
miraGs



ScUtoúat
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

JAIR DE OLIVEIRA SOARES 
Governador 1

SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA
FRANCISCO SALZANO V. DA CUNHA 

Secretário Eleições no Museu de Arte: ao findar a primeira gestão da Asso

ciação dos Amigos do MARGS (na pessoa de Madalena Lutzemberger e de 

Alice Brueggman), os associados escolhem a Pr oi? i soida Paes e a artista plás

tica Cláudia Stern para novo biênio de atividades. A Associação se afirma não 

só como o respaldo financeiro indispensável a todo e qualquer museu, mas 

como o ei o vital que liga o MARGS à sua comunidade.

A preocupação de manter viva esta ligação está presente, tam

bém, no programa desenvolvido junto ao Seminário de Docentes através do 

qual, em convênio com o instituto Goethe, foram treinados docentes volun

tários para realizar o Circuito Comentado da Mostra de originais "Gráfica do 

Expressionismo Alemão", durante o mês de maio do corrente. Os bons resul

tados colhidos fazem prosseguir o Seminário, visando ampliar o escopo das 

visitas guiadas.

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA
JOAQUIM PAULO DE ALMEIDA AMORIM 

Subsecretário

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
EVEL YN BERG IOSCHPE

Diretora

NÚCLEO DE PROMOÇÕES E COMUNICAÇÃO/MARGS

Coordenadora: Iria H. G. Martini / Editoração: João Carlos Tiburski 
Fotografia: Mabel Vieira e Circe Saldanha / Revisão: Gisele Scalco Sutil 

Planejamento Gráfico: João Carlos Tiburski 
Composição e Diagramação: Diógenes Valquir de Oliveira 

Arte Final: Paulo Roberto Brusamarello e Luis Rogério Becker 
Impressão: José Darci Rodrigues de Souza e Jorge-Gomes da Silva

A AAMARGS e o trabalho dos docentes-voluntários são a evi

dência da participação da comunidade no dia-a-dia do seu Museu de Arte. E 

são, igu ai mente, o espelho da preocupação do Museu em estar refletindo de 

maneira adequada esta mesma comunidade.

BOLETIM INFORMATIVO N° 20 — ABRI L/MAIO - 1984 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

Rua Sete de Setembro, 1010 (Praça da Alfândega) 
PORTO ALEGRE - RS

EVELYN BERG IOSCHPE 

Diretora do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

CAPA: Desenho de Edgar Vasques



uma aura atgetiana, que é signo do desa
parecimento da velha Paris.

gem que Atget defendeu impetuosamen- 
te, embora sem o reconhecimento da cri
tica e dos círculos artísticos da época.

Para o “zen”, a iluminação, a percep
ção, o prazer e a emoção podem surgir su
bitamente, através do detalhe ou fato 
mais insignificante.

Para Tsurayuki, a poesia japonesa ca
recia de musas inspiradoras e seguia al
guns motivos eternos que simbolizavam a 
passagem do tempo e as mudanças: as fo
lhas dispersas numa manhã de outono, a 
passagem dos anos, o rocio na folhagem, 
a espuma da água. Na poderosa e humilde 
visão de Atget parece haver esta ótica. Es
ta aceitação quieta e resignada de todos 
os momentos que compõem uma vida, e a 
certeza de que “não há fato, por humilde 
que seja, que não implique a história uni
versal’’. Há duas “palavrinhas’’ na litera
tura “zen", que se prestam para uma 
aproximação ao universo de Eugène Atget: 
“aware’’, que significa tristeza intensa, 
momento dramático, nostalgia relaciona
da com a gradual desaparição de um mun
do (a antiga Paris) e “ukyo”, que em ori
gem significa mundo triste e melancólico, 
marcado pela transitoriedade e fragilida
de, mundo acossado pela modernidade. E 
Atget, ao fotografar, executa uma rigoro
sa seleção de motivos e uma constante res
trição dos elementos até encontrar as for
mas essenciais deste mundo que flutua . . .
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O MUNDO FLUTUANTE 
DE ATGET

de Arte do Rio Grande do Sul expôs para 
o público gaúcho.

Num mundo que estava entrando 
num processo de consumir imagens, fabri
car delírios visuais e atmosferas excitadas, 
Atget realizou fotos sem escândalos e lou
curas. Fixou com serenidade a diluição 
lenta e irremediável da Paris antiga e sen
sibilizou nas chapas de vidro um mundo 
onde as sereias calam e o silêncio fala e 
canta. Silêncio austero e povoado de dig
nidade.

JOÃO CARLOS TI BU RS Kl*

EUGÈNE ATGET - 1857/1927

Fotos que documentam a Paris da vi
rada do século. Esta mostra organizada 
pelo Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque, esteve exposta no MAfíGS, de 
22 a 31 de maio, sob a chancela do Jor
nal do Brasil. As fotos de Eugène Atget expressam 

a presença daquilo que Walter Benjamim 
chamou de “aura” (aparição daquele algo 
distante, longínquo - “Ferne”, em ale
mão). Mas mesmo sendo, hoje, considera
do um precursor da moderna fotografia, 
Atget não destrói, pela experiência do 
choque dos efeitos visuais e técnicos esta 
aura. Ele não cria efeitos no sentido mo
derno. Não psicologiza as fotos. Na sedu
ção da simplicidade enganosa, suas fotos 
contrapõem o visível e o invisível e ins
tauram um clima de serenidade desespe
rada. Há nos trabalhos deste francês, ator, 
marinheiro e pintor, a presença inominá
vel do “outro”. Inominável mas revela- 
dora.

Velhos caminhos, pequenas ruas, pa
redes e muros cobertos de folhagens e 
musgos, casas antigas, velhos hotéis, becos 
vazios, amoladores de facas são alguns dos 
motivos presentes na mostra que o Museu

(La villente)

“Toda fotografia é um certificado de 
presença no tempo” - diz Barthes. É a 
maneira de reter, fixar e preservar imobili
zada no papel uma época. A relatividade 
do realismo atgetiano, a sua consciência 
amorosa ao fotografar, a disciplina e o ca
ráter único de seu trabalho tomam sua 
obra não apenas documental mas artís
tica.

A aura em Atget, é a representação 
de uma superioridade esmagadora: o tem
po. Para Benjamim, a arte aurática é a 
“arte da classe dominante satisfeita com 
sua própria dominação”. Para Atget, pare
ce importar mais dominar sua arte, mes
mo á margem da modernidade técnica. A 
massificação e a reprodutibilidade técnica 
destroem a aura. Atget opõe-se a ambas. 
Tenta captar o caráter único das coisas (v. 
a pose da prostituta), os detalhes, o en
quadramento.

Fotografia e pintura estão muito pró
ximas. A modernidade de Atget não é a 
da destruição da aura, mas da criação de

Fotos como "Quai d'Anjo”, “Mai- 
son-1925 — Vins Epicerie”, “Knife Shar- 
penens-1900”, “Café, avenue de la Gran- 
de-Armée-1921”, "La villente, rue Asse- 
lin-1921” e ‘‘Etang de Corot, Ville d'A- 
vray-anterior a 1910”, que compõem a 
mostra, expressam um mundo tocado pe
la diluição, imerso na neblina. Há em to
das elas um charme discreto e penetrante. 
A presença de um olho esperto capaz de 
perceber os mínimos detalhes. Um senso 
de composição incrível, revelador de um 
domínio perfeito de linguagem. Lingua-

(Knife Sharpenens — 1900)

(Etang de Corot, Ville d'Avray)'Editor do Boletim Informativo.



catequizadas pelos religiosos. Outro e- 
xemplo, são as imagens articuladas, carac
terísticas do século XVII e início do sécu
lo XVIII, magnificamente representadas 
através da Nossa Senhora com o Menino 
nos Braços, este de maior porte, ainda 
com a roupagem singela com a qual foi 
trazido para o Porto dos Casais.

Para poder realizar esta mostra, o 
Núcleo do Acervo do MARGS lutou com 
uma série de dificuldades determinadas 
pela pobreza quase franciscana de nossa 
Arte Sacra. Felizmente, contou com a 
boa vontade dos colecionadores que cede
ram suas peças mais importantes.

Contamos com a compreensão de 
Dom Antônio Cheuiche, da Cúria Metro
politana; com a preciosa colaboração do 
antiquário Maison Blanche, de Patrícia e 
Roberto Bins, Casarão Azul, Lurdes No
ronha e Vera Prates.

Diz ainda, o professor Faria, que “em 
1866, a indústria de papel de albumina 
consumia, mensalmente, na Grã-Bretanha, 
ao redor de meio milhão de ovos de gali
nha”. O QUE DE CERTA FORMA CON
FERE ÀS GALINHAS UM CERTO STA- 
TUS CULTURAL DENTRO DA HISTÓ
RIA DAS ARTES.

NADAR E ATGET foram os pionei
ros no uso do papel de albumina. Hoje, 
suas fotos atingem preços elevadíssimos e 
são muito disputadas no mercado artísti
co internacional.

“ATGET E OS OVOS FRESCOS”

O depoimento do professor Jorge Al
berto C. de Faria, a respeito de Atget, é 
fundamental para compreendermos esta 
mostra intitulada “ABBOTT-LEVY 50 
FOTOS DE ALBUMINA-EUGÈNE 
ATGET": “Em outubro de 1847, Abel 
Nièpce de St. Victor, primo de Nicéphore 
Nièpce, compareceu diante da Academia 
de Ciências de Paris para anunciar seu no
vo processo fotográfico, no qual não era 
usado o papel como suporte, mas sim, 
placas de vidro revestidas com uma emul
são de um composto de prata em suspen
são na clara de ovo. Tratava-se, pois, de 
um processo á base de albumina. As van
tagens da chapa de vidro já eram conheci
das; o vidro não apresentava problemas de 
textura, possuía transparência uniforme e 
era quimicamente inerte. O problema, no 
entanto, era que até aquela época nin
guém conseguira encontrar um meio de fi
xar o material sensível no vidro. As pri
meiras chapas de ovo eram frágeis e tão 
pouco sensíveis quanto o calótipo. “A 
QUALIDADE DA IMAGEM DEPENDIA 
DE OVOS FRESCOS” e as chapas eram 
pesadas, frágeis e de difícil manuseio. 
Com a descoberta de uma emulsão me
lhor, poucos anos depois, os fotógrafos 
aprenderam a conviver com as chapas de 
vidro. Eugène Atget manteve-se sempre 
fiel ao “processo de albumina”.

ARTE SACRA

GILKA JACOBI*

O Núcleo do Acervo do MARGS, de 
10 de abril a 11 de maio, expôs uma cole
tânea de obras sacras compostas de esta- 
tuárias (santos missioneiros, primitivos, 
barrocos e góticos), oratórios e missais, 
abrangendo um período que vai do século 
XVII ao século XIX.

Nesta mostra destacam-se peças im
portantíssimas, tais como:um menino Je
sus em madeira lavada (estilo barroco; 
uma imagem de São Francisco dos Aço- 
rianos, do século XVIII, trazida pelos ca
sais açorianos e venerada na primeira ca
pela do antigo Porto dos Casais (hoje Por
to Alegre); uma belíssima custódia em 
prata portuguesa para procissão de Cor- 
pus Christi, com luneta de cristal original; 
um Missal Romano, em latim, edição de 
1789, de Lisboa.

Esta mostra pequena, mas com peças 
muito representativas, mostrou algumas 
imagens esculpidas em madeira da época 
das Missões. Um exemplo é a Nossa Se
nhora com feições índias, a proporção do

corpo refletindo o biótipo comum nas co
munidades indígenas que estavam sendo

A mostra promovida pelo Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul despertou 
grande interesse no público em geral, foi 
visitada por quase duas mil pessoas, e re
cebeu total apoio dos órgãos de divulga
ção de Porto Alegre.

*(Curadora e Coordenadora do Núcleo do 
Acervo do MARGS).(Maison-1925)



no que foi escrito até aqui. Tenho certe
za, porém, que há muita gente como eu. 
Faltava, para o Vasques, esta exposição 
no Museu, ao lado de tantos outros ex
poentes da pintura gaúcha. Vasques, o ar
tista que fez do nanquim o seu arco-iris.

AS ARTES DO VASQUES
»*-» ■*'. v '

Vasques, felizmente, foi um arquite
to que não deu certo. Não vai aqui nenhu
ma crítica á profissão. Ao contrário, nor
malmente só pessoas muito talentosas 
preferem a Arquitetura. Alguns, a certo 
momento, depois de concluirem o curso, 
descobrem que a sua vocação deve ir um 
pouco além. O vasques preferiu os quadri
nhos, a ilustração.

***:

GO IDA ’
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NANQUIM APLICADO 

EDGAR VASQUES í. «skè
••.CMIPOS!«SS*

Mostra comemorativa ao Dia Mundial 
do Desenhista e aos Trinta Anos do Co
légio de Aplicação. Composta de dese
nhos originais, estudos de charges, histó
rias em quadrinhos e cartuns. Período de 
Exposição: 26 de abri! a 20 de maio.

EXPRESSIONISMO ALEMAO

CARLOS ANTÔNIO MANCUSO'Como o Quino, porém, que não quis 
ficar limitado às histórias da Mafalda, 
Vasques tinha muito o que dar ainda. E 
sua arte foi crescendo, seus horizontes 
ampliando-se no magnífico tracejar de 
seus preto-e-branco, no poder de um esti
lo ao mesmo tempo vigoroso e delicado. 
Ao ver os originais de Vasques, a gente 
sente não só a força do artista, mas tam
bém um extremo cuidado na composição, 
na arte final. Muitos dos originais expos
tos são acompanhados pelos esboços que 
os precederam. Do lápis ao nanquim, o 
artista cresce, se espalha, ganha espaço, 
encanta.

“ARTES GRÁFICAS DO EXPRES- 
SIONISMO ALEMÃO", mostra patroci
nada pelo Instituto Goethe, esteve sob a 
responsabilidade do Núcleo de Galeria 
do MARGS, sob a curadoria de Mi riam 
Avruch e montagem do professor Samuel 
Francis Oliver, ex-diretor do Museu de 
Buenos Aires.

Edgar Vasques, já no Museu? Já, e 
nada mais merecido! Foi ótima a iniciati
va do nosso MARGS em promover uma 
exposição da arte do Vasques. Um artista 
que trabalha com o nanquim apenas, que 
grande parte de sua produção são os qua
drinhos, não é um artista “menor”. Até 
pelo contrário, é o criador que se arrisca 
numa área difícil, onde a comunicação 
tem que ser imediata, seja para as pessoas 
cultas, seja para as crianças que começam 
a descobrir um novo mundo de informa
ção.

(Ilustração de E. Vasques).
A arte é um sentimento vital resul

tante do encontro do homem com a natu
reza. E esse homem é um ser que vive 
num determinado espaço-tempo e sua ati
vidade criadora está comprometida com 
um específico conteúdo histórico.

Nenhum movimento artístico refletiu 
melhor a verdade destas idéias que o Ex- 
pressionismo Alemão. Estendeu-se por 
quase toda a Europa e tocou todos os 
campos da arte. Penetrou na música, na li
teratura, no teatro, no cinema e até na ar
quitetura.

As origens do grupo A Ponte - “A 
arte é a ponte para o mundo do espirito. 
- Franz Marc” - são múltiplas. Sem dú
vida, os pais foram gauguin e Van Gogh. 
Do segundo herdaram o valor da côr, no 
sentido expressivo. “A cor expressa algo 
por si mesmo”. De Gauguin, herdaram o 
mito da evasão. A revolta contra o mundo 
burguês, uma sociedade em crise. Ele foi

Lembra o caso de um arquiteto mila- 
nés, Guido Crepax, que depois de vencer 
na profissão, largou tudo para ser “ape
nas” desenhista de quadrinhos. Hoje, a ar
te de Crepax não está restrita a Milão ou a 
Itália. Corre o mundo inteiro, nas histó
rias de Valentina ou adaptações clássicas 
- a mais recente delas é o Drácula de 
Bram Stoker - verdadeiras obras de arte.

Ah, se o Vasques tivesse nascido nos 
Estados Unidos ou na Europa, esta hora 
estaria nadando em dinheiro. O seu estilo 
em nada perde ao ser comparado com os 
grandes mestres internacionais. Começan
do timidamente em RANGO, onde a 
mensagem social era mais importante que 
o próprio traço, Vasques só evoluiu. Na
quela época, o Rango foi importantíssi
mo. Era uma forma de resistir, de dizer 
que, apesar da Censura, nem todo mundo 
se calava. O Rango e seus companheiros 
gritavam as misérias do Brasil, do Terceiro 
Mundo. Desalienavam, conscientizavam.

Confesso, sou vidrado no trabalho do 
Edgar. Eu acho que deu para notar isto, '(Professor, arquiteto).'(jornalista, crítico de cinema).



Segall ao Brasil Klee e Macke a Tunísia; 
outros elegeram o suicídio como solução: 
Kirchner e Lehmbruck.

ticular pela escultura arcaica. Adoravam 
tudo que fosse bárbaro, tudo o que não 
era Grécia ou Renascimento. Particular
mente fundamental no Expressionismo, a 
arte negra foi decisiva na evolução criado
ra e singular de suas obras. Encontraram 
nestas estátuas e nestas máscaras algo que 
estavam procurando. Parecia que aqueles 
artistas negros haviam conseguido fazer 
aflorar em suas obras aquele sentimento 
trágico da existência que eles também 
queriam expressar.

o primeiro a introduzir o mito do primiti
vo na arte moderna. Fugiu do convencio
nal, do ilusório e entrou em contato dire
to com a natureza. Ninguém necessita de 
escola. "A escola é a natureza”. A evasão 
de Gauguin tinha uma causa e um fim, e 
os jovens pintores alemães compreende
ram bem a lição.

Outro legado vivo na estética expres- 
sionista é a obra de James Ensor, em cujo 
moralismo irônico os jovens artistas en
contraram um caminho. Em Munch, o 
sentimento de terror, o grito da alma, a 
solidão e a rebeldia. Por este lado da sen
sibilidade chega-se á valorização do dese
nho infantil (Klee) e à plástica dos loucos, 
resultado extremo da poética da evasão. 
Pelos mesmos motivos se manifestam in- 
teressadíssimos pela arte arcaica, em par-

(Kirchner — Xilogravura — Detalhe "Amazona" 
- 1932. '

(Xilogravura de Erich Heckel) — "Mulher de Pé".
O artista procura encontrar-se a si 

mesmo em sua individualidade e em sua 
própria circunstância, fora das conven
ções e da corrupção.

Seguindo os passos de Gauguin, Kan- 
dinsky irá ao norte da África; Nolde aos 
Mares do Sul;Pechstein a China e a índia;

(Klee — 1922 — Litografia "A bruxa com o 
pente".

(Beckmann — 1920 — Xilogravura "Mulher com 
vela".



de e resposta do público com o qual man
tive contato. Sempre o mesmo susto ini
cial e conseqüente prazer estético aumen
tando â medida que o momento histórico 
lhes era explicado. Houve um senhor, de 
excelente linauaaem e boas maneiras que 
me confidenciou: “Não freqüento museus 
e não sei nem Dor onde começar a olhar”. 
E nosso espanto ante o artista plástico - 
a quem oferecemos os nossos serviços: 
‘‘Não preciso de explicação, trabalhei 
com Max Beckmann”. Num sábado chu
voso, um grupo grande de adventistas da 
Vila Santa Rosa seguiu conosco, atraves
sou “A Ponte", cavalgou junto ao “Cava
lheiro Azul”. Um susto ante o abstracio- 
nismo de Kandinski e a magia de Klee e, 
respeitosamente se espantaram ante Ko- 
kochka e o cínico mundo de Beckmann. 
No fim do passeio, no mesmo espaço que 
a OSPA costuma ocupar, um coro de 
crianças do grupo cantou para nós, em 
agradecimento, “spituals” do ‘‘deep Sou
th” americano. Foram momentos de mui
ta emoção em meio ao “pathos” das ara- 
vuras que fixavam em nós seus olhos de 
puro desespero. Por um momento me pa-, 
receram uma versão tropical dos Reios 
Maaos de Rottluff e de Nolde.

E conversei, conversei, conversei. E 
as pessoas me pareceram encantadas em 
ouvir e em contar o que as trouxera ao 
Museu: ócio, curiosidade, o jornal, a TV, 
a suqestão de amigos que haviam acompa
nhado passeios em dias anteriores.

Foi realmente uma bela experiência. 
Arte e convívio. Fruir emoção não é um 
ato forçosamente solitário a ser dividido 
entre observador e obra. Para muitos, a 
presença de um intermediário, de uma 
“bula”, de um catalizador, espicaça e 
aprimora a sensibilidade. É o que aconte
ce comigo: auando alao me comove, ver
balizar aiuda a catarse.

Em vários modos e distintas medida, 
o exotismo, o negrismo, o infantilismo e 
o arcaismo fascinaram estes artistas. O 
Expressionismo foi sem dúvida, uma arte 
de ooosição. Contra o positivismo, contra 
o naturalismo e contra o impressionismo.

Ao contrário do Impressionismo aue 
olhava desde o exterior, o Expressionis
mo, em troca, criava a partir duma visão 
interior.

zicjutia

ARTE MISSIONEIRA mizar determinadas peças do barro
co jesuítico-guaram pelo fato de ser 
mimético em relação ao da Europa. 
Só podia ser mimético posto que, 
segundo a mentalidade da época, 
comum aos Jesuítas e aos seus con
temporâneos, a cultura européia se 
constituía em padrão de outras cul
turas.

AR MIN DO TREVISAN*

Devemos deter-nos nas relíquias 
missioneiras sem supervalorizá-las. 
Os Jesuítas, que vieram para cá, 
eram homens cultos. Alguns deles 
formados em excelentes centros eu
ropeus. Houve casos em que alguns 
jesuítas procediam de famílias de 
elevado nível artístico. A finalida
de, porém, da arte dentro da menta
lidade jesuítica, não era a dos artis
tas em geral. Os Jesuítas faziam ar
te para catequizar, ou seja, estavam 
interessados em arte na medida em 
que esta servia para propagar o cris
tianismo. Tratava-se, pois, de uma 
arte didático-pastoral, condiciona
da, menos às emoções pessoais e in
teresses de ordem técnico-estética, 
do que às preocupações evangeliza- 
doras. Naturalmente, não se pode 
estabelecer uma linha nítida entre 
as intenções, quero dizer: os Jesuí
tas não deixavam de ser homens de 
gosto pelo fato de se interessarem 
sobretudo pela catequese. Trata-se 
de determinar o ponto de vista pri
vilegiado pelos missionários. Portan
to, a título de resumo, digamos: OS 
JESUÍTAS FIZERAM ARTE, E Fl- 
ZERAM-NA FAZER PELOS ÍN
DIOS, MOVIDOS POR PREOCU
PAÇÕES DE ORDEM RELIGIOSA. 
A arte que fizeram emergiu "indire- 
tamente".

Apesar desse caráter ''secundá
rio'', a arte missioneira atingiu, em 
alguns momentos, apreciáveis ní
veis. Não vejo por que se deva mim-

O fenômeno expressionista se mani
festou sobretudo na Alemanha. Ali, um 
regime militar, feudal e prepotente de 
Guilherme II, acentuava todas as moder
nas contradições sociais e políticas. A 
Alemanha, cega por um sonho de glória e 
domínio, marchava a grandes passos para 
a guerra. Foi neste ambiente que surqiu o 
Expressionismo, uma arte revolucionária, 
tanto na forma como no conteúdo. Esta 
foi, em particular a posição de Kãthe Kol- 
witz, Barlach, Otto Dix, Grosz e Beck
mann.

O artista expressionista transfigura 
todo o espaço. Ele não olha: vê; não re
produz: recria; não encontra: busca. Na 
verdade, tratava de fazer pressão sobre a 
realidade para que dela surgisse seu laten
te segredo. É neste processo de “fazer 
pressão” que está a origem tíoica da de
formação expressionista que se remonta 
particularmente a Van Gogh e Munch.

Para Kirchner, a pintura é a arte que 
representa num plano um fenômeno sen
sível. As obras expressionistas não são 
nunca agradáveis ou belas; pelo contrário, 
nela há algo de estridente, de grosseiro e 
híbrido. Evidentemente que para eles o 
conteúdo superava a perfeição formal.

No século XVIII ninguém punha 
em dúvida a superioridade dessa 
cultura. Lógico, que os Jesuítas e os 
índios por eles catequizados quises
sem imitar ou copiar modelos im
portados. Nesse sentido houve de
pendência cultural. Não devemos, 
porém, transpor categorias hodier- 
nas para o século XVIII; elas se tor
nam anacrônicas.

’

ARTE & CONVÍVIO
‘

MlLKA LEVACOW*

Encantou-me a variedade, curiosida-

* (Professor, pesquisador e poeta).* Voluntária.



Ihança, mas por uma dissemelhança 
que deve produzir uma espécie de 
comunhão cósmica. Nosso indíge
na, mesmo dentro dos trilhos bar
rocos, logrou descarrilhar, fugindo 
às imposições, não propriamente de 
um estilo, mas do estilo, no caso o 
barroco, que não se adaptava a sua 
mentalidade. O ESTILO É A MOL
DURA EM QUE QUALQUER PRI
MITIVO COLOCA SUA COSMO- 
VISÃO; O ESTILO, DE ALGUMA 
FORMA, GARANTE EFICÁCIA A 
IMAGEM. Como diz o citado Mal- 
raux, a melhor máscara, isto é, a 
mais bem feita em termos de estilo, 
é a mais eficiente. O que importa 
sublinhar é o caráter ''herético'' do

No meu entender, devemos per
guntar-nos se, dentro dos esquemas 
vigentes, conseguiram os missioná
rios e indígenas expressões válidas.

A meu ver, certas peças do acer
vo missioneiro não perdem de outras 
que estão em museus famosos. Cer
tas peças, não muitas. As demais 
apresentam um interesse estético re
lativo, têm interesse para nós brasi
leiros, por aparecerem nelas os pri
meiros indícios de uma expressão 
autóctone. Tudo muito ingênuo, 
muito rudimentar até. De quando 
em quando, algo mais sugestivo. Em 
linha geral a criatividade indígena é 
uma criatividade subliminal, algo 
que violou as regras, que sabotou os 
cânones impostos. No meu enten
der, suas obras são mais valiosas por 
esse caráter de rebelião inconscien
te, de transgressão cultural. Os ín
dios de nossas Missões, apesar de 
eoagidos culturalmente, souberam 
marcar algumas peças, o suficiente 
para que decifremos uma tal qual 
identidade cultural. Por que exigir- 
lhes mais? Mesmo hoje em dia, 
quando poucos discutem a identi
dade cultural latino-americana, sur
gem, de quando em quando indiví
duos lúcidos que questionam essa 
identidade, perguntando-se até on
de ela vai. Joseph Comblin errada- 
mente qualificou de "mito” a pre
tensão de uma cultura latino-ame
ricana.

Características da Escultura Missioneira.

didático. Teve, pois, imposições de 
temática, estilo e funcionalidade. 
Os missionários desejavam abastecer 
suas igrejas e capelas e mesmo ora
tórios no meio das lavouras. Algu
mas das estátuas eram levadas em 
procissão aos campos de trabalho. 
Demais, os Jesuítas cultivavam pre
ferências de sua espiritualidade ina- 
ciana. Eram barrocos quase por vo
cação, uma vez que Santo Inácio 
surgiu como resposta â Reforma 
Protestante que baniu o visível, ou 
melhor, o "visual" dos templos. Co
mo reação, a espiritualidade jesuíti- 
ca acentuou o caráter visual das re
presentações religiosas, tentando 
imunizar o fiel contra o "veneno" 
da excessiva espiritualidade protes
tante.

que, mesmo dentro do estilo barro
co, adquire características próprias, 
características retardatárias em ter
mos estilísticos. Assim é possível 
detectar elementos românicos, góti
cos, renascentistas dentro do esque
ma barroco. Portanto, o barroco 
missioneiro, já pelo fato de suas in
fluências extrínsecas, é um barroco 
especial. O indígena era o executor 
da vontade estética do missionário. 
Resultado: a mentalidade arcaica 
dele, seus arquétipos primitivos não 
se coadunavam com um estilo como 
o barroco, que está, de certa manei
ra, nas antípodas do estilo primiti
vo, caracterizado por uma tendên
cia ao geometrismo, à fixidez, ao es
tático. O INDIO É UM INDIVÍDUO 
CULTURALMENTE PARADO, IS
TO É, BUSCA UMA REPRESEN
TAÇÃO ATEMPORAL, UM SÍM
BOLO ESQUEMATIZADO. Mal- 
raux observou a respeito da máscara 
africana: "não é a fixação de uma 
expressão humana, é uma aparição”. 
Portanto, para o primitivo a ima
gem não se caracteriza pela seme-

Sejamos razoáveis em relação a 
cultura missioneira: ela foi pobre no 
que concerne à contribuição especí
fica autóctone; pobre mas não ine
xistente. Podemos, com um míni
mo de boa vontade e abertura, des
cobrir nela os primeiros indícios de 
uma afirmação riograndense.

A produção escultórica dos in
dígenas ressentiu-se, de seu caráter

Educou os crentes numa espécie 
de "visualismo pastoral". É preciso, 
porém, notar que os Jesuítas provi
nham de diferentes regiões da Euro
pa, de diferentes nacionalidades. 
Além disso, viviam, cá na América, 
numa sorte de insulamento ou her- 
metismo. Por consequência a escul
tura missioneira é uma escultura

1
J

(Anjo - Cultura Missioneira).



ESSE TEMPERAMENTO CHE
GOU A EXPRIMIR-SE MELHOR.

estilo barroco em termos de sensibi
lidade indígena. Pois bem, apesar 
dessa camisa de força, o indígena 
atrasou o barroco, ou seja, recondu
ziu-o a uma certa fixidez, a um cer
to estaticismo. Ele tornou o barro
co de alguma forma pré-barroco, 
deu-lhe uma nota de tristeza, de 
melancolia. Não podemos deixar de 
apontar isso, embora saibamos que

13? BIENAL DE FOTOGRAFIA Sentimos também, que nesta Bienal 
as fotos foram mais jornalísticas e publici
tárias do que artísticas. Parece que a foto 
artística está sendo feita cada vez mais 
por um número menor de fótografos.

Prof. JORGE ALBERTO C. DE FARIA **

A 13? Bienal realizou-se em Porto 
Alegre, nas dependências da SOGIPA, de 
25 a 27 de maio. A Bienal de Arte Foto
gráfica Brasileira foi criada pela Confede
ração Brasileira de Fotografia e Cinema 
para realizar o Salão de Arte Fotográfica, 
que bienalmente está aberto à participa
ção de todos os clubes a ela filiados.

As bienais iniciaram em 1960, exclu
sivamente com fotografias monocromátic
as, pois somente em 1979, a CBFC criou 
a Bienal de Fotografias a Cor, realizada 
em Nova Friburgo. Nos anos pares acon
tecem as Bienais Monocromáticas e nos 
ímpares, as Bienais a Cores.

Com relação a 13? Bienal Monocro
mática, os resultados demonstraram um 
grande eqüilíbrio entre os clubes. Volta 
Redonda conquistou o 1? lugar com 663 
pontos; Londrina, o 2? lugar com 662; 
o Foto Clube Iris, de São Paulo, ficou em 
3? com 659 pontos e o Foto Cine Club 
Gaúcho empatou em pontos com o Foto 
Clube de São Leopoldo, ambos com 657

(Foto de Ruy Varei Ia).

Antigamente, fazia-se muita foto em 
preto e branco e pouca foto colorida. Ho
je, noventa e cinco por cento são de fotos 
coloridas e cinco por cento de fotografias 
monocromáticas. E nestes cinco por cen
to estão as fotos jornalísticas e publicitá
rias.

pontos.
A partir desta Bienal, constatamos al

guns aspectos que parecem prejudicar o 
nível dos trabalhos. O primeiro foi a dimi
nuição do número dos componentes do 
júri, de 5 para 3. Outro aspecto foi a di
minuição do número de concorrentes por 
agremiações. Com isto os clubes não serão 
mais clubes, mas grupos, e isto afetará o 
espírito da Bienal que é o de retratar o 
panorama fotográfico das várias agremia
ções do Brasil, na época em que as Bienais 
se realizam.

semelhante aspecto nem sempre foi 
levado em conta. Podemos, em con
clusão, dizer que a arte missioneira, 
embora seja uma arte em grande 
parte de "carbono", de transcrição 
de protótipos, interessa-nos por 
aquilo que a não totaliza, isto é, por 
aqueles aspectos marginais, que re
velam, ainda que intermitentemen
te, a verdadeira "face indígena", seu 
temperamento nativo. FOI NAS RE
PRESENTAÇÕES DA DOR QUE

A 13? Bienal foi, também, muito 
pouco divulgada e teve um tempo curto 
de exposição aqui em Porto Alegre. E is
to, de certa maneira, contribuiu para au
mentar o preconceito contra os Fotos 
Clubes, que são vistos como grupos elitis
tas. Muitas pessoas acham que os Clubes 
de Fotografia só são freqüentados por 
pessoas ''bem de Vida", que vão lá para

*Professor faz parte do Grupo Interferência de 
Fotografia.



& {JÁáLai"MARC FERREZ", que visa dar apoio à 
produção contemporânea de fotógrafos 
brasileiros.

O concurso distribuirá oito bolsas no 
valor de Cr$ 3.000.000,00 cada uma. Fi
chas de inscrição, no Núcleo de Promo
ções e Comunicação do MARGS.

araticar fotografia, quando na verdade os 
”otos Clubes são de utilidade pública, 
aberto a todos.

vivemos um sério problema de mercado 
de trabalho. E só de alguns anos para cá 
é que começou esta abertura de espaço. 
Antes, o cartunista de jornal, o chargista, 
o humorista gráfico tinham preconceito 
em expor nas galerias e museus. E os mu
seus também tinham "pré-conceitos", 
pois consideravam o cartum e cia., uma 
arte menor.

Expor no MARGS foi uma boa opor
tunidade, na qual pude homenagear o Co
légio de Aplicação, que sempre teve a 
preocupação de desenvolver no aluno a 
capacidade crítica. Esta orientação rece
bida no Aplicação foi determinante para 
minha vida.

MARGS. VASQUES, EXPLIQUE 
MELHOR ESTE NEGÓCIO DE MUSEU 
& ARTES MENORES.

VASQUES. Eu acho que isto é até 
um problema filosófico. Os museus consi
deram-se ainda, e não sem razão, os guar
diães do progresso artístico e principal
mente das artes plásticas. E como guar
diães, eles sempre procuram obter e mos
trar o que há de melhor, ou seja, obras de 
artistas que estão levando a humanidade 
um passo adiante. E talvez, este passo a- 
diante a gente encontre mais nos artistas 
plásticos, embora também no cinema, no 
desenho animado, na história em quadri
nhos. Estas formas estão hoje freqüente- 
mente tomando a vanguarda. Mas não há 
dúvida que este passo encontra-se mais ve
zes nas artes plásticas do que na arte apli
cada. A arte aplicada é onerada pelo fato 
de que tem um compromisso com o re
pertório do leitor. Tem que comunicar 
imediatamente. EU NÃO POSSO DELI
RAR COMO 0 ARTISTA PLÁSTICO 
DELIRA. SE PICASSO FOSSE UM 
CHARGISTA SERIA UM FRACASSO! 
Fazendo experiências cubistas com as 
charges ele iria se dar mal. Parece que os

UM CRONISTA DE IMAGENS

JOÃO CARLOS TI BU RS Kl 
GISELE SCALCO SUTIL 
ILUSTRAÇÕES DE INÁ

I

FOTOGRAFIAS PREMIADAS

O fotógrafo gaúcho Ruy Varella re- 
;ebeu o 1? prêmio, na categoria profissio
nal, no I Salão Fotográfico da Ronda, or
ganizado pelo Grupo Jornalístico "Gazeta 
de Alegrete", com a foto "Mateando".

*

Entrevista com Edgar Vasques, conce
dida a João Carlos Tiburski e Gisele Scal- 
co Sutil.

O ANALISTA 

PE BAGÉ

(Foto de Ruy Varella).

(Foto de Ruy Varella).

MARGS. O QUE SIGNIFICA PARA 
UM CARTUNISTA UMA EXPOSIÇÃO 
NUM MUSEU?

VASQUES. 0 museu leva o trabalho 
do artista ao encontro de um público in
determinado. Sem qualquer pré-requisito, 
sem dinheiro, qualquer pessoa pode ir ao 
museu e usufruir a obra. Neste sentido, os 
museus têm um significado universal. 
Além disso, no caso do Rio Grande do 
Sul, as exposições abrem um espaço alter
nativo para os cartunistas, porque aqui

Também uma foto sua foi vencedora 
do Concurso de "Belezas Naturais", de 
Guaíba. "Gotas de Cristais" é inspirada 
na Cascata do Evaristo, localizada em Ma- 
riana Pimentel.

BOLSAS DE ESTUDO

O Instituto Nacional de Fotografia, 
recentemente criado, instituiu o concurso



NHOS QUE FAÇO SÃO PIADAS. O 
Henfil só desenha piadas. Eu posso fazer 
desenhos simplesmente procurando uma 
forma. Primeiro sou desenhista, depois 
humorista e, em seguida chargista, que é o 
humorista com o fato. O humorista pode 
fazer uma piada universal, que não tem 
nada a ver com um fato específico. SOU 
UM REFLEXIVO E NÃO UM EXECU
TIVO. As coisas acontecem e fico na mi
nha. Eu mais reajo do que ajo. JÁ CON
QUISTEI A CAPACIDADE DA "POR
RADA” NO MEU DESENHO. Agora es
tou procurando outras coisas. Uma certa 
celebração, uma certa leveza. Outros valo
res. Comecei na aquarela, ignorantemente 
ainda. é um meio de comunicação mais 
leve. Já se presta para outro tipo de vi
sual.

do. O filme "Blade Runner", visualmente 
é um trabalho do desenhista Jean Girrot. 
Ele foi o "cara" que entendeu que para 
fazer uma história do futuro não era ne
cessário mostrar coisas tão fantásticas que 
as pessoas não as identificassem. Ele mos
trou a evolução plausível das coisas. E a 
idéia é tão boa, artisticamente, como 
qualquer idéia de Picasso. O Hitler Scott 
usou-a no cinema com sucesso.

TRADIÇÕES DO SISTEMA. A FUN
ÇÃO DO CARTUNISTA ASSEMELHA- 
SE A ESTA DEFINIÇÃO DE BRECHT?

VASQUES. Em princípio sim. E é 
tão maravilhosa por isso. Principalmente 
em trabalhos para o jornal. 0 meu dese
nho é denunciante. Tem corpo. É pesado. 
Tem "caras" cujo desenho é levíssimo e 
estão sendo críticos também. Se você pe
gar um desenho do Santiago, vai ver que é 
um desenho elegante, caligráfico. Dese
nho europeu. Suave e bonito. E, de repen
te ele pode até ser mais eficiente, porque 
a crítica é disfarçada num desenho boni
to. Eu já chego com estardalhaço. Boto 
um tanque na frente das pessoas para fa
lar de coisas pesadas. Mas acho que para 
se fazer uma crítica não é preciso produ
zir, necessariamente, uma coisa pesada. 
TEM 0 TANQUE, A ARMA BRANCA, 
0 FUZIL LEVE ... é possível se falar 
muito sério através do humor. É possível 
mudar as coisas através dele. 0 ideal é a 
gente ser engraçado e crítico ao mesmo

museus valorizam mais isto do que a capa
cidade de comunicação imediata, caracte
rística do artista aplicado. Então chamam 
a arte aplicada de "arte menor", que não 
vai tão fundo, não vai tão adiante. Mas, 
com os avanços da tecnologia dos meios 
de comunicação visual, isto está mudan
do. De repente quem está inventando e 
criando são aqueles que trabalham com 
arte aplicada. Os museus, hoje, são mais 
receptivos. Transformaram-se em lugares 
de discussão, de encontro de pessoas. Pro
curam ser mais dinâmicos. Aí, você colo
ca uma exposição de cartum e lota o Mu
seu, porque é uma arte muito próxima 
das pessoas.

Exposições como esta contribuem 
para modificar um preconceito que a gíria 
popular expressa bem: "LÁ VAI UM MU
SEU..." Numa destas tardes, eu e o 
Santiago estávamos tomando mate e fala
vamos que há horas que a gente têm von
tade de ser poeta. Aí, eu entendi uma coi
sa. Alguém está escrevendo por nós. 0 ar
tista é aquele que sente e faz o que os ou
tros sentem mas não têm meios para ex
pressar. Eu acho que um museu é do artis
ta e de todo mundo, ou seja, daquelas 
pessoas que os artistas representam. E as 
pessoas que têm que ter acesso ao que 
lhes pertence.

MARGS. VOCÊ QUER DIZER QUE 
A PALAVRA "MUSEU" AINDA CAR
REGA CONSIGO A IDÉIA DE ESPAÇO 
SAGRADO PARA AS OBRAS CONSA
GRADAS?

VASQUES. Dialeticamente falando, 
é outra contradição que precisa ter a sua 
síntese. 0 novo precisa ser inventado, mas 
as pessoas têm que entender. Acho impor
tante um museu preocupar-se com as coi
sas que são significativas hoje, e não só 
com aquilo que ficou ou deverá ficar na 
história. Atualmente, há desenhistas de 
histórias em quadrinhos que são grandes 
artistas. 0 Moerbius, por exemplo, teve a 
idéia de um visual que o cinema está usan-

tempo.
MARGS. QUAIS SÃO OS PROBLE

MAS DO CARTUNISTA NOS PAÍSES 
SUBDESENVOLVIDOS?

VASQUES. 0 problema principal é 
que ele, em função da sobrevivência, aca
ba fazendo uma arte mais imediata, e, de 
certo modo, deixa de lado a pesquisa de 
formas, técnicas e recursos que lhe permi
tam desenvolver plenamente a sua lingua
gem preferencial. Só recentemente, após 
quinze anos de trabalho, tenho consegui
do cuidar destes aspectos. Os EUA, por 
exemplo, na medida que valorizam as coi
sas economicamente, descobriram que 
histórias em quadrinhos davam muito di
nheiro. Então eles começaram vender pa
ra o mundo inteiro. E começaram a valo
rizar o artista que fazia estas histórias, 
pois economicamente ele era um sujeito 
importante. Lá se reconhece a profissão, 
são organizados. Tem o sindicato dos "ca
ras" que fazem histórias em quadrinhos

MARGS. VASQUES, VOCÊ SE 
CONSIDERA UM DESENHISTA OU UM 
CHARGISTA?

VASQUES. Se for o caso de estabe
lecer uma hierarquia, eu sou desenhista. 
A minha forma de expressão sempre foi 
através do desenho. Depois vieram as con- 
dicionantes históricas. VOCÊ TEM QUE 
TRABALHAR E SÚ APARECE CHAR- 
GE NO JORNAL. AFVOCÊ AGREGA 0 
DESENHISTA AO CHARGISTA (HU
MORISTA), MAS NEM TODOS DESE-

MARGS. PARA BRECHT, O ESCRI
TOR DEVERIA PRODUZIR "PENSA
MENTOS PESADOS" (PLUMPES DEN- 
KEN), QUE DENUNCIASSEM AS CON-



piadas universais que não tratam de ne
nhum problema específico, ou tratam dos 
problemas sob o ponto de vista socialista.

(cartooners); tem o sindicato dos ilustra
dores. Aqui e nos países subdesenvolvi
dos, o cartunista não tem profissão reco
nhecida. A minha carteira do Ministério 
do Trabalho reza jornalista ilustrador.

"UMA OBRA DE ARTE DA PAISAGEM URBANA DE PORTO ALEGRE"

GISELE SCALCO SUTIL*
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Eu mesmo tive vários problemas com 
a censura que deram em nada. Uma vez 
fiz uma charge usando o brasão de armas, 
para falar de uma geada que queimou os 
cafezais do Paraná. 0 café é um dos sím
bolos que aparece no brasão. Eu desenhei 
o brasão com um ramo de café queimado. 
Isto, na verdade, não é um crime. É como 
estacionar mal o teu carro. A pena é uma 
multa. DESTA VEZ ESTACIONEI MAL 
"PRA BURRO". ESTACIONEI EM CIMA 
DE UM SÍMBOLO NACIONAL.

EDGAR VASQUES é chargista do 
Semanário rural da FECOTRIGO; ilustra
dor do Analista de Bagé, de L. F. Veríssi
mo, que é publicado mensalmente pela re
vista PLAYBOY; é criador do famoso 
R AN GO e free-lancer que produz cartazes, 
capas de livros, ilustrações para jornais,

(Foto de llka Portes).MARGS. E A CENSURA?
VASQUES. A censura foi um proble

ma. Hoje ela está sendo exercida de forma 
diferente. Está mudando de rosto. Ela foi 
policial, de responsabilidade do governo. 
Depois disso passou a ser censura econô
mica. Apareceu a famosa censura prévia. 
0 governo procurou os empresários da co
municação e disse: "NOS VAMOS RETI
RAR A CENSURA OFICIAL, MAS VO
CÊS SEGUREM A RAPAZIADA Al'.. ." 
E se o empresário dissesse que não iria 
censurar ninguém, perderia, no mínimo, 
os anúncios do governo, que foi o grande 
anunciante das últimas décadas. Mas o ar
tista tem que se adaptar e continuar crian
do. Veja os artistas nos países socialistas: 
ou eles desenvolvem idéias metafísicas,

ZERO-HORA; Marco A. Silveira, 
diretor adjunto do BAMERINDUS; 
Carlos R. dos SantoS, secretário mu
nicipal do Meio-Ambiente; funcio
nários do Museu e mais um grande 
público atraído pela Banda Marcial 
do Instituto Vicente Palotti, ficou 
registrada a importância deste pré
dio, que em 1913 foi construído 
para abrigar a Delegacia Fiscal, na 
gestão do então Ministro da Fazen
da, Rivadávia Corrêa.

Aproveitou-se a oportunidade 
para homenagear Cristina H. Balbão 
e Aparício A. da Rosa, presenças vi
vas e atuantes nestes 30 anos de ati-

"... Uma instituição que vive 
o passado e o presente das nossas ar
tes". Este é o conteúdo da placa de 
bronze colocada, na manhã de trin
ta de maio, na fachada do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul pelo 
Projeto Pró-Memória Gaúcha, pro
moção da RBS e BAMERINDUS.

Na presença da diretora do 
MARGS, Evelyn Berg loschpe; do 
Secretário da Educação e Cultura, 
Francisco Salzano V. da Cunha; do 
Subsecretário de Cultura, Joaquim 
Paulo de Almeida Amorim; de Wil
son Müller, assessor da direção geral 
da RBS; de Madruga Duarte, da



vidades do Museu, que receberam 
das mãos da diretora Evelyn Berg 
loschpe uma reprodução serigráfica 
de obras de Alice Brueggmann.

Foi o segundo prédio homena
geado este ano, o primeiro foi a Ca
sa da Feitoria, em São Leopoldo, 
ratificando as intenções do projeto 
de sedimentar a memória histórica 
gaúcha, preservando os prédios de 
valor histórico e arquitetônico às 
próximas gerações.

em caráter voluntário enriquecendo 
as atividades desenvolvidas pelos 
Museus.

CÂMARA DA OSPA, regida pelo 
maestro Arlindo Teixeira. Do pro
grama constaram obras de HAEN- 
DEL (Concerto Grosso n? 2, em mi 
menor, Op. 6, para dois violinos, 
violoncelo e orquestra de cordas); 
MOZART (Divertimento n? 3, em 
Fá Maior, Kv 138) e GRIEG (Hol- 
berg-Suite para cordas). O concerto 
contou com a presença dos solistas 
Nicolau Richter, Amilcar Carfi e 
Inge Schmidt.

EXCURSÃO CULTURAL 
AS MISSÕES

Milka Levacov, Jorge Canfield 
Floriani, Gisela Waetge, Julieta 
Guazzelli, Maria Antonia Vasques, 
Lenir Perondi, Sonia Becker e uma 
equipe de funcionários do MARGS 
participaram de um curso sobre o 
Expressionismo Alemão, com o 
professor Carlos Mancuso, para o 
desempenho na experiência de Cir
cuitos Comentados.

O Núcleo da Extensão desen
volveu, paralelamente à mostra, 
projeções de filmes ("Tendências 
nos Anos 20", "Kathe Ktílwitz", 
"Emil Nolde", "Expressionismo 
Alemão no Novo Mundo", "A Pon
te", "Paul Klee", "Max Beckmann") 
e a conferência "Gráfica do Expres
sionismo Alemão", por Carlos Man
cuso.

Reunindo um grupo de 40 pes
soas, a Associação dos Amigos do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul promoveu, no mês de maio, 
uma Excursão Cultural às Missões, 
tendo o acompanhamento do jorna
lista, publicitário e artista plástico 
Joaquim Fonseca.

No território das Missões, o gru
po teve oportunidade de conhecer a 
Catedral de Santo Ângelo — cons
trução que segue a linha da Igreja 
de São Miguel — e Caaró — local de 
martírio dos padres Roque Gonza- 
les, Afonso Rodrigues e João de 
Castilhos. Já no cenário das ruínas, 
cerca de 50 km de Santo Ângelo, 
além da Igreja de São Miguel (em 
fase de restauração) foi possível ver 
peças encontradas nas próprias ruí
nas e que hoje integram o Museu lo
cal. Culminando a visita, os partici
pantes da excursão assistiram ao es
petáculo "Som e Luz", onde são 
revividos, através da voz de artistas 
e atrizes conhecidos, persornagens e 
heróis da redução jesuítica, a pró
pria, a Catedral e até mesmo as ruí
nas, narrando a História Missioneira.

O Museu Antropológico de Ijuí, 
igrejas e pontos mais importantes 
de Santa Cruz e Rio Pardo também 
foram visitados no percurso desta 
excursão. (Flávia de Magalhães 
Rosa).

■

AS GALINHAS 
DOS OVOS DE OURO

A artista plástica Clarice Jaeger, 
funcionária do MARGS, recebeu o 
19 prêmio em gravura, com a xilo
gravura "ARTEMANHA" perten
cente à série "Galinhas", no IV Sa
lão Cachoeirense de Arte.

"ARTES GRAFICAS DO 
EXPRESSIONISMO ALEMÃO" 

& "EXPRESSIONISMO ALEMAO 
E SEU CONTEXTO"

CIRCUITOS COMENTADOS

A mostra didática "Expressio
nismo Alemão e seu Contexto", 
que explica através de textos e es
tampas com reproduções de obras, 
a trajetória deste importante movi
mento das artes plásticas, acompa
nhou a exposição "Artes Gráficas 
do Expressionismo". A montagem 
desta mostra foi resultado de um 
Workshop MARGS/COETHE, coor
denado pelo Dr. Detlef Noack e que 
teve a participação de Miriam Avru- 
ch, Ana Maria Borges, Harold Bro- 
dy, Mario Ebeling, Anna Maria Kipf- 
muller, Rosana Kirchner, Eneri 
Schaan e Teniza Spinelli.

il NOVA DIRETORIA 
AAMARGSO Núcleo de Extensão, no mês 

de maio, oferece uma série de cir
cuitos comentados sobre a "Gráfica 
do Expressionismo Alemão". Trata- 
se de uma experiência nos moldes 
de Museus Internacionais, onde pes
soal treinado presta sua colaboração

MÚSICA NO MUSEU Tomaram posse, no dia 15 de 
maio, os membros da nova diretoria 
da Associação dos Amigos do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul, 
eleitos em Assembléia Geral, reali
zada no mês de abril.

No dia 31 de maio, às 18 horas, 
o MARGS realizou mais uma edição 
do Projeto Música no Museu, com a 
apresentação da ORQUESTRA DE



A atual diretoria tem a Profa. 
Isolda Paes como presidente e a ar
tista plástica Cláudia Stern como 
vice. Para o Conselho Fiscal foram 
escolhidos Luiz Carlos Rothmann, 
Plfnio Bernhardt e Evelyn Berg 
loschpe. Marione Alves da Fon
seca e Beatriz Marodin foram desig
nadas, respectivamente, para os car
gos de secretária e tesoureira da 
AAMARGS.

Ao assumir, a nova Diretoria de
finiu o prosseguimento das ativida
des já iniciadas — especialmente os 
cursos ligados à arte, que vêm se de
senvolvendo no MARGS com pro
fessores especializados, e prometeu 
anunciar brevemente as metas de 
sua gestão.

Monteiro, João Luiz Roth, Liana 
Timm, Maria Gloria Corbetta, Ma
ria Lídia Magliani, Miriam Obino, 
Nelson Jungbluth, Paulo Porcella, 
Plinio Bernhardt, Regina Silveira, 
Roberto Cidade, Sônia Ebling, Vas
co Prado, Wilson Alves e Zorávia 
Bettiol.
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ALDO LOCATELLI - 1915/1962 destaque, realismo e espiritualidade mes
clados.*

TENIZA SPINELLI
GLÉNIO BIANCHETTI - 1928

As obras pertencentes a cole
cionadores particulares, que gentil
mente aquiesceram em emprestá- 
las, eram de diferentes fases de ar
tistas, tornando a mostra ainda mais 
significativa. Cerca de cinco mil pes
soas visitaram a exposição nos dez 
dias de feira.

A diretora do MARGS, Evelyn 
Berg loschpe, esteve presente na 
inauguração e nos quatro dias sub- 
seqüentes, anfitrionando e manten
do contatos com autoridades, artis
tas e visitantes. A mostra serviu pa
ra o RGS, através do MARGS, mos
trar a força e a representatividade 
da sua arte.

Destaque do mês de maio, “LÁZA
RO” ressurge na fase expr es sionista de 
Bianchetti, ao lado de figuras diluídas em 
um vira-lata, como uma metáfora do ho
mem oprimido, com toda força plástica, 
dramática e social.

Bianchetti, desenhista,gravador e pro
fessor, foi um dos fundadores do Clube de 
Gravura de Porto Alegre.

FEIRADO RIO GRANDE DO SUL 
NO RIO DE JANEIRO

CARMEM REGINA TERRA
"Fundação da Cidade de Porto Alegre”.

A mostra que o MARGS pro
moveu no São Conrado Fashion 
MalI, de 27 de abril a 6 de maio, no 
mesmo período de realização da 
Feira do Rio Grande do Sul, no Rio 
de Janeiro, foi um sucesso. Enquan
to a feira ficou toda concentrada no 
3? pavimento do belíssimo Shop
ping Center, a exposição do MARGS 
foi montada numa sala especial do 
2? andar.

Da mostra constaram obras de 
artistas vivos e atuantes como: Ado 
Malagoli, Alice Brueggmann, Antô
nio Carlos Maciel, Carlos Carrion de 
Brito Velho, Carlos Tenius, Carlos 
Scliar, Cláudia Stern, Eduardo 
Cruz, Fernando Duval, Francisco 
Stockinger Glauco Pinto de Moraes, 
Iberê Camargo, Irineu Garcia, lisa

O painel “Fundação da Cidade de 
Porto Alegre”, destaque do mês de abril, 
foi feito originariamente para o Edifício 
Formac. em 1974, foi exposto na Prefei
tura Municipal de Porto Alegre, nas co
memorações da XV Semana da nossa ci
dade. Atualmente, cedido pela Federação 
das Indústrias do RGS, permanecerá em 
exposição no MARCS.

O painel mostra a crença de Locatel- 
li, de que surgiría no Novo Mundo (Brasil), 
uma nova civilização, com a integração de 
várias raças. A figura do Negrinho do Pas
toreio está trabalhada com destaque, mos
trando o lado humanista do pintor, nesta 
visão da lenda gaúcha que tão bem retra
tou nos murais do Palácio Piratini.

Algumas características fundamentais 
de Locatelli são: fundos escuros salientan
do os motivos principais, pés e mãos com
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"LÁZARO - 1959".



O RIO GRANDf SOMOS NOS

o
FAÇA A SUA PARTE. 

GOVERNO JAW SOARES

Horário de Visitação: de Terça a Domingos das 10 às 17 horas.


