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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
JAIR DE OLIVEIRA SOARES 

Governador Um Museu não vive sem a adesão da comunidade a que serve. E 
um Museu de Arte não sobrevive sem o apoio das empresas de iniciativa priva

da — não só nos países latinos, onde a realidade cultural ainda é muito precá

ria, mas também nos países mais avançados, com segura tradição de vínculo 
entre as empresas privadas e as atividades culturais em geral.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul recebeu ao longo do ano 
de 1983 e neste início de 84 significativos movimentos de adesão por parte do 
setor privado. Empresas como TUMELERO, SUL AMÉRICA DE SEGUROS, 
STANDARD PUBLICIDADE, ZERO HORA, RIOCELL, MPM PROPAGAN

DA, LOJAS GLOBO, GRUPO IOCHPE, HABITASUL, APLUB, BANCO DO 
BRASIL e mais recentemente a FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RIO 
GRANDE DO SUL estenderam de uma ou outra maneira o seu apoio às nossas 
atividades. A elas o nosso agradecimento pelo muito que representaram não 
apenas viabilizando ações, mas também tornando mais concreta a responsabili

dade que o setor privado tem na preservação dos bens culturais no meio em 
que atua.
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camente da arte, para manter-se. Com 
uma família composta por sete filhos, te
ve muitas vezes que abdicar de uma ex
pressão mais pessoal de sua arte, aceitan
do encomendas de obras específicas, dos 
mais diversos pontos do país, especial
mente de obras com temas religiosos.

Foram alunos de Carlos Oswald nesta 
época, Hans Sterner, Poti e Paulo César 
Vincent.

Mostras no MARGS
Em 1942, juntamente com Hans Stei- 

ner, seu aluno predileto, faz um filme de 
demonstração da técnica da gravura, para 
o Instituto Nacional de Cinema Educati
vo. Em 1946, dá um curso de gravura na 
Fundação Getúlio Vargas, de onde surgi
ram grandes mestres da gravura nacional.

Na fase brasileira de sua obra, a ar
quitetura é raramente mostrada, tendo 
desenvolvido a gravura sacra, além de pai
sagens, onde se nota a composição verti
cal, tendo as palmeiras como símbolo. 
Seu estilo fez incursões pelo romantismo, 
realismo e impressionismo, não havendo 
entre estes estilos uma nítida linha divisó-

sentido contemporâneo. É neste clima 
que nasce, em 1882, em Florença, o brasi
leiro Carlos Oswald. Em 1902 forma-se 
Físico-Matemático, na Escola de Enge
nharia do Instituto Galileu Galilei, mas 
em 1903 já freqüentava a Escola de Belas 
Artes de Florença. No atelier de Carl 
Strauss, por volta de 1908, Carlos Oswald 
é iniciado nos processos de impressão e 
gravação de água-forte, conhecimento 
raro até mesmo entre artistas europeus da 
época. Torna-se um apaixonado pela gra
vura em metal e passa a trabalhar usando 
familiares como modelos, em cenas de in
terior. A arquitetura também é expressa 
em suas gravuras desta época, mas são os 
bois, em situações de descanso ou esfor
ço, as figuras que são destacadas em suas 
gravuras, onde a figura humana é relegada 
a um segundo plano, concentrando-se no 
estudo detalhado destes animais, como 
mostra a sua série dos "Bois do Forte dei 
Marni” - é a fase florentina de sua obra.

Em 1913 retorna definitivamente ao 
Brasil, iniciando sua luta pela difusão da 
gravura em nosso país. Em 1914 é nomea
do professor de gravura do Liceu de Artes 
e Ofícios do Rio de Janeiro, em oficina 
que havia sido montada com equipamen
tos trazidos da Alemanha e da França por 
Modesto Brocos. É importante registrar
mos que, a esta época, os professores do 
Liceu não eram remunerados.

No Brasil, a gravura original não ti
nha ainda tradição como forma de expres
são artística, e Carlos Oswald passa a lutar 
por este reconhecimento, através de um 
trabalho de divulgação metódico, racio
nal, e intelectualizado, dando aulas, escre
vendo artigos para jornais e revistas, reali
zando palestras, interessando artistas de 
renome e intelectuais da época, buscando 
a abertura de mercado para esta nova pro
dução artística Ele próprio, vivendo uni-

A LUTA PELA GRAVURA

IRIA H. G. MARTIN/*

ria.
Tendo dedicado toda sua vida â gra

vura, Carlos Oswald morre em 1971, aos

1 O Centauro C Oswald I(“Os Séculos" — C. Oswald).

Este clima de desinteresse pela gravu
ra original, do início dos novecentos, e 
também as restrições para ingresso no cur
so de gravura do LAO, que admitia so
mente artistas de renome (já dedicados a 
outras formas de expressão nas artes plás
ticas) determinou o fechamento do mes
mo em 1920. Carlos Osvald continua no 
Liceu como professor de desenho, não 
abandonando a pressão para que o curso 
de gravura fosse reaberto. A reabertura 
ocorre em 1930, época de grande eferves
cência artística no país. A orientação ago
ra é outra, estando aberto ao artista que 
se inicia. Existe então um real interesse 
pela gravura.

O final do século passado traz consi
go grandes mudanças no campo das artes 
plásticas. O surgimento da fotografia e 
dos processos fotomecânicos de impres
são levam a reprodução artesanal de ima
gens ao declínio, determinando assim o 
surgimento da gravura contemporânea. Já 
na segunda metade do século XIX, espe
cialmente na França, grande número de 
artistas compreendem o valor e as possibi
lidades expressivas permitidas pelas técni
cas de gravação, definindo-se pela gravura 
como forma de expressão artística no seu

•4

Sua extensa obra gravada foi adquiri
da, quase na totalidade, em 1963, pelo 
Museu Nacional de Belas Artes do Rio de 
Janeiro, organizador da mostra que esteve 
em exposição no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, de 13 de março a 8 de 
abril de 1984.

*

* Coordenadora do Núcleo de Promoções e Co
municação do MARGS.



dade humana banida da história social, 
política, econômica e cultural do ser hu
mano.

do artista. Pequena história que abrange 
obras de 1871 a 1978, que junta no mes
mo espaço estilos que v5o do acadêmico 
(Gotuzzo, Weingartner, Almeida Jr.) âs 
formas contemporâneas (Brueggmann, Di 
Cavalcanti, Magliani, Câmara). Uma pe
quena e bonita história contada visual
mente por “verdadeiros artistas”.

MULHERES MULHERESA Carlos Oswald e a sua tenacidade 
nâo se pode negar o título de Pioneiro da 
Gravura no BrasiL Ele próprio se reconhe
ce como tal: "... o fato indiscutível, é 
que fui eu que dirigi, iniciei e acompa
nhei, até a maturidade, o movimento da 
arte gráfica no Brasil. Disto me orgulho e 
seria uma falsa modéstia o querer ficar es
condido e esquecido . . . ” •

JOÃO CARLOS TI BU RS Kl*

ASSIS HOFFMAN 
FOTOGRAFIAS

RUY VARELLA*

(Almofada Amarela — Gotuzzo).

Assis Hoffmann é um dos grandes va
lores no cenário fotográfico de nosso es
tado. Conhecido no Brasil pelo seu traba
lho e também no exterior, Assis foi chefe 
de fotografia dos maiores órgáos da im
prensa gaúcha, colaborador de revistas na
cionais e repórter fotográfico internacio-

E como arte é linguagem e náo dis
curso monológico, o público feminino e 
masculino que visitou a mostra pode fruir 
de momentos dialógicos, elaborando as 
mais diversas leituras estéticas e ideológi
cas das obras expostas. Este pluralismo de 
leituras e fruições é que determina a qua
lidade artística, pois cria momentos em 
que o ser humano pode revelar o seu “ou
tro” e nesta auto-reflexão alcançar um de
senvolvimento pessoal. Na mostra o que 
realmente oprime, e é uma opressão boa, 
é o poder e o fascínio da “feminilidade”, 
que a partir de Jung não é mais atributo 
unicamente das mulheres.

Se pensarmos que na história pode
mos encontrar inúmeros homens que lu
taram mais do que as próprias mulheres 
pela liberação feminina (DH Lawrence, 
Gustave Flaubert e a psicanálise), deixare
mos de lado qualquer interpretação ma
chista ou feminista diante da arte, pois 
numa sociedade fragmentada e organizada 
por oposições ela representa o esforço do 
artista de juntar as coisas, de realizar (ain
da que no plano imaginário) uma totali-

( Nú - Vasco Prado )

“Um grupo não pode liberar-se às 
custas de outro. A liberação só pode 
realizar-se dentro da plenitude da 
harmonia".

(Mulata — Di Cavalcanti).nal.
Seu trabalho é composto de 18 fotos, 

sem um tema específico. São imagens 
simples, mas enriquecidas por seu fino 
trato e pela bela técnica de solarização.

Cada uma das fotos expostas tem 
uma forma poética de transmitir aquilo 
que o artista desejava.

Alguns trabalhos mais se parecem 
com pinturas. Cada imagem é uma forma 
de interpretação diferente. “Uma imagem 
vale mais que mil palavras”.

Esta mostra ficará exposta na Sala de 
Fotografia do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul de 8 de março a 8 de abril 
de 1984 e vale a pena ser vista. •

E esta totalidade harmoniosa (a par
tir das próprias contradições naturais e 
culturais do homem) só será possível 
quando abandonarmos o interesse e a luta 
pelas formas opressivas de poder.

Como diz Anais Nin- “Virar homem 
(ou mulher) náo é a solução. No movi
mento feminista) ha muita imitação do 
homem. Há apenas um deslocamento de 
poder. As mulheres deviam ter uma defi
nição diferente do poder, baseado no rela
cionamento humano. As mulheres que se 
identifiquem de fato com seus opressores, 
para usar um clichê, são as que agem co
mo homens, masculinizadas, e náo as que 
procuram mudar ou transformar o ho
mem” (e o mundo). •

“ANAIS NIN”

Deixando de lado as idéias de arte 
masculina e/ou feminina, discussão com
plexa e controvertida, etiquetas na moda, 
Gilka Jacobi do Núcleo de Acervo do 
MARGS, organizou a mostra “INSPIRA
ÇÃO MULHER” em homenagem ao “Dia 
Internacional da Mulher”.

Reunindo obras do Acervo do Museu 
e da Pinacoteca Rubem Berta e Aldo Lo- 
catelli, a mostra articula-se como uma pe
quena história da expressão plástica da 
mulher. Pequena história onde a mulher 
é o tema, a musa, a fascinação e a criação

‘Fotógrafo gaúcho. * Editor do Boletim Informativo do MARGS.



Leitura jetória da história. Sua constituição bioló
gica caracterizada pela capacidade de ge* 
rar filhos e amamentá-los, sofreu uma 
acentuada ênfase na sua interpretação so
cial. E sabe-se, como afirmam duas estu
diosas da mulher, Rosaldo e Lamphere1 
que as atividades e os sentimentos huma
nos não são diretamente organizados pela 
biologia, mas sim, pela interação das ten
dências biológicas com as várias expecta
tivas sociais. Deste modo, desde os pri- 
mórdios da civilização, pela divisão do 
trabalho, couberam ao homem as "no
bres" atividades fora do lar, como a caça, 
a guerra, as viagens e toda participação na 
vida pública. À mulher ficou reservada a 
reclusão "aos altos muros do lar", numa 
existência doméstica e dependente do 
homem. Viu-se afastada das "coisas im
portantes" e do processo produtivo de 
trabalho. Tal situação somente se modifi

ca um pouco no século XIX, com a revo
lução industrial, em que ela conquista 
uma qualificação social, lenta, mas visuali
za condições de tornar-se economicamen
te independente.

No campo das artes plásticas encon
tram-se referências importantes, oriundas 
destes dados.

Sendo a mulher voltada mais acen- 
tuadamente ao lar, seu trabalho "domés
tico" expressou durante muitos séculos a 
idéia de ter "habilidade para". Essa ex
pressão foi utilizada para a atividade artís
tica e é originada do termo grego "téchne", 
traduzido para o latino "ars", com essa 
conotação para significar arte. A arte tipi
camente feminina era a que evidenciava 
sua habilidosa atividade de bordados, por
celanas, pinturas decorativas. A mulher 
era considerada destituída de "espírito 
criador", conforme apontou Zuleika 
Alambert2 e com essa idéia a mulher-ar- 
tista viu-se marginalizada pelos historiado
res do passado do mundo da "grande ar
te". Na verdade, basta observarmos que a 
história da arte é uma história da arte de 
homens, escrita e definida por historiado
res homens.

Sabe-se, no entanto, que a história da 
arte, apesar de ser um estudo científico 
da atuação humana, não deixa de ser es
sencialmente uma prática ideológica, nun
ca neutra. E carregada de idéias, valores e 
crenças que determinam a escolha e o tra
tamento do objeto de estudo. Exclui ou 
reforça, privilegia ou marginaliza, hierar- 
quiza nomes, produções de arte, classes 
sociais e até sexos. E deste modo a mu
lher foi no mundo da arte considerada um 
"ser inferior" e foi excluída da história.

Mas na verdade, segundo um valioso 
estudo de Parker e Pollock3, a mulher 
nunca deixou de fazer arte, até mesmo 
distante do sentido "habilidoso" apenas. 
Muitos nomes de artistas-mulheres foram 
descobertos e valorizados. Verificou-se 
que muitas obras de artistas-mulheres fo-

ARTE FEMININA E FEMINISMO ção do sonho; inúmeras artistas tapeceiras 
que, por meio da fibra, macia ou áspera, 
materializam o eterno gesto feminino; Lí- 
gia Clark com as suas fantásticas vesti
mentas e máscaras sensoriais para mulhe
res e casais; lole de Freitas com a sua ex
pressiva 'body art' que combate os temo
res arquetípicos da mulher pela faca. Nes
tes trabalhos, lole empunha, ela própria, 
uma faca em enigmáticas e belas fotos, às 
vezes combinadas, de seu corpo, que é vis
to em uma série de espelhos dispersos pe
lo chão, num processo de exame e recons
trução da própria imagem. E, entre outros 
exemplos, está também Vera Figueiredo 
com a sua 'soft ar', os "Estandartes Cario
cas" alertas, coloridos e femininos.

No obstante, tanto quanto o femini
no, e às vezes justamente por meio dele, o 
feminismo começa a marcar profunda
mente a arte contemporânea. E o primei
ro gesto baseado na crença de que a o- 
pressão cultural e política da mulher é um 
fator constitutivo da arte contemporâ
nea". •

SHEILA LEIRNER*

"As mulheres criam agora a 'arte da 
mulher' ao invés da 'arte do homem' ou
da 'arte neutra'. Tornou-se mais fácil, de 
alguns anos para cá, descobrir o que é a 
arte ou a imagem feminina. Porque o tra
balho da mulher, que estava até agora in
tegrado, às vezes isolado ou mesmo fecha
do, explodiu com essa procura de diferen
ciação que — segundo Lippard — ainda 
tem a 'penugem da inocência', até o mo
mento em que se tornar claro e poderoso. 
No Brasil, por inúmeras razões, esta pro
cura transfere-se no momento para um 
outro substantivo feminino. O da nacio
nalidade. O trabalho das artistas sul-ame
ricanas vem sendo marcado sobretudo pe
la busca de uma identificação nacional e 
não individual ou coletiva de reivindica
ção.

Entre centenas de outros exemplos 
típicos da arte feminina (não feminista) 
está a artista e colecionadora francesa 
Anette Messager, que representa suas múl
tiplas vocações, funções, qualidades, sen
timentos, por meio de arquétipos femini
nos que se encontram em seus desenhos, 
recortes, tricôs, colagens e fragmentos co
lecionados na preocupação com moda, 
beleza, receitas de cozinha, família, etc. 
Pode-se citar ainda outras artistas abstra
tas ou hiper-realistas como Audrey Flack 
com suas penteadeiras preciosistas reple
tas de mágicos fetiches femininos; brasi
leiras como Yolanda Mohalyi, Fayga Os- 
trower, Renina Katz, Maria Bonomi, To- 
mie Ohtake e seus universos femininos 
sensíveis: Wilma Martins e sua preocupa-

A MULHER
NAS ARTES PLÁSTICAS 

(Arte feita pela mulher 
ou arte Feminina?)

MÔNICA ZIELINSKY*

As controvérsias do tema não permi- 
te/n respostas sucintas, mas exigem uma 
exaustiva análise sob vários enfoques. Es
ta não sendo possível neste espaço, deixará 
lugar ao levantamento sumário de alguns 
tópicos que nortearam o presente estudo.

É fato conhecido que a mulher sem
pre sofreu discriminações ao longo da tra-

A
j

*In ARTE COMO MEDIDA, p. 45/6 Coleção 
Debates-Perspecti  va. *Professora de Artes Plâsticas-PUC/RS. Óleo — Alice Soares



Iher; outras carregam sua produção de as
pectos ideológicos sobre essa questão: ou 
mantém a caracterização exaltada na his
tória (de ternura, delicadeza afabilidade) 
ou extravasam com um sentido eminente
mente crítico sobre sua condição social, 
reagindo aos estereótipos e rejeições.

Ao primeiro caso (que ignora) deno
minamos de "uma arte feita pela mu
lher”; ao segundo, tanto exaltando como 
criticando, chamamos de "arte feminina”, 
isto é, aquela que visceralmente diz res
peito à sua problemática.

O estudo apenas se inicia. Cremos ser 
inevitável estarmos atentos ao tema. Em 
nosso entender, no Rio Grande do Sul en
contram-se os dois casos; tanto uma arte 
feminina, como uma arte feita pela mu
lher, esta na maioria. Parece-nos impor
tante a conscientização de nossas artistas- 
mulheres de seu passado, dos lapsos de 
nossos historiadores, das opressões que 
sofreram e sofrem, para que sua arte não 
deixe jamais de omitir um verídico depoi
mento da controvertida situação da mu- 
lher-artista na história.»

ram carregadas de aspectos ideológicos so
bre sua condição social e posição no mun
do da arte. Porém a ideologia expressa em 
muitas obras foi encoberta pelos críticos 
e historiadores, que, sem excluir o traba
lho e o nome da artista, desviaram visivel
mente seu discurso, "ideologicamente” le
vando a atenção do observador ou leitor a 
outros aspectos que não questionassem a 
veracidade das idéias originais.

Hoje, as mulheres-artistas conquista
ram novos espaços. Atuam em vários seto
res, expõem suas produções, ocupam car
gos públicos e institucionais, pesquisam, 
publicam, viajam e participam de movi
mentos de classe. Cabe enfatizar, na arte 
do século XX, que há muitas vezes a que
bra dos códigos de representação domina
dos por homens, e a possibilidade de ten
dências mais impessoais, nos movimentos 
de vanguarda. Entretanto, os discursos da 
crítica de arte, que estão evidentemente 
comprometidos com a ideologia do siste
ma dominante, evidenciam com freqüên- 
cia os mesmos valores e estereótipos do 
passado. Na elite burguesa, da sociedade 
capitalista, parecem permanecer os mes
mos parâmetros ideológicos anteriormen
te comentados. E, paralelamente, artistas- 
mulheres ainda carregam arduamente em 
seus trabalhos os significados também 
ideológicos que consideram fundamen
tais.

Pesquisa
FOTOGRAFIA E HISTÓRIA Paris, é divulgada a descoberta da revolu

cionária técnica capaz de representar fiel
mente a realidade. NIEPCE E DAGUER- 
RE eram então considerados em todo o 
mundo como os inventores da fotografia.

Mas em outros países, simultanea
mente, pesquisas semelhantes também vi
nham sendo desenvolvidas. Na Inglaterra, 
por FOX TALBOT, e inclusive no Brasil, 
por um francês chamado HERCULES 
FLORENCE. Este no entanto, não teve 
seu trabalho reconhecido a tempo. Tanto 
suas experiências, como a pioneira utiliza
ção do termo "photographia", passaram 
desapercebidas e sem comprovação duran
te 140 anos. Só em 1976, quando o pes
quisador BORIS KOSSOY, em São Paulo, 
investiu seus esforços na reconstituição da 
história de Florence, é que se teve conhe
cimento de sua descoberta. Escreve Kos- 
soy: "Daí a razão de sua ausência nos 
compêndios clássicos de história da foto
grafia, o que deu margem obviamente a 
algumas espantadas reações, a nível de 
desconforto, particularmente no plano in
ternacional, seja porque tal comprovação 
tenha vindo à luz tão tardiamente, seja 
porque as realizações de Florence tiveram 
seu desenrolar num 'remoto' e 'exótico' 
vilarejo da América Latina, milhares de 
quilômetros afastados dos grandes centros 
hegemônicos da Europa.

A falta de apoio encontrada por Flo
rence na época - ''Via-me rodeado de di
ficuldades locais; em momentos de total 
desânimo, julgava que o meu processo 
acabaria comigo", escreveu ele em 18392 
-não difere muito da situação em que 
vive atualmente o pesquisador no Brasil, 
em especial no campo da fotografia. Nos
sa memória fotográfica, a parte que ainda 
não foi destruída, tem seu lugar nos em- 
poeirados baús de velhos porões ou em 
"arquivos" totalmente desorganizados e-*>

ENEIDA SERRANO*

i
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A história da descoberta da fotogra
fia é a história do homem buscando fixar 
o seu universo através da imagem. Expe
riências foram sendo aperfeiçoadas ao 
longo dos séculos, até que, em 1839, em

Cita-se como exemplo um objeto de 
Meret Oppenheim, "Almoço com pele": 
trata-se de um vison enroscado de tal for
ma que ele se torna uma cuia com prato e 
colher (1936). Mulher-burguesa (usa vi
son), Mulher-objeto (é consumida). Ainda 
não se pode omitir a questão da luta de 
classes, da mulher operária que produz 
artisticamente: são igualmente pontos 
importantes e verdadeiros, mas ausentes 
de qualquer estudo nas ciências da arte.

Parece-nos fundamental apontar que 
muitas artistas-mulheres ignoram em seu 
trabalho a problemática da condição-mu-

) #ENEIDA SERRANO é jornalista desde 1974 e 
trabalha atualmente como repórter fotográfico 
para a revista ISTO É. Dedica-se há quase 10 
anos à recuperação da história da fotografia no 
Rio Grande do Sul, sendo responsável pela re
des coberta da obra do fotógrafo LUNAR A, de 
1900, que hoje faz parte do Acervo do Museu 
de Comunicação Social. As fotos desta matéria 
fazem parte do arquivo particular de Eneida 
Serrano.

)



em péssimo estado de conservação. É as
sim que mais de um século de nossa histó
ria está fadado ao desaparecimento.

FOTOGRAFIA SÉRIA?em conta a qualificação técnica, o con
teúdo temático e o estado de conserva
ção. RO LAN D BARTHES*

A sociedade empenha-se em tornar a 
Fotografia séria, em temperar a loucura 
que ameaça constantemente explodir no 
rosto de quem a contempla. Para tal, tem 
dois meios a sua disposição.

0 primeiro consiste em fazer da Fo
tografia uma arte, porque nenhuma arte é 
louca. Daí a insistência do fotógrafo em 
rivalizar com o artista, submetendo-se à 
retórica do quadro e ao seu modo subli
mado de exposição. A Fotografia pode 
ser efetivamente uma arte, quando nela já 
não há loucura, quando o seu poema é es
quecido e, portanto, a sua essência já não 
age sobre mim. Julgam que, diante das 
"Promeneuses" do comandante Puyo, fi
co perturbado e exclamo: "Isto foi"? O 
cinema participa nesta domesticação da 
Fotografia - pelo menos o cinema de fic
ção, precisamente aquele que é considera
do a sétima arte. Um filme pode ser louco 
por artifício, pode apresentar signos cul
turais da loucura, mas nunca o é por na
tureza (por estatuto icónico). Ele é sem
pre o contrário de uma alucinação; é ape
nas uma ilusão. A sua visão é sonhadora e 
não ecmnésica.

0 outro meio de tornar séria a Foto
grafia é generalizá-la, gregarizá-la, banali- 
zá-la, ao ponto de já não haver diante dela 
qualquer outra imagem em relação à qual 
possa demarcar-se, afirmar a sua especiali
dade, o seu escândalo, a sua loucura. E o 
que se passa na nossa sociedade, em que a 
Fotografia esmaga com a sua tirania as 
outras imagens: já não há gravuras, não há 
pintura figurativa, a não ser por submis
são fascinada (e fascinante) ao modelo fo
tográfico."*

)

)

mÈÈÈÊÈÊÈmÈk :mUr^
(Bromóleo de Margareth Schoenwald Schneider 
-PA/1930).

solver o que se assemelha a um intrincado 
quebra-cabeça, ele vai tentando ligar os 
dados de que dispõe, sem o auxílio de 
qualquer manual de instruções, pois bi
bliografia sobre o assunto é quase que ine
xistente.

(Foto de Frida Freudenfeld — Atelier Vitória — 
PA/1920).

(Foto de Rudolph Schick).

São raras as instituições no Brasil que 
têm dedicado alguma atenção à fotografia 
como fonte histórica e instrumpntn de 
pesquisa. Salvo algumas exceções, a gran
de maioria dos órgãos, que deveríam de
fender essa causa, permanece acomodada 
na eterna desculpa de "falta de verbas" 
ou pior ainda, na alegação de que "pes
quisa não é trabalho tradicionalmente re
conhecido", ou seja, não adianta se fazer 
nada ...

A organização de uma fototeca para 
o Rio Grande do Sul seria uma realização 
de inegável valor, pois nela estaria preser
vada uma fonte básica de pesquisa nas 
mais diversas áreas de estudo. No entanto, 
a falta de compreensão das potencialida
des da fotografia como forma de comuni
cação e como um dos meios mais eficazes 
de documentação da realidade, faz com 
que a idéia seja ainda vista com muito 
pouco interesse. E .enquanto permanece 
esse tipo de visão, o tempo vai passando e 
as traças e os fungos acabando com nossa 
memória. •

É assim, teimosamente, que ele se 
propõe a dar algum sentido às peças que 
obtém à medida que avança em suas pes
quisas. Cada informação abre um leque de 
novas possibilidades e a busca de soluções 
se apresenta sempre como um novo desa
fio. Seria até uma tarefa bastante interes
sante, essa da pesquisa fotográfica, caso 
houvesse alguma estrutura apoiando esse 
tipo de trabalho e cobrindo suas exigên
cias mínimas, tais como: restauração, ou 
pelo menos, reprodução das fotografias 
que constituem um acervo; catalogação e 
identificação de todos os dados possíveis 
referentes à cada foto; manutenção do ar
quivo em embalagens e temperatura ade
quadas. Sem contar com o trabalho de 
pesquisa propriamente dito, que abrange 
a busca do material, o estabelecimento de 
critérios de avaliação e seleção, levando-se -*■

Pensar que os fotógrafos do início do 
século, eles próprios, destruíam seus nega
tivos para aproveitar chapa de vidro e a 
prata, é uma dor irremediável. Mas saber 
que nos dias de hoje, deixa-se destruir o 
resto desse material que conseguiu sobre
viver ao tempo, é inadmissível.

Desprovido de qualquer apoio, o pes
quisador dessa área só tem como incenti
vo sua própria obstinação. Impelido a re-

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 — KOSSOY, Boris — Origens e Expansío da 
Fotografia no Brasil — Séc. XIX — Rio de Janei
ro, Funarte, 1980. p. 23.
2 — Jornal do Comércio — Rio de Janeiro, 29 
de dezembro/1839. * Sem ió logo. In "A Câmara Clara" — Edições 70.



seu, programação de filmes e vídeo 
e programação de música ao vivo 
(clássico e jazz). O Museu oferece 
Cursos para Professores com o ob
jetivo de familiarizá-los com as obras 
do Museu e assim embasar o traba
lho com as escolas. Outras progra
mações incluem Teatro de Marione
tes, Teatro para jovens e adultos e 
a Biblioteca de Pesquisa que docu
menta basicamente a pinacoteca do 
DIA. Os Arquivos do Museu abri
gam informação histórica documen
tando o crescimento da instituição 
e constituindo-se num ramo dos 
Arquivos de Arte Americana do 
Smithsonian Institute de Washing
ton, que reúne toda a memória das 
artes visuais norte-americanas (da
dos originais, cartas pessoais, livros 
de esboços, diários de artistas, cole
cionadores, marchands, historiado
res, curadores, museus, sociedades, 
instituições, entrevistas gravadas 
com artistas plásticos, etc . . .)

Os programas educacionais do 
Detroit Institute of Art vão além 
dos muros da instituição:através do 
'Arte para as Escolas”, por exem
plo, as turmas de 49, 5? e 6? séries 
recebem visitas de especialistas que 
realizam diálogos ilustrados por sli
des e réplicas de obras sobre assun
tos como Arte Americana, Escultu
ra Africana, Mundo Antigo, Intro
dução ao Museu e Arte Moderna. 
Quando o público-alvo é adulto os 
conferencistas têm um treinamento 
mais prolongado e os temas podem 
variar entre Artistas e Tendências 
Importantes, Temas nas Artes e 
Técnicas nas Artes. Há todo um 
programa de conferências de abran
gência estadual visando atender os 
museus regionais menores e ainda a 
programação de exposições itine
rantes acompanhadas de seminários —

ção os vários Centros de Informa
ção fornecem dados quanto a loca- 
lização de exposições (através de 
planta baixa simplificada) e de obras 
(através de um terminal de compu
tador). Perguntas sobre as ativida
des do museu e panfletos publica
dos pelo mesmo são ali distribuí
dos. Os Centros de Informação for
necem subsídios, ainda, sobre as 
grandes exposições dos museus 
americanos e canadenses.

Em cada uma das galerias o visi
tante encontra pelo menos um A u- 
xi/iar de Galeria pronto a responder 
perguntas e dar informações gerais. 
As informações mais detalhadas so
bre as obras são dadas nos Circuitos 
Comentados, delineados para as vá
rias faixas etárias. Há o Circuito da 
Pré-Escola, um programa experi
mental que enfatiza as experiências 
sensor ia is. O Circuito para a escola 
de 19 e 29 Graus, para um máximo 
de 80 alunos é atendido por 4 a 6 
docentes, normalmente voluntários. 
Antes da visita, o Museu envia ma
terial didático à escola, visando sub
sidiar à programação. Os Universitá
rios e os grupos de adultos em geral 
são recebidos pelos próprios Cura
dores do Departamento Educacio
nal, enfatizando sempre um aspecto 
específico da coleção.

Outras atividades organizadas 
para público específico são, por e- 
xemp/o, a "TARDE DE ARTE”em 
que sócios da Associação dos Fun
dadores do Museu podem almoçar 
no mesmo e enganjar-se num Cir
cuito Especial com uma hora de du
ração. No "DESTAQUE DA SEMA
NA” um Curador discorre sobre 
uma peça do acervo e há, ainda, as 
palestras relacionadas às obras da 
Pinacoteca ou Mostras Temporárias, 
além dos Cursos Regulares do Mu-

Ponto de Vista
O ATENDIMENTO NO MUSEU da estrutura escolar para servir de 

campo de observação vivo e concre
to. A formação de todo jovem nor
te-americano inclui visitas ao seu 
Museu de Arte, através das quais ele 
internaliza aquilo que para a maio
ria dos estudantes é uma cultura li- 
vresca e, portanto, abstrata.

A filosofia de ação do Detroit 
Institute of Art — IA — parte do 
pressuposto de que nada pode subs
tituir a interação pessoal com obras 
de arte originais. Para aprofundar 
esta experiência é que delineia os 
seus programas educacionais coor
denados pelo Departamento de 
Educação cuja Curadora em Detroit, 
Linda Downs, foi a minha orienta
dora na visita ao museu norte-ame
ricano.

EVEL YN BERG IOSCHPE* )

Tendo realizado recentemente 
visita técnica ao Detroit Institute of 
Art, em Detroit (USA), tive opor
tunidade de ver de perto o quinto 
museu de arte de um país que de
tém alguns dos maiores e melhores 
museus de arte do mundo, e ao 
mesmo tempo conhecer um exem
plo típico de um museu de arte re
gional nos Estados Unidos. A visita 
ensejou alguma reflexão sobre as 
funções que cumpre um museu de 
arte acima e abaixo da Unha do 
Equador, que gostaria de repartir 
com quem tem se detido a pensar 
na utilização dos equipamentos cul
turais da comunidade.

O modelo sobre o qual o museu 
americano se estrutura é basicamen
te diferente do nosso: calcado no 
Metropolitan Museum of Art de 
Nova Iorque, os museus regionais 
ostentam coleções que remontam a 
épocas muito primitivas da história 
do homem. O próprio Metropoli
tan, neste momento, há poucos me
tros de sua coleção de sarcófagos 
egípcios, exibe uma mostra tempo
rária comemorativa aos 25 anos de 
costura de Yves Saint Laurent. O 
costureiro francês atrai público 
mais numeroso que as múmias egíp
cias. Estas, no entanto, continuarão 
lá quando as próximas centenas de 
escolares forem visitar o Museu. 
Sempre que for retomada a história 
universal da expressão do homem o 
Metropolitan vai estar à disposição

)

O acervo do DIA vai da pré-his
tória aos dias atuais, a catalogação 
do mesmo está toda no computa
dor, só a biblioteca possui mais de 
60.000 volumes para pesquisa e as 
dotações orçamentárias estão na ca
sa dos milhões de dólares/ano. Pa
rece, em princípio que estamos 
abordando uma realidade sem pon
to de comparação com a nossa. Pen
so no entanto, que elas são perfeita- 
mente comparáveis em algo que to
dos os museus do mundo têm em 
comum: o atendimento. A expe
riência que o visitante terá no Mu
seu de Arte depende em larga medi
da, da qualidade do atendimento 
que vier a receber.

No Detroit Institute of Art há 
vários momentos em que o visitante 
está exposto a situações de atendi
mento, realizadas por "staff" e por 
um corpo de voluntários que soma 
500 membros. Ao entrar na institui- —

)

*Diretora do MAfíGS.



.Artes & Idéiaspara professores, material didático, 
re/eases de imprensa, catálogos, sli
des e material fotográfico. O Museu 
presta ainda um serviço de Conse
lho Educacional: curadores prestam 
monitoriaI individual a professores 
auxiliando-os a planejar seus cursos, 
programas, exposições e viagens de 
estudo.

mento educacional e ficam, portan
to, esvaziados. De outro lado a co
munidade escolar não usufrui co
mo poder ia do convívio com a obra 
de arte original. Eis aí uma situação 
dara de empobrecimento vicioso, 
que merece uma revisão. •

MARGS& MALAGOLI

TENIZA F. SP! NE LU*

"A PRIMEIRA VERBA FOI 
PARA ARTISTAS GAÚCHOS"

»-
Enfim: o museu de arte é ele

mento ativamente participante da 
estrutura escolar nos Estados Uni
dos. Bem mais-com toda a certeza 
— que no nosso meio. Esta consta
tação, de resto, é curiosa pois justa
mente num país de recursos abun
dantes há maior consciência acerca 
da necessidade de repartir recursos 
educacionais de maneira racional. 
Vai aí uma consciência comunitária 
desenvolvida pela evidência do ren
dimento que pode ser aferido da di
visão de recursos escassos. Nós, ao 
contrário, raciocinamos como povo 
rico: cada escola desenvolve o seu 
programa de educação artística, uti
lizando o material restrito de que 
dispõe, resultando que saímos, afi
nal, todos empobrecidos. Os Mu
seus de arte não desempenham a 
contento o seu pape! como equipa-

Malagoli revela que a primeira verba 
concedida pelo governo do Estado para 
aquisiçáo de obras para o MARGS náo 
exigia que se iniciasse por artistas nacio
nais ou estrangeiros. Mas ele preferiu co
meçar pelo Rio Grande do Sul:

“O primeiro artista adquirido, aliás 
em situaçáo polêmica tinha perdido o 
concurso para o “LAÇADOR”, de Carin- 
gi, no Aeroporto Salgado Filho - foi Vas
co Prado, que considero um artista de âm
bito nacional, embora prefira morar aqui. 
Náo tenho na memória a ordem cronoló
gica de todas as aquisições. Se náo me en
gano, Weingartner foi o segundo. Adquiri 
em seguida Alice Soares, Brueggemann, 
Hofstetter, Fahrion e outros artistas que 
náo eram gaúchos, mas que viviam e tra
balhavam no Rio Grande do Sul: Ângelo 
Guido, Corona, Casteneda. Fui fazendo 
assim um assentamento para a visáo de 
um catálogo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Náo digo arte gaúcha, que 
seria específico, mas arte do Rio Grande 
do SuL Mais tarde, com o movimento cul
tural crescendo, surgiu uma geraçáo mais 
avançada, de novos artistas que também 
incorporei ao acervo. Todo artista gaúcho 
de gabarito que eu pudesse botar no Mu
seu eu náo esqueci. Mesmo os que esta
vam fora do Estado, fazendo carreira, po
diam estar perfeitamente dentro do -*■

(Ado Malagoli).

O MARGS está comemorando 30 
anos da lei que o criou. 0 nome do pro
fessor, pintor e restaurador está definiti
vamente incorporado à memória das artes 
plásticas do Estado como o grande organi
zador do Museu.

Neste depoimento sobre a organiza
ção, concedido a Teniza Spinelli, Malagoli 
aponta os critérios de aquisição de obras, 
fala da importância que deu aos bons ar
tistas gaúchos da sua época, colocando-os 
ladó a lado aos grandes nomes nacionais e 
internacionais. Conta também como foi 
prestigiado pelo poder público da época.

*Jornalista do Núcleo de Documentação e Pes
quisa do MARGS.

"Sacred Cat of Bast" - Ancient Art from the 
Detroit Institute of Arts.Detroit Institute of Art.



MARGS, ao lado das obras estrangeiras. 
Quando me surgiram oportunidades, in
cluí, entre minhas andanças, várias obras 
de artistas estrangeiros e brasileiros, al
guns destes de renome internacional, co
mo é o caso de Visconti, de Arthur Timó
teo, de Oscar Pereira da Silva e de outros 
de valor indiscutível como Henrique Ber- 
nadelli, com aquele perfil de mulher, que 
é uma obra admirável. Não comprei nin
guém de baixa categoria artística. Nin
guém entrou no meu tempo no Museu 
com esta etiqueta.

de segurança. Assim, o MARGS se equipa- 
rou, ali, ao pé do Museu de Arte de São 
Paulo. Competimos com eles e ganha
mos. "

burguesia despreparada para as artes plás
ticas começou a se habituar. Para os bons 
artistas da época, o mercado de arte co
meçou a melhorar. Os artistas que expu
nham no Museu colocavam seus quadros 
à venda. Nunca me recusei a vender obras 
no Museu. Nunca pretendi fazer do Mu
seu uma lojinha de arte.

"O MUSEU É A HONRA 
DO RIO GRANDE

Outra curiosidade sobre a aquisição 
de peças para o acervo, segundo Malagoli, 
foi a compra de “PETIT AC AVEC MOU- 
TONS", de Rose Bonheur. Este quadro 
foi adquirido de um colecionador francês 
que queria voltar para a França e estava 
vendendo sua coleção de artistas daquele 
país. Com a verba que eu tinha não pude 
comprar os outros quadros. Rose Bo
nheur não era um quadro grande, mas era 
um grande quadro.

“O que é de interesse regional, de al
to nível, como expressividade de uma cul
tura, passa a ser internacional, transcende 
os limites do âmbito em que nasceu. A 
obra assim se transforma e cresce em seu 
meio. Arte gaúcha é uma coisa. Agora, 
arte do Rio Grande do Sul é outra. NUNCA PRETENDÍ EA2ÊR 

00 MUSEU UMA LOJINHA DE ARTE.

ARTE GAÚCHA É UMA COISA.
AGORA, ARTE DO 

RIO GRANDE DO SUL É OUTRA

As obras que vendia não pertenciam 
ao acervo, é claro. Eram de exposições 
temporárias. Além do mais, com a percen
tagem que eu ganhava, podia adquirir 
mais obras.

Tenho como exemplo um fato que 
presenciei em minha última estada em Pa
ris. O Museu do Louvre estava com uma 
exposição de Braque. Toda a galeria prin
cipal com os quadros à venda. E essa ex
posição era organizada pelas galerias que 
tinham quadros de Braque em seus acer
vos".

NAO COMPREI NINGUÉM 
DE BAIXA CATEGORIA ARTÍSTICA 
NINGUÉM ENTROU NO MEU TEMPO 
NO MUSEU COM ESTA ETIQUETA

ROSE BONHEUR NÃO ERA 
UM QUADRO GRANDE 

MAS ERA UM GRANDE QUADRO.

Há muita arte aqui que não nos lem
bra o Rio Grande do Sul especificamente 
no seu aspecto cultural, intelectual, de ga
barito nacional e universal. De modo que 
toda arte feita no Rio Grande é arte gaú
cha. Comprando Vasco Prado e Xico Sto- 
ckinger, ou outro escultor de nome, para 
mim tudo isso era o Rio Grande do Sul. 
O Museu é do Rio Grande do Sul. É a 
honra do Rio Grande para o BrasiL E tan
to isso é fato que consegui registrá-lo na 
UNESCO através da visita de emissários 
que aqui estiveram para isso".

f

Comecei pelo ponto alto, o mais alto 
que pude colocar no Rio Grande do Sul."

‘‘Eu tinha uma verba específica do 
governador para adquirir obras de arte. 
Posteriormente, consegui ampliar esta ver
ba, graças a pedidos que fazia a Bancos, 
Instituições, Empresas que me ajudavam. 
As aquisições nunca pararam enquanto es
tive no Museu. Outro meio que utilizei foi 
o de instituir Prêmios Aquisição em Sa
lões que organizava. E os gaúchos partici
pavam. Foi por este processo que adquiri 
obras de Scliar, Bianchetti... Eu sempre 
pedi ao governo, e eles me davam. Eu es
tava em São Paulo quando comprei a 
‘‘DAMA DE BRANCO”. Era um lote de 
quadros de uma coleção particular que 
estava sendo vendida. Para adquirir a "Da
ma de Branco", tinha que trazer todo o 
lote. Ora, neste lote estavam também ou
tros artistas de nome como o Oscar Perei
ra da Silva. Porém o lote estava em nego
ciação com o Museu de Arte de São Pau
lo. Mas o governo me deu dinheiro e liber
dade total. Eu disse ao vendedor: Quem 
está pagando é o governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. E isso deu a ele gran-

Na França, esta artista é uma deusa, 
tem até um Museu com o nome dela na 
sua cidade natal".

Segundo Malagoli, as aquisições têm 
que ser feitas pelos Museus. No seu tempo 
nunca aceitou doações.

"Tem um valor só por milagre, o que 
no Brasil raramente acontece. Ocorreu em 
São Paulo por forças de Chateaubriand, 
mas estas vultuosas doações que os paulis
tas fizeram ao Museu de Arte representa
vam um "status” que se criou naquela ci
dade. O Chateaubriand tinha uma cultura 
e uma força política muito grandes, além 
do poder de convencer com a sua Rede de 
Diários Associados, o que fazia com que 
os empresários colaborassem com ele. 
Aqui no Rio Grande do Sul não há este 
hábito. As doações feitas até então foram 
arbitrárias, sem comissão de seleção, sem 
nada, o que criou um sério problema para 
o Museu.

"MELHOR GALERIA 
DE ARTE DO BRASIL"

"NUNCA ME RECUSEI 
A VENDER OBRAS NO MUSEU" Uma particularidade interessante do 

início do MARGS foi a organização da 
sala de exposições no Teatro São Pedro.

"Santa Rosa quando esteve aqui fi
cou admirado com a galeria. Ele disse: 
"Malagoli, é a melhor galeria que existe 
no Brasil. Nem São Paulo nem o Rio de 
Janeiro tem uma galeria igual a esta”. Mo
déstia â parte, quem desenhou tudo e 
quem orientou a construção fui eu. As 
obras públicas fizeram conforme minhas 
exigências e não abri mão do que pensava 
ser melhor para o MARGS. A verdade é 
que eu fui atendido pelo governo naquilo-►

Para Malagoli, o fato de o Museu ter 
começado no “foyer" do Teatro São Pe
dro trouxe vantagens e desvantagens.

"No sentido técnico o local não foi 
ideal. Mas no sentido da possibilidade de 
acesso ao grande público, o local foi de 
primeira valia. Era um público que apre
ciava o teatro, a ópera, os concertos, po
rém alheio ás artes plásticas. Eu lutei para 
mudar isso. Com uma série de palestras e 
trazendo artistas de renome lá de fora, e 
apoiando os de renome aqui dentro, esta

A única doação que aceitei para o 
Museu, na época, foi uma gravura de Kate 
Kolwitz, doada pelo professor e pintor 
João Fahrion".



fi ' ■que eu queria. Rebaixamos o teto pois o 
pé direito era gigantesco e haveria um des
perdício de luz. Todas as lâmpadas eram 
embutidas, dirigidas para as paredes cla
ras. O reflexo dessa luz nas paredes ilumi
nava o ambiente com uma meia luz agra
dável ao bate-papo e â troca de idéias so
bre as exposições. Esta iluminação perfei
ta foi uma técnica que observei e trouxe 
dos Estados Unidos, já com as adaptações 
para a sala e o espaço que eu tinha”.

: RegistrosE CHEGARAM A GASTAR 
OS TAPETES DA ESCADARIA.

UMA SENHORA PINTORAMÚSICA NO MUSEU
Só náo foram vendidos os desenhos

e as pinturas da exposição, porque eles 
náo estavam á venda. Seguiam para os Es
tados Unidos”. •

"PORTINARI MUDOU DE OPINIÃO”

Malagoli foi muito amigo de Portina- 
ri. Adquiriu “O Menino do Papagaio” pa
ra a 1? Exposição de Arte Brasileira Con
temporânea, ocorrida em 1955.

“Ele era meu conterrâneo - ele de 
Brodowski, eu de Araraquara, cidades vi 
zinhas, e nos dávamos muito bem. Por 
isso fui ao Rio de Janeiro trazer Portinari 
para uma exposição individual. Quando o 
convidei ele me disse que não era interes
sante para ele pelas más referências que 
tinha sobre o Rio Grande do Sul. Eu dis
se que era preciso conhecer o gaúcho - 
que tem uma receptividade que poucos 
brasileiros conhecem. Mas é preciso tam
bém que o Brasil mostre aos gaúchos o 
que as comunicações difíceis não tém 
permitido. Se a exposição não é interes
sante para você, ela é para nós e você vai 
mudar de opinião em relação ao Rio 
Grande. E ele mudou. Quando eu mandei 
para ele os papéis com o número de visi
tas feitas ele ficou encantado. Com a ex
posição de Portinari, o público gaúcho se 
capacitou a ver as grandes mostras. Inclu
sive vieram muitos ônibus lotados do in
terior do Estado com estudantes de 2? 
grau só para verem a exposição. E chega
ram a gastar os tapetes da escadaria.

Dando continuidade ao projeto 
Música no Museu, iniciado em 
1983, a Orquestra de Câmara da 
OSPA realizou no dia 29 de março, 
às 18h30min, na Pinacoteca do 
MARGS um concerto que teve a re
gência do Maestro Arlindo Teixeira. 
Regente-assistente da OSPA, Arlin
do Teixeira é também o responsável 
pela regência do Coral da UFRGS e 
professor de regência do Instituto 
de Artes da mesma Universidade. 
Já dirigiu a Orquestra Sinfônica da 
Bahia, a Sinfônica da Universidade 
Federal de Minas Gerais e a Orques
tra Sinfônica Nacional.

Foram executadas obras de VI- 
VALDI (Concerto "Alia Rústica", 
em Sol Maior), MOZART (Diverti
mento N? 1, em Ré Maior) eGUS- 
TAV HOLZ (St. PauPs Suite).

( óleo Alice Brueggmann )

Um "audiovisual" foi criado pe
lo Núcleo de Documentação e Pes
quisa do MARGS a respeito da obra 
de Alice Brueggmann.

Combinando estruturas musi
cais, plásticas e poéticas Teniza Spi- 
nelli (criação, seleção de poemas e 
montagem), Mabel Vieira (fotogra
fia) e Circe Saldanha (arte gráfica) 
produziram um "pequeno objeto

O homem do gato preto ' - Detalhe óleo de 
Ado Malagoli.



sonalidade do ano de 83 nas Artes 
Plásticas.

Segundo Gilka Jacobi, autora 
do texto sobre a obra: "paradoxal
mente, nessa pintura de resultados 
seguidamente tão inspirados, quase 
mágicos, não há lugar para a impro
visação e sim para o método". A 
própria Tomie diz: "Penso primeiro 
na idéia, depois na composição, na 
cor, no equilíbrio, na harmonia. 
Penso bem friamente. Deixo a emo
ção de lado. Depois alguém vê e 
sente a emoção". Sua arte cria gran
des objetos de pintura absoluta, isto 
é, apenas fundada e preocupada 
com valores pictóricos.

estético" que emociona o especta
dor. Depoimentos da pintora mistu
ram-se com música de Milton Nasci
mento, poemas de Cecília Meireles, 
Cruz e Sousa, Alphonso de Guima
rães e trechos da crônica "Uma se
nhora pintora" de Fernando Coro- 
na. O audiovisual contou com a co
laboração de Cláudio Heemann (lei
tura dos poemas) e Ruben Prates 
(sonoplastia) e foi gravado na Rádio 
da Universidade (UFRGS).

nos de 6 a 13 anos da Casa Odyla 
Gay da Fonseca - FEBEM.

VI SALAO DE CERAMICA 
DO RIO GRANDE DO SUL

O VI Salão de Cerâmica, pro
movido pela Secretaria da Educação 
e Cultura, Subsecretária de Cultura 
e Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, que conta com a colaboração 
da Associação dos Ceramistas do 
Estado, reunirá obras de ceramistas 
do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, com a finalidade de 
documentar e incentivar a arte cerâ
mica.

DOAÇAO AO MUSEU As inscrições estão abertas até 
31.08.84, no Núcleo de Promoções 
e Comunicação do MARGS, de ter
ças a sextas-feiras, das 10 às 17 
horas.

A Administração da Rio Grande 
Companhia de Celulose do Sul — 
Riocell doou ao Museu, no dia 16 
de março, às 10h30min., a tela "Ne- 
grinho do Pastoreio", óleo s/tela n9 
5, do pintor José Antônio Vieira. 
Além da doação, a empresa deixou 
sob a guarda do MARGS outras seis 
telas do mesmo pintor.

ZORÁVIA BETTIOL 
TRANSFIGURAÇÕES DA PEDRA 

TapeçariaTOMIE OHTAKE 
Kioto, Japão/1913O projeto foi organizado pelo 

Núcleo de Extensão do MARGS e 
forneceu às crianças duas horas de 
atividades criativas com os mais va
riados materiais. Partindo da idéia 
de Spencer (1853), segundo a qual 
"não importa se a criança faça bons 
ou maus desenhos, mas saber se ela 
desenvolveu ou não suas capacida
des", o Museu oportunizou e incen
tivou as iniciativas de expressão grá
fica e corporal do público infantil.

Também foi mostrado o audio
visual "Cor E Luz" do artista plásti
co Krause. As crianças tiveram o- 
portunidade de conhecer as depen
dências e acervo do Museu, numa 
viagem descontraída e divertida.

PROJETOS EXTRAMUROS

No mês de fevereiro, a mostra 
"Aspectos da Arte Gaúcha Hoje", 
composta de 25 obras de artistas 
plásticos do Rio Grande do Sul, es
teve exposta no Centro Administra
tivo do Estado em homenagem aos 
25 anos de criação da Secretaria da 
Administração.

(Detalhe).

Destaque do mês de março, 
Transfigurações da Pedra "pertence 
a uma nova série de tapeçarias de 
Zorávia Bettiol, com ousada e vito
riosa proposta de expressão. Para 
M. S. Barata: "Foi o fascínio das 
ágatas e dos quartzos, dos jaspes e 
ametistas, e conchas de madrepéro
las nacaradas, que lhe serviu de mo
tivação".

CRIANÇAS NO MUSEU

Com o objetivo de criar condi
ções para o pleno desenvolvimento 
da criança, realizou-se no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, no mês 
de janeiro, um projeto com meni-

0 Núcleo do Acervo do MARGS 
destacou no mês de fevereiro um 
óleo de Tomie Ohtake, eleita a per-- !#rtu2 Vh/f* tZ) SJÒHVAT
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Horário de Visitaçao: de Terça a Domingo das 10 as 17 horas.

O RIO GRAND1 SOMOS NOS

G
fACA A SUA PARU 

GOVERNO JAIR SOARES


