluth, Heloísa S da Silva, Hilda Mattos, Carlos Alberto 
Petrucci, Cristina Fagherazzi. Zorávia Bettioi, Vasco Prado, Teimo Lanes, Temza Spinelli. Waldeni 
Elias, Danúbio Gonçalves, Claudia Martignago, Carlos H Vieira. Maria Helena Weber, José Lutzem- 
berger, Carlos Athanázio, Eleonora Massa, Karim Lambrecht, Flavio Pons, Hilda Mattos, Isolino Leal. 
Marta Dischinger. Rafael França. Rogério Nazan, Simone Michelin, Francisco Stockmger, Leo Dex- 
heimer, Henrique Fuhro e Grupo de artistas do Espaço N.O.

N Wmo

"Limites" (xerox) - de CARLOS WLADIMIRSKI
A idéia de realizar a exposição ARTE/LIVRO GAÚCHO foi uma consequência da conversão 

do Espaço N.O., um espaço que se dedicou poi quase três anos á manifestações que veiculavam novas 
linguagens, em um arquivo de artes visuais contempoiáneas.

Após a realizaçáo de duas mostras, a primeira da Ediciones Cocina do México, livros realiza
dos em mimeógrafo, e a segunda de catálogos de artistas latino-americanos, surgiu-me a idéia da presen
te mostra, a partir do livro "Gravuras Gaúchas" (1952) que marcou uma época de reação ao interna- 
cionalismo introduzido nas então incipientes Bienais de São Paulo — e também influenciado pelos gra
vadores mexicanos que tratavam de uma problemática social, ligados a um cotidiano popular.

Este pensei ser o primeiro dos livros de artistas gaúchos, mas ao entrar em contato com Car 
los Scliar, em recente viagem ao Rio em julho passado, ele mostrou-me e ofereceu para a mostra um 
precioso exemplar do seu "Les Chemins de Ia Faim" baseado em textos de Jorge Amado, editado 
Paris em 1950.

=

■ \íO^pO

o*
riontro

V
Cláudio

Mara
Jailton Moreira, Romanita Disconzi, Carlos Wladimirski.em

A descoberta também feita do magnífico livro até então desconhecido por mim de Glauco 
Rodrigues (litografias sobre a cidade do Rio de Janeiro selou defimtivamente a idéia da realização da 
mostra

Outros livros de gaúchos realizados fora daqui, como o "Anamorfas" de Regina Silveira e 
"Apontamentos” de Glênio Bianchetti ou a série "KAFKA" de Zorávia Bettioi, "Veredas" de Maria 
Tomaselli já justificavam uma mostra dedicada ao livro do artista gaúcho.

O material foi surgindo, e recordando-nos de inúmeros livros já realizados por nossos artis
tas, fomos recolhendo material até chegarmos á mostra atual, que reúne desde um pequeno livro de 
Isolino Leal (1923) até o surpreendente livro (peça única) de "Sete capas" de Temza Spinelli que fas 
ema visual e poeticamente. Surgiram pouco a pouco outros livros: "Sempre se tem 20 anos em algum 
canto do coração", livro artesanal de Jailton Moreira; "Passaporte", de Cláudio Goulart, realizado com 
carimbos; Romanita com seus dois álbuns em serigrafia correspondentes a sua fase mais conceituai, 
mas de extrema importância e visualidade e o nosso álbum conjunto, realizado em 1970, ainda da sua 
fase de símbolos. De repente, surpreendèmo-nos vendo que já temos uma tradição do livro do artista 
no Rio Grande do Sul. Surgem também nomes na ilustração poética, como é o caso de Elias ilustrando

(I/era Chaves Barcellos)

"A CRIANÇA HOJE"

Mostra fotográfica de JÚLIO CUTZ integrou-se às atividades especiais do MARGS em ho
menagem ao mês da criança. Segundo Júlio Cutz, "o fotógrafo tem que ter consciência do seu contex
to social". Esta consciência o levou a retratar a criança e "registrar a situação social em que ela vive 
crianças sem infância, que já nascem lutando pela sobrevivência"



Destaque do Mês"DESENVOLVIMENTO GRÁFIC04>LÁSTIC0 DA CRIANÇA AO ADOLESCENTE"

Exposição didática, planejada pelo Núcleo do Acervo que reuniu trabalhos de alunos do 
Centro de Desenvolvimento de Expressão (Escolinha de Arte).

O MARGS organizou esta mostra em homenagem ao mês da criança, oportumzando a este 
segmento jovem da cultura gaúcha um espaço especial para divulgação do seu trabalho

A mostra esteve aberta ao público de 4 a 18 de outubro nas Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul.

"JEAN J.H. GEOFFROY"
Marennes, França — 1853/1924

Jean J.H. Geoffroy, desenhis
ta, pintor e escultor, estudou pintu
ra com LEVASSEUR. Suas primei
ras obras apareceram no Salão de 
1874. Dedicou-se á pintura de as
suntos infantis, de temas que explo
ram a miséria e o sofrimento dos
humildes e a vida nas escolas de al
deias.

Entre suas inúmeras obras fi
gura a "CRECHE", pertencente ao 
Acervo do Museu de Arte do Rio
Grande do Sul, adquirida da Galeria
Itá de São Paulo.

"A CRECHE" esteve exposta
no MARGS no mês de outubro co
mo destaque em homenagem ao
Mês da Criança.



te quando eu já tinha entrado na era do desapossamento.
Retomei um trabalho do ano de 1980 (Rio Pardo/Plantas Baixas) que ainda não foi publica

do. Dele extraí a figurinha (1a edição de balões) e a digital (2a edição de balões). A SILA/SP imprimiu 
os balões em regime de confessionário. Estas imagens “conversaram" imediatamente com a proposta. 
O novo espaço, a bexiga, ocupando outro espaço, necessitou de mim atenção diversa. Havia usado plás
tico para fazer ARTE-VEICULO e a imagem foi coerente. Idem no caso da QUEBRADEIRA cujo ma
terial básico era o papelão. Estes dois objetos se transformaram em livros (certamente conseguirão ou
tras funcionalidades), participando da atual mostra de ARTE DO LIVRO GAÚCHO/1950-1983. A pri
meira edição dos balões motivou dois convites: um para Encarte da REVISTA ARTE EM SÃO PAULO/ 
DEZEMBRO/SP; outro para fazer a Abertura do II ENCONTRO NACIONAL DE ARTISTAS PLÁS
TICOS PROFISSIONAIS/PORTO ALEGRE

Dos vários momentos nasceu uma certa moral, aparecida após cada experiência. Questionei a 
peça única, a qualidade e a quantidade, o roubo da imagem, a comunicação e a interferência, a urgên
cia As respostas vieram concomitantes.

Existe uma defasagem imensa entre a idéia e a realização. Sou uma criatura preocupada com 
as "avessas do mundo".

0 simbolismo? O encontro (é a minha obsessão) da energia humana com a energia cósmica. 
Este simbolismo foi se formando. É o que eu vejo agora depois de tudo pronto, às vésperas de aconte
cer a soltura dos fios “no picote da tesoura", como diz a metáfora, vestida de listras na hora fértil do 
Angelus. É um belo instante para se olhar o céu e as cores primárias dos balões tingindo o espaço e os 
olhos das pessoas acompanhando. Quanta surpresa! Eu de capinha ára lá e cá . . .

6. Conrad Fiedler, filósofo de arte, 1876, escreveu "A atividade artística começa no mo
mento em que o homem se encontra frente a frente com o mundo visível como algo terrivelmente

Artes & Idéias
Entrevista com a artista plástica DlDONET; concedida para João Carlos Tiburski
1. Você cria a partir de uma idéia ou de uma imagem?
R. Faço arte daquilo que meus sentidos absorvem. Assim como nada vai foia, nada se instala 

duradouramente. Não há tempo. De tal mistura vem a idéia, a imagem, o conceito, a análise e assim 
por diante. Tudo sujeito a interrupções conforme o meu ritmo vital de aprendizado

2. Qual a eficácia da arte para o desenvolvimento da consciência humana7
R, À toda manifestação artística é inerente um pensamento. Da renovação deste pensamento 

depende a existência. As mensagens emitidas precisam ter vigor, não incentivar o mito do arremedo, ou 
a antropofagia, ou . . ou.

3 Arte aérea ou arie terrestre7 Alguns já se propuseram em esculpir e criar formas com fu
maça .

R. Não recebí adestramento artístico, apenas informações que dependeram do meu interesse 
e da minha vontade para se desenvolverem O trabalho sai do próprio trabalho. É expe'imental, de pes 
quisa. Os desenhos — estáticas faturas finais — nascem de um penoso inventário em casas de famílias 
com as quais convico periodicamente; vão existindo pouco a pouco, diretamente, sem que eu possa di
zer se vou parar ou seguir pela mesa, papel afora. (Tem humor nisto).

4 Você possui um código ideológico que serve de substrato para suas formas plásticas7 Qual
é este código7

R. A vida fornece. Sou extremamente rigorosa comigo, com a criação. Consequentemente 
com os outros. Exijo a minha parte Crio em total solidão e raramente discuto sobre as decisões que 
tomo. Informo durante as apresentações pois estou preparada Então escuto. Recuso-me a criar a partir 
de conversas compulsivas, fazer mercado de idéias. Sei do que o meu organismo mental precisa Na ho
ra certa ele pede. Aprendí. Não me permito sugar substâncias alheias Penso que estaria contribuindo 
para o mais grave problema humano que é o suicídio, essa retirada!

5 E os balões, Didonet7
R. Como diz a metáfora "Vaivém da cadeira de balanço no soalho Zâs>" Viajo incessante 

mente pelo Brasil. Tenho fissura com o movimento A contingência da vida me colocou frente a rela
ções velozes, 
mais rápidas, 
(e infinitas 
porque aber
tas) que a e- 
xisténcia dos 
efemercxdes ba
lões Se, des
denhar pes
soas ou bens, 
naturalmente 
desapeguei de
les Conheço 
o desprezo 
horrendo que 
a arte, o artis
ta e todo a- 
quele que ou
sar outro ca 
minho inspi
ram á socie
dade. Os ba
lões nasce
ram fisicamen-

enigmático".
R. Terrivelmente enigmático o mundo. É sim. Abominável a limitação humaná. 
7 Didonet, qual é a tua “zona sagrada”?
R. A "zona sagrada" está dentro da solidão. Ato íntimo. De agoras decisivos.



I CONCURSO SUL AMÉRICA 
DE ENSAIOS DE ARTE

um curso de "PRONTO SOCORRO DE LI
VROS", destinado aos responsáveis por Biblio
tecas Públicas Municipais.

Abrangendo temas sobre História da Arte, 
Escolas Artísticas, Fases, Técnicas, Obras, Artis
tas, Linguagens, bem como fatores de ordem 
técnica e gerencial (Mercado, "Expertíses", Lei
lões, Restauração, Museologia, Espaços Alterna
tivos etc), desde que rigorosamente vinculados 
ao tempo e ao espaço brasileiros, o concurso 
promovido pela SUL AMÉRICA SEGUROS é 
aberto a brasileiros e estrangeiros residentes no 
Brasil.

MÚSICA NO MUSEU

No dia 24 de novembro, ás 18h30min, no 
Saláo do MARGS, outra apresentação da OR
QUESTRA DE CÂMARA DA OSPA, sob a re
gência do maestro ELEAZAR DE CARVA
LHO.

Os candidatos devem: apresentar trabalhos 
rigorosamente inéditos; compor o ensaio com 
um mínimo de dez e um máximo de cinqüenta 
laudas, espaço dois, que deverá ser remetido em 
três vias, assinados com pseudônimos e acompa
nhados de um envelope lacrado, contendo da
dos completos de identificação; enviar os traba
lhos aos escritórios da Sul América Seguros até 
o dia 30 de novembro de 1983 (Rio Grande do 
Sul: Av. Borges de Medeiros, 410, em Porto 
Alegre.

PEDRO WEINGÁRTNER

O MARGS expõe com destaque especial 
no mês de novembro a obra "ESTUDO DE IN
TERIOR", de Pedro Weingãrtner, nascido em 
Porto Alegre, no ano de 1 853.

ARTE LOJA

A Associação dos Amigos do MARGS 
(AAMARGS) informa que mantém uma Arte 
Loja, na sala n? 21, 1? andar (Núcleo de Docu
mentação e Pesquisa), e uma vitrina de exposi
ção localizada no hall de entrada do prédio. A 
Arte Loja oferece trabalhos de vários artistas 
por preços acessíveis.

Todos os ensaios premiados serão publica
dos na revista ARTE CONTEMPORÂNEA, ou 
em livro. Os prêmios são: Cr$ 1.000.000,00 pa
ra o melhor ensaio e mais 5 prêmios de Cr$ 
200.000,00, ao melhor ensaio relativo a cada 
tema. (Maiores informações no Núcleo de Pro
moção e Comunicação do MARGS).

HORÁRIO DE VISITASPRONTO SOCORRO DE LIVROS

O MARGS está aberto á visitação pública, 
diariamente, das 10 ás 17 horas, exceto nas se
gundas-feiras. Endereço: Praça da Alfândega — 
ao lado do prédio antigo dos Correios e Telé
grafos.

As professoras MARISTELA H ARTMANN 
e LUCfLIA RAMONA DE CARVALHO, preo
cupadas com a recuperação dos livros, realiza
ram no MARGS, nos dias 18, 19 e 20 de outu
bro, das 8h30min, às 12h e das 14h ás 18 horas.
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O RIO GRANDE SOMOS NÓS 
FAÇA A SUA PARTE.

GOVERNO JAIt SOARES

CORTESIA: IOCHPE (23


