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£ na Europa que Visconti, “espírito 
aberto e inquieto”, começa a estudar sis
tematicamente, arte decorativa e a convi

da República, recebendo como prêmio 
viagem a Europa. Em 1893, é admiti

do na Escola de Belas Artes de Paris. Em 
1895, passa a estudar na escola Guérin, 
com Eugène Grasset, um dos introdutores 
do Art-Nouveau na França. No ano se
guinte, vai a Madrid onde passa a estudar 
a obra de Velasquez. Termina o curso na 
Escola Guérin e retorna ao Brasil em 1 900.

Entre seus trabalhos constam três se
los comemorativos ao Primeiro Centená
rio da Independência. Executa as obras 
decorativas do Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro (pano de boca, plafond e pros
cênio) e a decoração de dois painéis da Bi
blioteca Nacional.

IRMA ARESTIZABAL escreveu: “O 
nome de Elizeu Visconti, tantas vezes es
tudado e louvado como pintor, está tam
bém intimamente ligado ao desenho gráfi
co e à indústria. Antes de sua viagem a 
Europa (1893) Visconti já tinha recebido 
prêmios pelos seus trabalhos de ornatos 
(pelas constantes premiações era chamado 
por seus colegas de “Papa Medalhas”). A 
arte aplicada produzida nos Liceus de Ar
tes e Ofícios do Brasil repetia, no entan
to, os modos da arte, dita culta, herança 
da academia instituída pela Missão Fran
cesa de 1816. Por outro lado, na Escola de 
Belas Artes o ensino das artes decorativas 
praticamente não existia”.

MOSTRAS NO MARGS uma

ver e adquirir as teorias de vanguarda”.
“Pela primeira vez, um pensionista 

brasileiro afastava-se dos caminhos tradi- 
levavam inevitavelmente aos

ELISEU VISCONTI 
E A ARTE DECORATIVA

blemas, brazões, cartas-bilhete, selos pos
tais, ilustrações de livros, jornais e gua
ches.

cionais, que 
mestres acadêmicos, como Cabannes, Vo-

Eliseu Visconti nasceu na província 
de Salermo, em 30 de julho de 1866. 
Com a viagem da sua família ao Brasil, 
Visconti começa seus estudos no Liceu de 
Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, em 
1883.

lon, etc., pra dedicar-se ao estudo da arte 
decorativa. Aliás, um dos pólos do Art- 
Nouveau, o Simbolismo, liga-se ao Pré-ra- 
faelismo, daí a presença desses dois aspec
tos na obra inicial de Visconti”.

“Os teóricos do movimento Art-Nou- 
a arte devia estar

Torna-se professor da Sociedade de 
Propaganda das Belas Artes, em novem
bro de 1888. Em 1892, vence o Concurso veau preconizavam que 

presente em todos os momentos de nossa 
vida, os artistas deviam desenhar desde
quadros até colheres e cadeiras. Esses ob-

(Visconti e a filha)

"A Arte Decorativa é a procura do 
beto nos objetos usuais e não deve deter- 
se, nem em definição, ne/ em particula
res. Só quando estamos em decadência 
nos preocupamos com o acessório, em de
trimento do principal

ELISEU VISCONTI

Uma das exposições mais importan
tes realizadas no Brasil em 1983 “ELI- 
SEU VISCONTI E A ARTL DECORA
TIVA”, organizada por IRMA ARESTI
ZABAL, diretora do Solar Grandjean de 
Montigny, do Centro Cultural da PUC/RJ, 
foi mostrada ao público gaúcho, de 20 de 
dezembro a 15 de janeiro de 84, pelo Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul.

Da mostra constaram desenhos origi
nais da arte decorativa de Visconti, cria
dos para ilustrações de cartazes de propa
ganda, rótulos de bebidas, design para ob
jetos de vidro, cerâmica, vitrôs, papel de 
parede, tecidos, luminárias, diplomas, em-

rTeposTalf

BRFSILETATS-UNIS puREPUBLIQUE prs

(“Juventude" — Visconti)
Desenho definitivo para o vaso "O Amor"(Carta Postale)



Esta mostra estará no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, do dia 1° a 14 de 
fevereiro, quando a comunidade gaúcha 
poderá constatar a alta qualidade da arte 
fotográfica desenvolvida em nosso estado.

Trabalhos de Genaro Joner, Eneida 
Serrano, Ruy Varella, Lilian Dreyer, Jac- 
queline Joner, La Hire Guerra, Adria Ste- 
fani, Paulo Fontes, Fernando M. Brenta- 
no, Ary N. Trentim, Neuza C. T. Caudu- 
ro, Luiz Abreu e outros gaúchos, catari
nenses e paranaenses serão mostrados pe
lo Projeto Itinerância do Núcleo de Foto
grafia da FUNARTE 
des e capitais brasileiras.

Na maioria das fotos constatamos a 
linguagem direta, “sem intenções de ela
borar imagens” através de processos labo-

de 1984, o trabalho fotográfico de LUÍS 
CLEMENT1NO, que reside em Brasília 
desde 1963.

A 8 anos viajando pelos EUA, Cle- 
mentino descobriu a fotografia e a partir 
daí vem desenvolvendo a investigação dos 
ilimitados recursos da arte de fixar ima
gens, fatos e pessoas.

Sobre recente mostra de Clementino, 
realizada na Galeria Oswaldo Goeldi, em 
Brasília, o crítico Ijalmar Nogueira, da re
vista “QUEM”, afirmou: “Seu enquadra
mento submete a composição ao deta
lhe ... A composição compacta, em pla
nos cortados, por exemplo, foi acontecen
do até transformar-se numa característica 
que o identifica. Sua preocupação plástica 
se transfere para as imagens mediante re
cursos particulares da própria fotografia”.

Luis Clementino já expôs na Casa 
Thomas Jefferson; no Instituto Gtíethe; 
na Galeria de Arte Eucatexpo; Sala FU
NARTE, coletiva e na Galeria Oswaldo 
Goeldi, todas em Brasília.

Recebeu o 19 lugar no Concurso de 
Arte da Casa Thomas Jefferson em 1979 
e foi selecionado pela FUNARTE para a 
Exposição Anual dos Artistas do Centro- 
Oeste em 1980 e 83.

jetos deviam também ser produzidos a 
baixo custo para poderem ser adquiridos 
pelas diferentes camadas sociais. Deseja- 

portanto, o desaparecimento da di
visão entre artes menores e maiores e o re
conhecimento de uma única forma de ar
te presente em todos os momentos e as
pectos de nossa vida”.

Presser-1982 e outras). Participou de cole
tivas em Porto Alegre, Curitiba, São Pau- 

t lo, Brasília, Goiânia e Valparaíso no Chile. 
Foi premiado no 1 ?, 3? e 4? Salão de Ar
tes Visuais do RGS. No último, recebeu o 
Grande Prêmio Universidade Federal do 
RGS. Recebeu prêmios, também, na 3? 
Mostra de Desenho Brasileiro de Curitiba 
e no 4? Salão de Artes Plásticas de Goiás.

Pasquetti participou do grupo gaúcho 
NERVO ÓTICO, que desenvolveu traba
lhos alternativos em nosso Estado.

*vam.

-

CARLOS PASQUETTI - Desenhos

"Procurei fazer o que achava interes
sante em dado momento, sem meater 
muito a opiniões estético-estagna n- 
tes".

principais cida-nas

Por dois dias o público gaúcho pode 
avaliar o trabalho de eliseu Visconti e Car
los Pasquetti no mesmo espaço de arte: o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

A mostra do gaúcho Pasquetti inau
gurou no dia 7 de dezembro de 1983 o 
Espaço ABC no Rio Grande do Sul. Os 
trabalhos desta mostra foram realizados 
no decorrer de 1982 e a técnica emprega
da foi o pastel sobre o papel, cujos limites 

| são ampliados pela colocação de objetos 
(varas, escadas) com a finalidade de criar 
uma atmosfera que propusesse a vibração 
em termos de forma e energia. Assim, o 
artista lida com idéias e sensações abertas 
para serem manipuladas pelo espectador, 
procurando uma motivação rápida e dire
ta, complementando seu trabalho com 
emoções, cores e momentos do próprio 
espectador.

Pasquetti foi destacado pelo seletivo 
Programa Arte Brasileira Contemporânea 
do INAP/FUNARTE, que busca valorizar 
trabalhos que apresentam uma linguagem 
de vanguarda, que suscite a reflexão e o 
debate sobre a transformação da manifes
tação da arte.

Carlos Pasquetti nasceu em Bento 
Gonçalves. Participou de exposições indi
viduais em Porto Alegre (Galeria de Arte 
IAB/1971-3; MARGS-1976 e Galeria Tina

1? FOTOSUL
PRESENÇA DO IMIGRANTE 

NA REGIÃO SUL

Trinta e cinco fotógrafos gaúchos, 
amadores e profissionais, fazem parte da 
mostra 1? FOTOSUL — Presença do imi
grante na região sul que reúne 126 traba
lhos de 55 fotógrafos do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.

Organizado pelo Escritório Regional 
da FUNARTE, em Curitiba, o concurso 
procurou estimular a produção e a docu
mentação fotográfica da região sul e ela 
borar um painel sócio-econômico-cultural 
a partir da figura do imigrante.

(Carlos Pasquetti - Desenhos)

REFLEXOS — Fotos de Luis Clementino

O MARGS, dentro da proposta de 
efetivar-se como um espaço orgânico e ar- 
ticulador de múltiplas formas artísticas, 
expôs, de 15 de dezembro a 29 de janeiro (Foto de Eneida Serrano)



ma coisa que foge do domínio técnico e 
instrumental e que é capaz de produzir 
zonas de ambigüidade, poesia e história.

Exercitando uma função original da 
fotografia, retratar pessoas, cenários e 
identificar e preservar pedaços de Histó
ria, os trabalhos, na sua maioria, tratam 
de tema:, rurais, velhos e crianças. Fxpres 
são das Raízes fundamentais da região sul 
e da convivência, resistindo ao tempo, de 
várias gerações. Signos modernos e signos 
tradicionais misturam-se para codificar vi
sualmente um pouco de nossa história: 
arado de pau e caminhão, camponesas e 
ambientes urbano, chapéus de palha, 
jeans e bonés.

João Urban, descendente de polone
ses e selecionado pela Fotosul, explica a 
presença contrapontística destes elemen
tos: “Um trabalho de documentação re
gional precisa começar pelas raízes. Por is
so a maioria das fotos tem um cenário 
agrícola”.

Eneida Serrano, com trabalhos signi
ficativos para a fotografia gaúcha: Lunara, 
Santa Soja e Ponto de Vista (coletivos), 
trabalhando atualmente para a revista 
“ISTO É” e realizando pesquisas sobre a 
história da fotografia no Rio Grande do 
Sul definiu assim a sua proposta de traba
lho: “Penso que todo trabalho só tem sen
tido quando ele leva a refletir sobre nós 
mesmos. Optei pela fotografia porque en
contrei nela um meio de expressão e um 
motivo constante — e muitas vezes peno
so — de me questionar sobre a vida”. A 
força das fotografias da 1? Fotosul é exa
tamente este questionamento que elas 
propõem, em cima de um pedaço de nos
sa história. Para Barthes: “Dir-se-ia que a 
Fotografia traz sempre consigo o seu refe
rente, ambos atingidos pela mesma imobi
lidade amorosa ou fúnebre, no próprio 
seio do mundo em movimento: eles estão 
colocados um ao outro, membro a mem
bro, como o condenado acorrentado a um 
cadáver em certos suplícios; ou ainda se
melhantes a esses casais de peixes (creio

que os tubarões, segundo diz Michelet) 
que navegavam juntos, como que unidos 
por um coito eterno”, E este referente é 
o imigrante e seu espaço de produção da 
História: a região sul.

Kafka gostava de afirmar que “as pes
soas fotografam coisas para as afastar do 
espírito”, a fotografia moderna parece 
percorrer um caminho inverso: aproximar 
as coisas do espírito. E então ver e refle
tir. É o que diz o fotógrafo Genaro J 
“Sempre tive a tendência para fazer fotos 
de gente, de pessoas solitárias em seus am
bientes de trabalho, lazer ou tristezas. 
Procurando captar sempre as exatas situa
ções de luz que caracterizam estes am
bientes, afinal a luz é a alma da Fotogra-

“Conhecer, todos costumam conco- 
dar, é a chave da ação. E quando esta é no 
âmbito da cultura, conhecer se torna, se
guramente, pela delizdeza e multiplicida
de do fato cultural, a chave-mestra para o 
traçado de uma política.

É neste quadro que se insere a 1? Fo- 
toSul. Realizada pela Coordenadoria Re
gional da Funarte em Curitiba, Paraná, 
sob orientação técnica do Núcleo de Fo
tografia da Funarte, o patrocínio do Ban
co Bamerindus Sociedade Anônima e o 
apoio da Empresa Jornalística Caldas Jú
nior, ela está articulada a uma série de 
mostras regionais cunhadas pelo mesmo 
espírito: o de revelar as produções regio
nais e subsidiar a política nacional da fo
tografia.

•4

ones:(Foto de Genaro Joner)

ratoriais sofisticados, confirmando que a 
fotografia, sem perder suas qualidades ar
tísticas e confundir-se com a pintura, tem 
uma função mais autenticadora do que re- 
presentadora. Se outras partes produzidas 
através de signos linguísticos e plásticos 
podem parir centauros, quimeras, lobiso
mens e mulas-sem-cabeça, o “grão de pra
ta” parece mais eficaz como certificado 
de presença de algo que existiu, esteve, e 
está aqui, participou da produção da his
tória. A simplicidade, o aspecto documen
tal e a fixação de pontos, sem menospre
zo à técnica e a elaboração, evidenciam-se 
como qualidades destacadas nos trabalhos 
da 1? Fotosul. Como disse Eneida Serra
no: a técnica é um meio para se atingir 
uma idéia ou uma emoção. As fotos falam 
do que precisa ser mantido, preservado, 
corrigido e apreciado. Esta é a violência 
da fotografia que “enche de força a vis
ta”, que propõe “campos cegos” e “cam
pos nítidos” que ferem, informam, repre
sentam, surpreendem, dão significação e 
provocam desejos e emoções. Para Bar
thes, “A Câmara Clara”, a fotografia além 
de estabelecer relações com o nosso cir
cuito cultural, moral, político, histórico e 
ideológico, deve também apresentar pon
tos (punctum), que significam picadas, 
pequenos cortes e feridas. “O punctum de 
uma fotografia é esse acaso que nela me 
fere (mas também me mortifica, me apu
nhala”. Por certo, em todas as fotos da 
mostra, como em toda boa foto, há algu-

fia.
O resultado desta 1? Fotosul, que es

te catálogo espelha, nos permite o conhe
cimento qualitativo da produção local, 
além de proporcionar estímulo ao avanço 
da produção fotográfica no Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná.

i

Ao se voltar para o tema A Presença 
do Imigrante na Região Sul, esta mostra 
constitui um inventário fotográfico ex
pressivo, ainda mais por se contemporâ
neo,, sobre a imigração nesses Estados.

Acreditamos que a 1? FotoSul -que 
poderá servir â integração das produções 
fotográficas dos Estados envolvidos e des
tes com o resto do Brasil, através do inter
câmbio, seja no plano da linguagem, seja 
no plano da articulação dos fotógrafos - 
tenha aberto, de forma mais sistemática, 
o diálogo entre o Núcleo de Fotografia da 
Funarte e o produtor desta área de ex
pressão emergente no cenário nacional 
das manifestações artísticas.”

(Foto de Jacqueline Joner)

Segundo Maria Edméa Saldanha de 
Arruda Falcão - Diretora-Executiva da 
Funarte:

*
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PONTO DE VISTALEITURA
)e com enorme satisfação — é o que 

se sabe. No entanto, é bem diferen
te o panorama que encontramos no 
mundo monótono e insosso da bu
rocracia. 0 artista, por mais que tra
balhe, nunca parece cansado, o fun- 
conário público está sempre cansa
do, está sempre contando o tempo 
— o tempo de deixar a repartição, 
tempo de se aposentar, tempo de li
cença, tempo, tempo. Não vive, ve
geta. A divisão do tempo, para ele, 
é fundamental: hora de entrar e sair, 
meio e fim de semana, feriados, dias 
santos, hora do lanche etc. Sabe tu
do sobre seus direitos e vantagens. 
E espera. Mas o tempo passa e ele 
nada deixou. O artista, diferente
mente do que se diz dele, é o único 
profissional que não faz distinção 
entre tempo de trabalho e tempo li
vre, entre trabalho e criação, entre 
criação e lazer. Trabalha duro, mas 
gosta. Só a ociosidade mata. Por is
so o burocrata morre mais cedo.

Sem ócio certamente não have
ría arte. Mas entenda-se bem: o ócio 
do artista é diferente - é apenas uma 
forma diferente e criativa de traba
lhar. O burocrata, ao deixar a repar
tição, cessa totalmente de trabalhar 
(se é que trabalhou).

O artista não. Ele não descansa 
nunca. Ele está atento, olhando, ou
vindo. Até no sonho/sono ele traba
lha, produz imagens. Aí está a dife
rença — ocupar o tempo livre com 
pintura é uma coisa. O resultado é 
quase sempre ruim. O artista verda
deiro não desfruta de tempo livre. É 
um profissional de tempo integral. 
Não usa a arte para preencher o tem
po, tapar os buracos de uma vida 
ociosa e vazia".

conservação e/ou restauraçAoARTE E BUROCRACIA
"Os museus não valem como depósi

tos de cultura ou experiências acumuladas, 
mas como instrumentos geradores de no- 

experiências e renovação da cultura".vas

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

E função de um Museu conscientizar a po
pulação para o valor inestimável de uma coleção 
de obras de artes plásticas. É através deste acer
vo cultural que as gerações futuras poderão fa
lar sobre o passado e a vida da sua comunidade. 
É através desse reservatório de produções exe
cutadas pela imaginação, sensibilidade e poten
cial criativo do homem que vamos escrevendo a 
história da nossa cultura.

A preservação do patrimônio artístico é a 
preservação do caráter e da alma de um povo. 
Patrimônio artístico é coisa muito valiosa, e que 
deve ter o seu compartimento obrigatório den
tro dos objetivos e preocupações de todos aque
les que têm em suas mãos a missão de preservar 
esses bens culturais.

A deterioração progressiva dos materiais 
constitutivos de uma obra vai deixando uma 
marca indelével com o passar do tempo. A esse, 
aliam-se o clima instável e muito variado, a má 
utilização ou a baixa qualidade do material usa
do na execução da obra, o manuseio e acondi- 
cionamento inadequado. (O MASP/Museu de 
Arte de São Paulo vem encontrando sérias difi-

(Frederico Morais)

O crítico de Arte FREDERICO 
MORAIS, participante do II ENAPP, 
realizado em Porto Alegre; como 
palestrante, escreveu um notável e 
surpreendente livro: "CHOREI EM 
BRUGES" - Crônicas de Amor à 
Arte, editado pela Avenir Editora.

Num estilo informal e simples, 
como convém à crônica, Frederico 
fala de suas mundivivências com a 
arte e as pessoas.

Na crônica "Arte e Burocracia", 
p. 25, Frederico traça uma analogia 
entre estes dois territórios de traba
lho e diz entre outras coisas:

"Sou quase levado a acreditar 
que existe uma relação entre o tra
balho duro, persistente, continua
do, do nascer ao pôr-do-sol, e a pró
pria duração da vida. Chagall, Miró, 
Volpi e Sigaud trabalham sem parar

culdades para conservar seu Acervo, composto 
substancialmente por obras de autores euro
peus).

Um laboratório para conservação e restau
ração é uma necessidade urgente para todos os 
Museus, mas muito mais importante do que a 
restauração é a conservação das coleções. Estas, 
sendo cuidadas e preservadas na sua feição ori
ginal, não sofrendo, portanto, a intervenção de 
métodos e processos variados de restauração, te
rão maiores probabilidades de levar para épocas 
futuras, intactos, seu estilo e sua unidade de

do, devidamente iluminado e com temperatura 
adequada, contribui eficazmente para a conser
vação em um estado ideal. A constante observa
ção e limpeza das peças impedirão que as mes
mas se deteriorem e evitarão que formas mais 
drásticas de salvamento, como a restauração 
propriamente dita, sejam necessárias. O ponto 
de vista mais acertado é impedir a deterioração, 
pois o resgate posterior é uma luta penosa, in
certa e comumentemente desalentadora.

efeito global.
E quais poderiam ser algumas das diretri

zes a serem tomadas para que tais vantagens ve
nham a se concretizar? A decisão de acondicio- 

devidamente a obra, classificá-la e impedir 
que sejam manipuladas por elementos destituí
dos de condições para tal. Um ambiente areja-

?
AUGUSTO A.MELLENDER 

Restaurador do MARGSnar

w



esta a única das lâminas da série que é identifi
cada com o nome de seu autor: Joan Yapari. A 
lâmina foi, possivelmente, tomada de um origi
nal inglês que não foi localizado. Ou ndo se ex
plicaria A PRESENÇA DO ESCUDO da “Gran 
Bretanha ", na parte superior e, sobretudo, o re
lógio nitidamente do século XVII, que aparece 
na parte inferior.

Guillermo Furlong S. J., editado em Buenos 
Aires, em 1969.

“.Nesse estudo busquei a identificação das 
gravuras feitas pelos índios nas Reduções Mis- 
sioneiras. Encontrei a orientação dos jesuítas a 
esses artífices, os recursos materiais por eles uti
lizados e a finalidade das gravuras naquela épo
ca”.

PESQUISA
>

A GRAVURA MISSIONEIRA 
E SEUS ARTlElCES

o Martyrologium Romanun”, publicado em 
1 700, sendo então considerados os fundadores 
da arte tipográfica na Argentina.

No momento em que a UNESCO reconhe- 
- ce oficialmente as ruínas de São Miguel das 

Missões como patrimônio da humanidade, em 
meio a tantos estudos sobre o assunto destaca
mos aqui a pesquisa bibliográfica da professora 
Orce Saldanha sobre a gravura missioneira, Cir- 
ce é gravadora e pertence ao Núcleo de Docu
mentação e Pesquisa do MARGS.

-• -4SURGIMENTO DA GRAVURA . v— ••
REPRODUÇÕES DE ORIGINAIS r

Em 1 705 foi impresso um livro intitulado 
‘‘La direrencia entre lo temporal y eterno ”, do 
padre Eusébio Nieremberg, traduzido para o 
guarani pelo padre Jose Serrano. Segundo Circe, 
este é o único livro que restou para a documen
tação do trabalho de gravura realizado nesta 
época.

A
Circe afirma, com dados levantados em 

Furlong e no estudioso Rodolfo Trostiné, por 
ele citado em sua obra, que as ilustrações do li
vro de Nieremberg-Serrano não são trabalhos 
originais e sim, em sua maioria, reproduções, al
gumas vezes invertidas, de uma edição flamen
ga, publicada em 1684, com lâminas originais 
de Boutat, especialmente gravadas para essa edi-

IMPRENSA NAS MISSÕES
O livro contém 6 7 vinhetas xilográficas e 

43 lâminas abertas em cobre, na técnica de buril 
A pesquisa de Orce Saldanha baseia-se, 

fundamentalmente, na História Social y Cultu
ral dei Rio de la Plata - 1536-1810 - com o 
subtítulo ‘‘El Transplante Cultural: Arte, de

^ h'/ AMNo contexto histórico das reduções Missio- 
neiras, a arte da gravura está diretamente ligada 
ao surgimento da imprensa.

Circe explica que o padre Juan Batista 
Neumann S. J., austríaco, juntamente com o es
panhol Jose Serrano conseguiram armar uma 
prensa e fundir tipos em estanho, montando as
sim uma oficina. Esses missionários imprimiram

ção.
i'*A identidade que se nota entre ambas não 

deixa dúvidas de que os artistas missioneiros ti
veram à vista um exemplar da mencionada edi
ção, realizando sobre a mesma algumas varian
tes que modificam, ainda que escassamente, o 
aspecto das originais de Bouttat.

As cópias estão de tal sorte executadas que 
não se pode duvidar da singular destreza e habi
lidade daqueles indígenas que nesta apartada re
gião do novo mundo se equiparam aos artistas 
da Itália, A lemanha e Holanda. Merece menção 
o fato de que na Espanha, em 1779, foi tam
bém publicada uma edição de "La Diferencia ", 
com a utilização das ilustrações de Bouttat e 
que, para honra de nossos artistas indígenas, são 
inferiores àquelas publicadas em nosso país.

Por esse motivo, o livro de Nieremberg- 
Serrano, do ponto de vista artístico e tipográfi
co é o mais importante publicado durante a 
época colonial e talvez também durante o pe
ríodo independente até 1880. Trata-se de um 
grande tomo do qual se conhece apenas dois e- 
xemplares completos e restos de um terceiro. O 
exemplar que se encontra em Buenos Aires está 
em estado impecável. Encadernado na segunda 
metade do século passado, tanto o papel como 
a tipografia e as gravuras que o ilustram se con
servam magnificamente, apesar dos quase dois 
séculos que transcorreram desde sua publicação.
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Representação do general jesuíta TIRSO GON 
ZALEZ Gravura do índio VAPARI para a obra 
de Nieremberg 1705

Os estudiosos ainda não conseguiram con
cluir se o resto das gravuras foram feitas por Ya
pari ou por outros artistas, porém afirmam ser 
mais provável, diante de tantas lâminas, que elas 
foram executadas por várias mãos, se bem que 
de paralela qualidade.

L ?
A

GRAVURA DE JOAN YAPARI VINHETAS E CAPITULARES*•
Gravura que representa a 

Igreja na obra de Nieremberg 1705
Gravura que representa os santos 

Inácio e Xavier na obra de Nieremberg - 1705
Entre as gravuras missioneiras, Circe desta

ca a que representa o padre Tirso Gonzáles de 
Santa Cruz, general da Companhia de Jesus. É

Importante mencionar entre os adornos do 
livro as vinhetas xilográficas que enfeitam a obra 
e as letras capitulares. Tampouco são originais.



mas simplsmente cópias de estampas de uso cor
rente. ARTES & IDÉIAS

Exemplo disso è “A Dolorosa”, com gran
des punhais, imagem popular durante os séculos 
XVII e XVIII nas estampas espanholas e ameri
canas. Realizadas com graça e um primitivismo 
quase infantil, ganham, precisamente pela inge
nuidade das linhas simples mas firmes, pelos tra
ços seguros entre os rostos sorridentes, pelos 
gestos cândidos, valores especiais.

ARTE DIVERTIDA 
E PULANTE?

senhava, pintava, arranhava o violino es
tridentemente, era fotógrafo, fazia teatro 
com o Grupo Teatral Santo Antônio". .. 
Enfim quase tudo. Um animador de pri
meira qualidade e uma figura divertida. A 
família obviamente influenciou-se por es
te clima nostálgico-renascentista-interiora- 
no, se isto for possível.

Entrevista com 
Carlos Pasquet- 
ti, concedida 
para JoSo Car

los Tiburski.

UM CERTO CLIMA NOSTÁLGIO- 
RENASCENTISTA-INTERIORANO

MARGS. Fale de sua formação artís
tica.

PASQUETTI. Minha formação artís
tica correu mais ou menos paralela ao en
sino padronizado, dito "Oficial" da arte. 
Com isto quero dizer o seguinte: as expec
tativas de um ensino são poucas em rela
ção à curiosidade contemporânea que ca
da indivíduo traz consigo, no sentido de 
uma complementação mais profunda. 
Procurei fazer o que achava interessante, 
sem me ater muito a opiniões estético-es- 
tagnantes. Formei-me em pintura no Ins
tituto de Artes da UFRGS. Em 1972 co
mecei a dar aulas no Departamento de 
Arte Dramática nas disciplinas visuais. 
Em 1978 fui contemplado com bolsa 
LASPAU-FULLBRIGHT para um curso 
de mestrado. Fis o "Master in Fine Arts" 
MFA DEGREE, na THE SCHOOL OF 
THE AFtT INSTITUTE OF CHICAGO: 
Também fiz uma série de outros cursos 
interessantes, mas como sou um desenhis
ta e não um colecionador de currículos, 
não dou muita importância para isso. 
Atualmente, trabalho no Instituto de Ar
tes da UFRGS, na Área de Desenho.

MARGS. Que aspectos determinaram 
sua "vocação"artística?

PASQUETTI. Acho que foram muitas 
as influências da infância e adolescência. 
Meu pai era uma figura alta mente interes
sante em suas múltiplas capacidades. Ele 
fazia jóias, foi encadernador de livros, de-

Quanto à vocação artística tudo fica 
um pouco duvidoso. Nunca encarei a "vo
cação artística" como tal, pois para mim 
implica num certo "clima de abnegação". 
A própria palavra é bastante triste, parece 
uma sina. De qualquer maneira, sempre 
encarei a atividade artística como algo 
muito divertido e pu/ante.

MARGS. Você tem razão . .. "for
mação e vocação" para o artista contem
porâneo cheira muito a coisa instituciona
lizada. Fale da experiência no ESPAÇO 
ABC.

San Juan Nepomuceno Mártir Gravura de Tho- 
mas Tilcara, índio missioneiro — 1728.

na Redução de Santa Maria Mayor, 1 724. De 
autor não identificado, esta gravura retrata a fi
gura da virgem e o menino.

"A Dolororsa com os grandes punhais" - Letra 
capitular que ilustra a obra de Nieremberg - 1705

SAN JUAN NEPOMUCENO MÁRTIR
PASQUETTI. A experiência do Espa

ço Arte Brasileira Contemporânea foi 
muito positiva. Montei a exposição em 3 
lugares e espaço bastante diferentes entre 
si. Como sou eu mesmo que monto a ex
posição, deu para sentir três climas neste 
mesmo país que se chama Brasil. Embora 
o trabalho tenha sido basicamente o mes
mo, a variação do espaço físico possibili
tou que a exposição tivesse particularida
des específicas de cada lugar. No Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro foi a 
mais bonita exposição que já montei, gra
ças ao desing do arquiteto que elaborou 
extremamente bem toda a base de mon
tagem dos trabalhos, possibilitando uma 
ambientação excelente de cada particula
ridade dos desenhos. Em São Paulo, sinto-

Uma das mais belas peças ro prelo missio
neiro, segundo Circe, é a de S. Joannes Nepo
muceno Mártir, que leva na parte superior a ins
crição FECIT, pelo índio Thomas Tilcara, na 
Missão de San Ignacio, Província Paraguaia, 
1728.

Esta obra tem como gravado, propriamen
te dito 395mm x 485mm. Para os estudiosos, a 
peça não procede das Missões Guarani e sim das 
de Chiquitos, que estavam também sobre a égi
de dos jesuítas do Rio da Prata e da Província 
Jesuítica do Paraguai.

A gravura tem uma importância funda
mental e pode ser considerada peça única no gê
nero. Seu alto valor está na perfeição do traba
lho e nas expressões concretas sobre sua realiza
ção, desde o ponto de vista geográfico e a espe
cificação precisa sobre seu autor.

Outra gravura significativa é a reprodução 
da estampa aparecida em “Explicación dei Cate
cismo em lenguaguarani”, deNicolás Yapuguai,

s

Texto de Teniza F. Spinelli
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frontando-se com elementos e sensações 
de vibração ótica. Tudo dentro do miolo 
centrai do desenho funciona como pri
meiro piano. Ao aspecto quebrado do de
senho junta-se este miolo onde circulam 
elementos tridimensionais. São sensações 
de ir e vir junto ao desenho. Requer e ten
ta uma movimentação física e de sensa
ções.

maticamente ou não, o espaço teve ca
racterísticas bem mais fechadas. Em Por
to Alegre (no MARGS), já foi uma coisa 
diferente também. Então, toda esta "ma
ratona" artística possibilitou o aprendiza
do de um bocado de coisas. Enfim, esta- 
beleceuse um clima de troca muito rico e 
até certo ponto bastante divertido e tra
balhoso.

REGISTROS
(Valsas n? 1 5 e 16, Op. 39); ANÔNIMO (Ades- 
te Fidelis); LEONILDO KREY (Glória, surgem 
os anjos); GRUBER (Noite Feliz - Adaptação 
de A. Hülsberg) e VIVALDI (Glória).

MÚSICA NO MUSEU

AS GALINHAS DE OURO DE CLARICE
Enquanto que o trabalho até 1978 

era indicativo de sensações a serem cons
truídas, o atual é a sensação em si. Planos 
e idéias de 1978 eram desenhos mais em 
aberto, sugerindo possibilidades apenas 
(projetos). Os desenhos atuais são sensa
ções, impulsos e momentos em si. As den
sidades são mais aparentes em sua ficção. 
O próprio espaço se amplia surgindo a pa
rede como contraponto, com linhas e ele
mentos que dirigem o desenho como se 
estivesse, às vezes, fora da própria parede. 
Permanecem em espaços concentrados 
geométricos; quadrados; retângulos; triân
gulos; como uma certa ordenação ao espa
ço interno, aparentemente caótico. Não 
se trata de uma ambientação nem de uma 
obra manuseével, muito embora exista, 
até certo ponyo, a possibilidade aleatória 
da união das partes. É um jogo gráfico em 
suspenso. Ou será o suspense gráfico de 
um jogo?

MARGS. Você é o primeiro gaúcho a 
expor no ESPAÇO ABC. Quais são as 
propostas deste Espaço?

PASQUETTI. 0 Espaço Arte Brasilei
ra Contemporânea foi criado, creio eu, 
para incentivar uma área extremamente 
carente nas artes visuais brasileiras, ou 
seja, a pesquisa. Entendo por pesquisa a 
não repetição de esquemas, mas sim um 
trabalho que evolua no seu processo de 
desenvolvimento, colocando os aspectos 
formais em constantes avaliações. Esta- 

ainda acostumados demais à lógica,

A artista plástica gaú
cha Clarice Jaeger, que 
recentemente expôs suas 
xilogravuras no MARGS, 
recebeu a Medalha de 
Ouro no IV Salão de Arte 
de Marflia-SP, pelo con
junto de gravuras da série 
"Galinhas".

0 Saláo foi promovido 
pela Secretaria de Cultura 
de São Paulo e inaugura
do no dia 19 de dezem
bro no teatro de Marília.

mOS
viciados na Unha de ouro e pontos de fu
ga, na composição equilibrada (quando o 
contexto é de desequilíbrio total), na imi
tação pura e fria (tediosa), na missão fran
cesa, nas belas artes. Enfim, à procura do 
modelo perdido ou que jamais foi encon
trado.

OS SETE LIVROS DE TENIZA

(Visconti:desenho p/vitral)

Com a realização do quinto concerto da 
Orquestra de Câmara da OSPA no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, foi encerrado o ciclo 
Música no Museu/83.

Já no primeiro concerto, o maestro Elea- 
zar de Carvalho definia este projeto como "fa
zendo parte da "cadeia significante", formada 
pelos vefculos de comunicação verbal, visual e 
sonora, através da qual o homem tem acesso aos 
conhecimentos mais elevados produzidos na so
ciedade, o contraponto entre a mais popular das 
artes representadas — a Música — e a visual — a 
Pintura — há de ser benéfico para a comunida
de, uma vez que, as artes, por sua própria natu
reza, são essencialmente estruturas públicas co
munais, cooperativas e de colaboração.

Com o Salão lotado, o concerto do dia 15 
de dezembro, às 1 8h30min, regido pelo maestro 
Eleazar de Carvalho, contou com a participação 
especial do Coral da OSPA.

Do programa constaram obras de MOZART 
(Pequena Sonata Noturna/KV 525); BRAHMS

VICIADOS NA LINHA 
DE OURO E PONTOS DE FUGA MAGIA/UNI VERSO/VI DA/A MOR/TEM

PO/MENTE/POESIA são os tftulos das sete ca
pas do livro-objeto de Teniza de Freitas Spinelli 
que foi lançado na Modus Vivendi, Arte Anti- 
güidade, dia 12 de dezembro.

O protótipo do livro, edição da artista, 
participou da exposição Arte Livro Gaúcho 
1950-1983, no MARGS, a convite de Vera Cha
ves Barcellos, organizadora da mostra através do 
Espaço N.O.

Com uma tiragem de 100 exemplares assi
nados, produzidos pela TEKNE, oficina de Seri- 
grafia, o livro tem uma proposta visual e poéti
ca. Visual pelo aparato das sete capas em cor 
que se sucedem. Poética porque no interior da 
última capa estão os poemas versando os temas 
dos tftulos. Teniza trabalha desde 1973 no

É UM JOGO GRÁFICO EM SUSPENSO. 
OU ...SERÁ O

SUSPENSE GRÁFICO DE UM JOGO?
Enquanto se gasta um tempo enorme 

discutindo a "validade" de qualquer coisa 
extra, a questão formal, ou seja, o miolo 
da questão, é esquecido. Se uma evolução 
formal acho extremamente difícil fazer 
qualquer tipo de arte que não seja um 
simples "deja-vu".

MARGS. E o seu trabalho artístico?
PASQUETTI. Meu trabalho quase 

sempre é baseado em situações divertidas, 
embora a densidade interna seja claustro 
fóbica. Ele procura manter uma relação 
direta, pegando pelo pé. Um jogo de mon
tar onde o olho percorre o trabalho con-

t.
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lástico e colocado sobre uma base convencional 
de escultura, na qual se lê este texto: Título: 
100 notas de 1 cruzeiro projeto a questionar di
retamente a desafagem entre o valor de troca e 
de uso, valor simbólico e real”.

nando Corona, também um espanhol radicado 
nesta terra, que aqui deixou marcada uma obra 
de arquiteto, escultor, crítico e professor."

"Mas se por um lado INC A nos sugere a 
presença hierática do sacerdote do culto do sol, 
presta-se também a uma segunda interpretação. 
Temperamento impulsivo e improvisador ao 
dar títulos às suas peças, Corona poderia tê-la 
batizado "DOM QUIXOTE". A forma longilí- 
nea, tornou-se com a pátina do tempo (oxidação 
do metal) mais próxima desta segunda idéia".

vore do Dinheiro" e sintetiza justamente a refle
xão sobre a diferença entre o valor de troca e o 
valor de uso.

No âmbito específico da linguagem, à nota 
de zero cruzeiro pode ser atribuído o valor de 
uma síntese da história do objeto bidimensional 
(o quadro), enquanto à moeda de zero centavo 
se atribuiría o mesmo sentido de síntese em re-

MARGS em pesquisas, redação de textos e ou
tras atividades.

ARTE VERDADEIRA

INCA - FERNANDO CORONA

laçâo ao objeto tridimensional (a escultura)".
"Arvore do dinheiro" (i969) é um

maço de notas de 1 cruzeiro, amarrado com e-

FIGURA FEMININA - Pastel 
ELISEU D'ANGELO VISCONTI 

1866/1944

<
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Joan Miró (1893. 1983), sepultado no dia 
29 de dezembro em Barcelona, numa cerimônia 
simples, permanece vivo na sua obra. Rival cor
dial de Pablo Picasso, seu compatriota, Miró 
produziu uma das obras mais significativas do 
nosso tempo. Não submetendo-se ao controle 
da razão e livre de qualquer preocupação estéti
ca ou moral, a arte de Miró, antes de ser consi
derada surrealista, deve ser considerada como 
arte verdadeira, aquela que ultrapassa os meros 
"ismos" e vanguardas.

Certa vez num almoço, Miró e Picasso con
versavam humoradamente, quando Picasso dei
xa cair um prato. Miró rindo: "Eis aí um Picas
so!" No final do almoço, Picasso descobre um 
fio de cabelo no prato de Miró e dá o troco: 
"Olha aí um Miró .. ."

Obra destacada no mês de janeiro de 1984, 
pelo Núcleo do Acervo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, a "Figura Feminina" foi assim 
comentada por Teniza Spinelli: "Peça semelhan
te a esta encontramos no catálogo da exposição 
de Visconti. Trata-se de um guache sobre papel, 
estudo feito para "A Primavera", já agora com 
melhor elaboração e acabamento técnico".

"Em ambos, no entanto, a mesma concep
ção de espaço circular. A composição das figuras 
dentro de um círculo favorece a visualização, e- 
vitando a dispersão dos elementos secundários. 
Na arte decorativa das igrejas e de outros edifí
cios arquitetônicos não recentes, as composições 
em círculos são freqüentes, pois se busca a mul
tiplicidade da visão. O espectador não se fixa 
apenas nas paredes dos interiores, mas seu olhar 
descortina todos os ângulos, inclusive o teto."

O Núcleo do Acervo do MARGS destacouArvore do dinheiro
no mês de dezembro a obra "INCA", de Fer
nando Corona. Teniza Spinelli, autora do textoO artista plástico Cildo Meireles, partici

pante do II ENAPP como palestrante, apresen
tou naquela oportunidade um audivisual do 
qual mostramos um aspecto.

Este trabalho que apresentamos no nosso 
Boletim deriva "diretamente do trabalho "Ár-

sobre a obra, escreveu: "O perfil enigmático do
INCA brilha no metal dourado, testemunho da
majestade dos povos das civilizações pré-colom-
bianas conquistadas pelos espanhóis. Talvez,
INCA seja uma homenagem de seu autor, Fer-(Zero Cruzeiro/Hora Centavo - 1974/78)
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