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Editorial

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
JAIR DE OLIVEIRA SOARES 

Governador

Pronto: nasceu o novo espaço do MARGS "para as linguagens 

artísticas contemporâneas sobre suportes não convencionais", conforme 

anunciávamos em nosso EM PAUTA de julho. O Espaço foi aberto por Regi

na Silveira, esta mestra em criar um olho novo no espectador (gaúcha, radi

cada em São Paulo, presença nas últimas Bienais como artista convidada, im

portante currículo internacional). E o espaço foi batizado pelo público que 

compareceu ao Encontrto com a Artista como ESPAÇO INVESTIGAÇÃO, 

na medida em que se propõe ser a possibilidade permanente de investigação 

de novas linguagens.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FRANCISCO SALZANO V. DA CUNHA 

Secretário

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA
JOAQUIM PAULO DE ALMEIDA AMORIM 

Subsecretário

Desta forma o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, ouvido o 

seu Conselho Consultivo, corrige a rota e investe em novos rumos. Dentro de 

um conceito museal mais arejado, pretende ouvir e, naturalmente ver e então 

mostrar de maneira sistemática a inquietação dos tempos que correm, cap

tando esta nova gestualização feita não para meros espectadores, mas para 

quem se permite interagir inteligentemente com a obra de arte. Ou, mais sim

ples ainda, para quem se deixa espantar por ela.

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

Diretora
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Mostras no MARGS “UM HOMEM 
QUE PINTA A VIDA"

Jamais interfiria na criação dos artis
tas que com ele trabalhavam, apenas ensi
nava as técnicas, orientava, aconselhava, 
sugeria. Segundo ele, não criou nenhum 
artista, apenas encaminhou talentos, que 
vinham as suas mãos, com seriedade para 
que eles, cientes de si mesmo se realizas
sem artisticamente. Era um grande admi
rador da natureza. Aposentado e residin
do em Triunfo, ficavas oras a observar um 
carreiro de formigas ou o desenvolvimen
to de suas árvores frutíferas.

UM ARTISTA GRAFICO Nessa diversidade de tarefas, cada 
uma exigindo um tratamento, uma técni
ca diferente, encontramos a versatilidade 
e a capacidade criadora deste artista grá
fico.

AUGUSTO ARTUR MELLENDER*

RUTH ZEUNER PEREIRA *

SÉRGIO TELLES - 1936

ERNEST ZEUNER - 1895/1967
A obra de Telles situa-se sob diversas 

influências perceptíveis: post-impressio- 
nismo, fauvismo. Período de exposição: 
14 de junho a 8 de julho de 1984.

Apoio Cultural Livraria do Globo.
Integram a mostra "Ernest Zeuner: 

Passado Didático”, têmperas, capas de 
livros e outras ilustrações e trabalhos grá
ficos. Período de exposição: 12 de junho 
a 12 de agosto de 1984.

'V*-. i.

Um pintor das coisas visíveis, um 
olhar impregnado de singeleza e ternura 
sobre os eventos do cotidiano. Uma a- 
prendizagem oriunda dos impressionistas, 
e reminiscências do fauvismo. Uma pintu
ra de superfícies, conotação mais do que 
evidente. Com a arte de Sérgio Telles per
corremos os mesmos caminhos que inspi
raram os renovadores de estilos pictóricos 
em fins do século passado e início deste.

Interiores intimistas, cenas de rua, 
paisagens marítimas, retratos e naturezas 
mortas compõem seu repertório. Cores 
brilhantes, tonalidades vividas, espaços 
construídos através da cor.

Detalhe altamente significativo é o 
uso do preto para a obtenção dos contras
tes. É ele quem acentua, delineia e marca 
de forma significativa as sensações que a 
pintura de Telles nos transmite.

Colorista por excelência, revela-nos 
com a sua técnica, lições e tradições de es
tilos pictóricos atualmente quase desapa
recidos, mas que ainda têm força para 
subjugar nossos sentimentos e captar a 
nossa atenção.

A visão do pintor sobre o mundo e as 
coisas exclui qualquer dramaticidade. O 
que é evidenciado claramente são as apa
rências, atmosferas multicores e a plastici
dade da matéria pictórica. É a arte de

Ernest Zeuner, nascido em Zwikan a 
13 de agosto de 1895, desde cedo de
monstrou tendência para a arte, tendo 
pintado seu auto-retrato aos 15 anos de 
idade. Zeuner era muito procurado para 

executar trabalhos particulares, como por 
exemplo, desenhar órgãos do corpo hu
mano para um professor da Faculdade de 
Medicina, o que o deixava um tanto per
turbado, pois era muito sensível, e jamais 
podia ver sangue. Fazia também trabalhos 
para as Indústrias Neugebauer, como de
senho de embalagens para ovos de Páscoa 
e chocolates. É seu o desenho do chocola
te Estância Velha.

Teve destacado papel no desenevol- 
vimento das artes gráficas no Rio Grande 
do Sul. Formou na Livraria do Globo 
uma verdadeira escola de artistas. Passa
ram por suas mãos nomes como: Edgar 
Koetz, João Mottini, Vitorio Gheno, João 
Fahrion, João Faria Viana, entre outros 
conhecidos no Brasil e exterior. Era um 
homem reservado, prestativo, cumpridor 
de seus deveres, exigente no seu trabalho. 
Tudo para ele tinha que ser perfeito. Des
de o mais simples ao mais complexo dese
nho, executava-o com carinho, detalhe 
por detalhe.

Cursou e formou-se pela Academia 
de Artes Gráficas de Leiozig. Terminada 
a Primeira Guerra Mundial, da qual parti
cipou nos serviços de intendência, resol
veu vir ao Brasil em virtude das dificulda
des que passava, conseqüência da alta in
flação alemã.

Estabeleceu-se em Porto Alegre e, em 
22 de outubro de 1922, foi contratado 
pela Livraria do Globo, como responsável 
pelo atelier de artes gráficas, onde traba
lharia por 38 anos.

Durante sua vida profissional teve as 
mais variadas incumbências, desde o dese
nho de cartazes para loteria, selos de im
postos, bônus, desenhos técnicos, cartões, 
calendários e ilustrações para enciclopé
dias. Desenhou a capa do primeiro livro 
de Érico Veríssimo, “Viagem â Aurora do 
Mundo”, e de “As Aventuras de Tibicu- 
era”, este premiado pelo Ministério da 
Educação e Cultura.

Mas, o que mais, o comovia, era a ho
ra do crepúsculo, pois trazia-lhe recorda
ções de sua terra natal Zwikan.

As noites eram reservadas â leitura e 
à música clássica. Foi nessa época, já apo
sentado, que executou os trabalhos para a 
Revista do Ensino.

Esta mostra promovida pelo MARGS 
teve por objetivo resgatar o passado didá
tico de Ernest Zeuner, trazendo ao conhe
cimento do público, a importância que 
teve a sua contribuição inestimável ao de
senvolvimento das artes gráficas e à for
mação de outros artistas.

-

•(Filha de Zeuner).
•Restaurador do MARGS.



quem não pretende se aprofundar em 
qualquer meandro da problemática exis
tencial, pelo contrário, quer embelezar, 
suavizar e, por que não dizer, acalmar os 
nossos sentidos.

A pintura ainda tem seu espaço pre
ponderante no campo das artes visuais. 
Mesmo quando sustenta uma configura
ção tradicional, ela exerce seu fascínio e 
eleva-nos existencialmente a um plano su
perior.

tivo conjunto da primeira fase de Theo 
Wiederspahn; o prédio do Banco da Pro
víncia; da Cervejaria Brahma (então cerve
jaria Bopp); o Hotel Magestic (atual Casa 
da Cultura, além de projetos originais pa
ra residências, armazéns, túmulos e vários 
projetos desenvolvidos no interior do es
tado.

mente mais simples e os projetos passam a 
ser particular (fábricas, lojas, palacetes); 
c) da Revolução de 30 até a II Guerra, 
quando as formas se tornam extremamen
te simples, quase reduzidas a geometria 
pura. Neste período trabalhou em Porto 
Alegre com arquitetura de acentuada ten
dência greco-romana.

Sérgio Telles, “um homem que pin
ta’’, sabe muito bem disso, quando nos 
convida, junto a ele, a reviver com sensibi
lidade, imaginação e tranquilidade tantas 
e tão belas experiências de um cotidiano 
imaginário . . .

f

MOSTRA DOCUMENTÁRIA 
DA ARQUITETURA ALEMÃ 
NO RIO GRANDE DO SUL

IRIA H. G. MARTINI*
Talvez nisso resida o encanto desta 

série de pinturas tão bem logradas por 
Sérgio Telles.

Ao observador mais experimentado, 
outra faceta desta arte ressaltar-se-á: a au
sência de concepções intelectuais na ela
boração da forma plástica. Não é o pensa
mento que determina a elaboração da pin
tura, mas, claramente, a sensação.

Com a falência de sua firma, que 
coincidiu com o estabelecimento do Esta
do Novo, viu-se forçado a se retirar para 
São Leopoldo, onde passou a construir 
para a Igreja Evangélica.

Integram a mostra ainda documentos 
sobre a Gewerbeschule, escola de ofícios 
criada e dirigida por Theo Wiederspanh 
entre 1914 e 1924 que teve grande in
fluência na formação de mão-de-obra es
pecializada para a indústria da constru
ção. Outro aspecto apresentado é a 
documentação sobre a Deutscher Hand- 
werverband, sindicato pioneiro que prece
deu a criação dos institutos de aposenta
doria e pensões, evidenciando outra face, 
da maior relevância social, de Theo Wie
derspahn, em defesa da classe artesanal na 
situação crítica do início da década de 
1930.

Iniciativa conjunta do MARGS, Co
missão Coordenadora Estadual das Co
memorações dos 160 Anos da Imigração 
Alemã no RGS, Faculdade de Arquitetu- 
ra/UFRGS e FUNARTE. Período de Ex
posição 11 de julho a 05 de agosto.

“SOMBRAS"

JOÃO CARLOS TIBURSKI*

REGINA SILVEIRA- 1939

A mostra apresenta um aspecto evo- 
lutivo-documentário da obra do arquiteto 
Theo Wiedersphan em nosso Estado, de 
1908 até o período posterior a I Guerra 
Mundial. Esta obra é mostrada através 
de plantas originais, realizadas pelo arqui
teto e seus contemporâneos.

A extensão da obra deixada por Theo 
Wiedersphan permite identificar caracte
rísticas de três períodos: a) desde sua che
gada, em 1908, até a I Guerra - neste pe
ríodo sua obra é muito trabalhada, espe
cialmente em projetos oficiais e particula
res (basicamente sedes bancárias); b) en
tre a I Guerra e a Revolução de 30, quan
do sua arquitetura se torna significativa-

Com esta exposição da artista plástica 
gaúcha Regina Silveira-, o MARGS abre 
novo espaço para as linguagens artísticas 
contemporâneas sobre suportes não con
vencionais. Período de Exposiçã: 05 a 29 
de julho de 1984.

Assim como a teoria das sombras de 
Platão (mito da caverna) propõe uma no
va leitura da realidade, assim o trabalho 
“SOMBRAS” de Regina Silveira, articula
ção da presença e da ausência, também 
propõe um novo jeito de olhar e refletir 
sobre o real a partir de duas categorias: 
sujeito e objeto.

->

t
Encontram-se na mostra, entre ou

tros, os projetos originais criados por 
Theo Wiederspahn para as Faculdades de 
Medicina e de Engenharia da UFRGS; pa
ra a Delegacia Fiscal (hoje Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul) e para os Correios 
e Telégrafos, que formam o mais significa-

4

É a alegria de estar no mundo, e dele 
participar efusivamente. É a vida que bro
ta em cada recanto, mostrando aos nossos 
olhos que as coisas estão aí para serem 
analisadas e sentidas.

*Coordenadora do Núcleo de Promoções e Co
municação do MARGS. •Editor do Boletim Informativo.



gina não é de mero adorno e decoração de 
ambientes. Nela se descobre, a partir de 
objetos domésticos, que "a carne que fal
ta na cozinha, não se decide na cozinha”. 
Então, uma espumadeira banal, uma gile
te sobre um conjunto de louça, a sombra 
de um garfo nos conduzem a uma refle
xão inquietante. A própria artista diz: “a 
intenção é a mesma de outros trabalhos 
realizados: modificar os dados da realida
de oferecida ao olho, para alterar signifi
cados já instalados. A justaposição insóli
ta de dois objetos, um presente e um au
sente, mas indicado por sua sombra, faria 
com que um contaminasse o outro, e ao 
tempo os tornariam indissoluvelmente li
gados por um significado novo, combina
do e relacionai”.

A obra de Regina Silveira é um espa
ço novo no discurso artístico (podería até 
ser uma paródia de Marcei Duchamp). Es
paço novo e inquietante . . .

‘‘Nada más hermoso que estar tumba- 
do en un sofá y leer una novela”. Dizia 
um autor épico do século passado. Este é 
um conforto que o público não encontra
rá numa sala habitada pelas “Sombras” de 
Regina Silveira. A sua arte elimina a céle
bre “catharsis” aristotélica, Ao invés de 
fascinar-se, compenetrar-se no universo da 
obra plástica e encontrar um lugar na pa
rede para colocá-la, o observador é levado 
a apreender o assombro acerca das condi
ções e circunstâncias em que vive.

O contato com “Sombras”, não é um 
momento de distensão, mas, ao contrário, 
um momento de tensão que nos obriga a 
olhar com olhos novos. Regina não só en
sina uma sombra nova, mas ensina as som
bras de uma nova maneira, â semelhança
de Galileu com a física.

A mostra de Regina Silveira é com
posta por trabalhos da série “Dilatáveis”, 
produzidos entre 1982/83. A partir da fi
gura de executivos, jogadores de futebol, 
militares e outros, a artista produz som
bras alongadas. E cria com isto situações, 
entre sujeitos e suas respectivas sombras 
deformadas, produtoras de estranhamen
to. O observador é levado a ler as coisas 
de um modo diferente do habitual. Leva
do a romper com seu esquema tradicional 
de observação e criar outro. Uns, são pu
xados pela “construção rigorosa”; outros, 
pela simbologia da representação. E esta 
parece ser uma das qualidades fundamen
tais das linguagens contemporâneas sobre 
suportes não convencionais. Elas são um 
momento de ruptura e interrupção do 
“discurso vernisságico”.

Sombras que descem sobre a domés
tica louça branca, “por resursos de proje
ção ortogonal e desenho topográfico”, 
também compõem a mostra. São objetos 
do cotidiano, do viver caseiro, que de re
pente, contaminados por sombras estra
nhas, formam um objeto novo e, por cer
to, intrigante e fascinante. É até podería 
se pensar em uma arte mercadológica (já 
se pintou em tecido, em louça, introdu
zindo a arte no circuito comercial das 
mercadorias), mas mesmo neste sentido 
vem a estranheza (ouvida inclusive na 
mostra): “Gostaria de comprar este traba
lho, mas em que lugar da minha casa eu o 
colocaria?” . . . E aí, a gente se dá conta 
que o processo é diferente. A arte de Re-

t18
“Sombras”, em algum sentido, é um 

momento de destreatralização das artes 
plásticas. Um trabalho que não relaxa, 
mas que conduz á reflexão crítica.

Diz Jung, que a todo indivíduo cor
responde uma sombra, e quanto menos 
ela se acha materializada (alongada) na 
nossa vida consciente, tanto mais obscura 
e densa ela será. A sombra simboliza o ou
tro aspecto, o lado obscuro e escuro do 
indivídio. E para os que gostam de sonhos 
e sombras . . . ver em sonhos a própria 
sombra e significado do desacordo entre 
nossa consciência e nossa conduta (teoria 
e prática).

“Sombras” de Regina Silveira assom 
bram e ampliam as perspectivas do ver e 
do refletir . . .

4

4



gre. 0 trabalho era tanto que neces
sitava de muitos colaboradores, en
tre os quais é preciso citar os arqui
tetos Mariano Sieg, K(arl?) Grimm 
e Franz Filsinger.

A soberania de Wiederspahn 
chegaria ao fim com a grande crise 
de 1930. Estava às voltas com a 
construção do Banco Nacional do 
Comércio (hoje sede do Sulbrasilei- 
ro) quando foi requerida a sua fa
lência. Então se retirou, em profun
da depressão nervosa, ao único bem 
imobiliário que lhe restou, o sítio 
na Ponta Grossa.

A década de 1930 foi muito 
conturbada. Começou com a revo
lução de 30, à qual seguiria a de 32 
e o Estado Novo, proclamado em 
1937. A crise econômica abriria os 
flancos para a afirmação do nazi- 
fascismo que se atiraria com voraci
dade sobre a sociedade brasileira. O 
governo central respondeu com 
uma "aculturação" a ferro e fogo. 
A sociedade teuta tentou sua auto
defesa na ideologia do germanismo. 
A Igreja Evangélica recrutou Wie
derspahn para seu arquiteto maior. 
Surgiram então projetos para a Es
cola Normal de São Leopoldo, a 
Fundação Evangélica de Novo Ham
burgo, os ginásios Alberto Torres 
em Lajeado, Clóvis Pestana em Ijuí, 
de Panambi e de Candelária. No 
Morro do Espelho, a Igreja iria 
construir suas instalações definitivas 
para as quais Wiederspahn projetou 
o pré-seminário, a casa sinodal, a ca
sa das irmãs, o ginásio e residências 
para os professores. Neste período 
também projetaria muitas igrejas e 
capelas para o interior do Estado.

A guerra também faria dele uma 
de suas vítimas. Preso e perseguido, 
viu boa parte de seu arquivo técnico 
e de recortes de jornais, além dos

tos franceses ou de cultura francesa. 
Wiederspahn teve que se voltar para 
o setor privado.

Pesquisa
vou a emigrar aos 30 anos de idade. 
Escolheu o Brasil, porque seu irmão 
caçula estava construindo uma via 
férrea em Montenegro, RS.

Como demorasse a ser assinado 
o contrato prometido, Theo teve de 
procurar outros meios de sobrevi
vência. Estes foram encontrados no 
escritório de engenharia de Rudolf 
Ahrons que, à época, já era o mais 
conceituado construtor de Porto 
Alegre. Em 19 de setembro de 
1908, assumiu a direção do setor de 
projetos e nela se manteve até 1915 
quando Ahrons fechou sua empresa 
para assumir a presidência da com
panhia de Seguros Aliança do Sul.

Estes 7 anos foram muito pro
dutivos. Projetou o paredão do cais 
no meio do Guaíba e o arruamento 
sobre o aterro entre a praça da Al
fândega e a Av. Mauá. Neste aterro 
construiu a Delegacia Fiscal (hoje, 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul) e o Correio. Seguiram-se as Fa
culdades de Medicina e Engenharia, 
quatro sedes bancárias, o primeiro 
prédio da atual cervejaria Brahma e 
do hotel Majestic, a sede da Aliança 
do Sul (cine Guarani), a central te
lefônica e o palácio Chaves, nume
rosas casas comerciais das quais so
mente a loja H. T. Moeller ainda 
existe, além de numerosos projetos 
para o interior do Estado. O volume 
de trabalho era tal que necessitou 
de um colaborador que encontrou 
no arquiteto Alexander Gundlach.

A guerra contra a Alemanha 
trouxe muitos dissabores aos ale
mães e abriria uma brecha indelével 
entre as sociedades teuta e lusa. 
Uma delas, os projetos governamen
tais seriam canalizados para arquite-

O ARQUITETO 
THEO WIEDERSPAHN

PROF. GÜNTER WEIMER*

Theodor Alexander Josef Wie
derspahn nasceu em Wiesbaden, 
Alemanha, a 19 de fevereiro de 
1878. Quando concluiu os estudos 
básicos, seu pai o colocou na escola 
de construção em sua cidade natal e 
depois em Idstein/Taunus. Obtido o 
diploma de construtor, Theo traba
lhou em várias empresas e construiu 
alguns prédios para seu pai com o 
qual teve um sério desentendimen
to. Esta foi uma das razões que o le-

iPrédio da Cervejaria Bopp/Bhrama).

No período de após-guerra, o 
comércio internacional em desen
volvimento ativou a acumulação de 
capitais com a qual foram financia
das as instalações para as novas in
dústrias. Wiederspahn conseguiu se 
encaixar muito bem dentro deste 
circuito. Os grandes comerciantes 
encaminhavam-lhe os projetos de 
seus empórios (Fraeb & Cia, Nico- 
lau Ely, Schmidt & Cia, Paz Morei
ra, Bier & Ullmann, Germano Wahr- 
lich, Secco & Cia, etc) e de arma
zéns que seriam enfileirados ao lon
go do Caminho Novo. Os bancos 
encomendavam sempre novos proje
tos para as filiais que iam abrindo 
nas cidades do interior. Os empresá
rios necessitavam projetos para a 
expansão de suas fábricas (Wallig, 
Neugebauer, Bier, Irmãos Ahrons, 
cervejarias Ritter, Bopp e Becker, 
etc).» Paralelamente foram realizados 
projetos para residências (desde pa
lacetes a simples casas de madeira), 
clubes sociais, hospitais, hotéis, es
colas, igrejas, etc.

Durante a década de 1920, Wie
derspahn era um senhor feudal no 
mercado imobiliário de Porto Ale-

(Theo Wiederspahn).

* (Vice-Diretor da Faculdade de Arquitetura, 
Prof. Desenhista Industrial.



Ponto de Vistamanuscritos, confiscados sob a acu
sação de ser material nazista. Esta 
documentação nunca foi devolvida 
e se constitui numa enorme lacuna 
dentro da cultura gaúcha. Dela fa
ziam parte os papéis de uma escola 
de arquitetura pioneira que fundou 
e dirigiu entre 1914 e 1924 e de um 
sindicato de artesãos que organizou 
em 1930 e que existiu ainda em 
1937.

VEJA . . .

MUSEOLOGIA
DA ARTE CONTEMPORÂNEA

importação acrítica das tendências inter
nacionais.

Dentro deste quadro, destaca-se co
mo exceção (que confirma a regra) a Bie
nal de São Paulo. Zanini discorreu longa
mente sobre a última Bienal, da qual foi 
Curador, acompanhando sua explanação 
por uma projeção de slides. Como criador 
da nova forma de apresentação das obras, 
agrupando-as por tendências e não por 
países, explicou os critérios que orienta
ram sua disposição, que permite a presen
ça de obras de um mesmo artista em dife
rentes núcleos e vetores da mostra. Esta 
proposta é inovadora, e pensamos que se
ria interessante verificar, a nível de grande 
público (através de questionários e entre
vistas) qual o seu alcance para a compre
ensão das tendências contemporâneas.

De 02 a 28 de Outubro/84

ICLEIA BOfíSA CATTANI*
VI SALÃO DE CERÂMICA )DO Realizou-se no MARGS, nos dias 17 

e 18 de julho, um Seminário de Extensão 
sobre "Museologia da Arte Contemporâ
nea”, promoção conjunta do MARGS e 
do Instituto de Filosofia e Ciências Hu
manas da PUCRGS, através do Curso de 
Especialização em "Artes Plásticas: Su
portes Científicos e Práxis”, com a pre
sença de mais de 40 participantes.

Para a realização do Seminário foi 
convidado o Professor Walter Zanini, li- 
vre-docente da Escola de Comunicações e 
Artes da USP, Curador das Bienais de São 
Paulo, de 1981 e 1983 e ex-diretor do 
Museu de Arte Contemporânea da USP.

No primeiro dia, o assunto girou em 
torno das grandes exposições internacio
nais de artes plásticas, tais como a Bienal 
de Veneza, a Documenta de Kassel (Ale
manha), etc. O professor Zanini lançou a 
questão: "Por que, no Brasil, ocorrem tão 
poucas exposições de grande porte, limi
tando-se quase que exclusivamente à Bie
nal de São Paulo?” Em resposta, citou o 
pouco interesse demonstrado, tanto pelas 
instituições oficiais e particulares existen
tes no País, quanto pelos países estrangei
ros, em fazer circular, aqui as grandes 
mostras itinerantes organizadas pelos 
EUA, França, Alemanha etc.

Parece-nos, entretanto, que este 
"pouco interesse” tem a ver principal
mente com a situação periférica do Brasil 
face aos grandes centros hegemônicos: 
não lhe é permitido o confronto direto, 
para que possa julgar efetivamente a qua
lidade das produções; cabe-lhe apenas a

RIO GRANDE DO SUL

Local:
Sala da Galeria - 29 Andar

(Prédio da Faculdade de Medicina).

De 09 a 31 de Outubro/84Terminada a guerra, Wieders- 
pahn chegara ao limear de seus 70 
anos. O peso da idade o forçou a 
restringir a sua atividade profissio
nal. Mesmo assim, permanceu ativo 
e realizou uma série de pequenos 
projetos que são um primor em ter
mos de desenvolvimento levado às 
últimas conseqüências como o das 
igrejas do Leprosário e de Feliz 
Alto.

DESENHOS

tEM
"MO MENTART"

Trabalhos 
em Desenho 

e XeroxFaleceu em 12 de novembro de 
1953, deixando atrás de si uma 
obra da qual a Faculdade de Arqui
tetura da UFRGS já listou quase 
650 projetos e que, sabidamente, 
ainda não está completa.

1
HARRY DO RELER J

Local:
Pequena Galeria

•Professora de Artes da PUC/RS. Desenho de Patrício Farias.



sócio-econômico determinado, não per
mite que se avance a análise. Por exem
plo, o historiador da arte desempenhará o 
mesmo papel num período de crise, em 
que os nacionalismos tendem a se afirmar, 
e num período de crescimento econômi
co, durante o qual é dada ênfase à necessi
dade de internacionalização da cultura? 
Um crítico de arte terá a mesma função 
social nos países hegemônicos e nos paí
ses subordinados?

Estas questões, e muitas outras, po
dem ser levantadas. Esse tema (análise das 
condições reais de existência dos diversos 
"sistemas das artes plásticas"), fica como 
sugestão para um próximo seminário.

Segundo o professor, duas tendências 
básicas foram detectadas na Bienal: de um 
lado, o emprego de novos mídias; de ou
tro, uma revivescência (um "revivalismo", 
na sua expressão), apelo a sistemas for
mais que já fazem parte do passado (ex- 
pressionismo, futurismo, "realismos"), 
dotando-os de novas conotações, e a volta 
a suportes e meios tradicionais, tais como 
tela, óleo, pastel, etc.

A este respeito, analisou sumaria
mente a questão da "pós-vanguarda", sa
lientando a conotação conservadora do 
termo. Concordamos com sua análise, na 
medida em que a revivescência nos parece 
indicar um retorno à ordem, retorno à 
tradição, comum em períodos de crise co
mo o atual (tanto a nível sócio-cultural 
quanto econômico-político), em que o 
apelo a valores tradicionais e conservado
res aparece muitas vezes como uma saída 
possível. Isto é claro em relação aos paí
ses hegemônicos. No Brasil, em sua situa
ção subordinada, a crise política apresen
ta características próprias, de abertura re
lativa mediante um acordo das elites.

As artes plásticas, por sua vez, inse
rem-se nesta especificidade do momento 
político, e, ao mesmo tempo em que 
ocorre a importação de modelos artísti
cos, ocorrem, também, subversões destes 
modelos.

Artes £ Idéias
UM MUSEU

PRECISA RESPIRAR . . .
HOJE EM DIA

HÁ BASTANTE COISA VELHA E 
ABORRECIDA EM NOVOS MEIOS . . .

0 importante é o museu estar atento 
à qualidade da comunicação artística e 
ver aquilo que promete ou empurra a arte 
para a frente, também sem fazer discrimi
nações entre novos e velhos artistas.

MARGS. E O QUE SE ESPERA 
CONTEMPORANEAMENTE DE UM 
MUSEU REGIONAL?

REGINA. Que, na medida do possí
vel, ele não seja regional. Naturalmente eu 
sei das dificuldades de adquirir obras na
cionais e internacionais, do passado e do 
presente, para formar um acervo como se 
deve. Dentro de um quadro econômico 
magro, e magro culturalmente também, 
cabe ao museu definir sua política de 
aquisições, que pode e até deve ser regio
nal, enquanto caráter, para possuir uma 
boa representação das obras dos artistas 
do Rio Grande do Sul. Mas, fora da cons
tituição do acervo, o museu não deve ser 
regional. Há todo um esforço a ser feito 
no sentido de organizar mostras de âmbi
to nacional e também de fazer trocas: re
ceber exposições nacionais e internacio
nais e também enviar mostras significati
vas da arte do Rio Grande do Sul para o 
resto do Brasil e exterior. Um museu pre
cisa respirar e também ajudara respiração 
dos artistas de seu Estado.

Entrevista com Regina Silveira, artis
ta plástica gaúcha, residente em São Pau
lo, concedida para João Carlos Tiburski.

MARGS. REGINA, O QUE MUDA 
NUM MUSEU COM A ABERTURA DE 
UM ESPAÇO PARA LINGUAGENS 
ARTÍSTICAS CONTEMPORÂNEAS SO
BRE SUPORTES NÃO CONVEN
CIONAIS?

REGINA. Acho que muita coisa se 
altera, em termos culturais, quando um 
museu resolve dinamizar suas funções tra
dicionais de acervo e conservação, para 
juntar-lhes as de captação de uma arte 
que se está fazendo. Mais ainda quando a- 
crescenta a exposições temporárias quali
tativas a gestão de um espaço que abriga 
linguagens contemporâneas sobre supor
tes não-tradicionais, um tipo de arte que 
normalmente está fora dos circuitos do 
mercado de arte. Pelo menos nesse país. 
Aí o museu pode até converter-se em pó
lo polêmico das manifestações artísticas 
de uma comunidade, mostrando uma arte 
cujo investimento maior é a investigação 
da linguagem, em prospectiva e despida 
das contingências de ter que agradar ao 
gosto médio do público das galerias de ar
te. Agora, a meu ver, também não há ne
cessidade deste espaço execrar os suportes 
convencionais, pois as idéias novas podem 
habitar indiferentemente os meios artísti
cos, tradicionais ou não. Hoje em dia há 
bastante coisa velha e aborrecida em no
vos meios e também há um fôlego muito 
estimulante no uso não convencional dos 
meios de sempre.

VEJA . . .

O MUSEU É SEU: 
VENHA!

Praça da A Ifândega, s/nP 
Horário de Visitação: 
de Terças a Domingos 

das 10 às 17 horas

No segundo dia do encontro, tratou- 
se do "sistema de artes plásticas" no seu 
todo, com as instâncias que o compõem. 
Zanini apresentou, rapidamente, as figu
ras do historiador de arte, do crítico, do 
marchand, do colecionador, salientando o 
papel ideal que estes deveríam desempe
nhar no contexto social. A platéia partici
pou ativamente, levantando questões, mas 
devido à escassez de tempo não foi possí
vel desenvolver uma análise mais ligada a 
realidades específicas.

Parece-nos que tratar da figura do 
historiador, do crítico, do marchand, etc., 
sem colocá-los num contexto histórico e

ARTE LOJA 
(AAMARGS) 
CATÁLOGOS 

POSTAIS 
OBRAS 
LIVROS

UM MUSEU PRECISA RESPIRAR 
E TAMBÉM AJUDAR A RESPIRAÇÃO 

DOS ARTISTAS DE SEU ESTADO.

*

MUSEU DE ARTE
MARGS. COMO VOCÊ VÈ O PANO

RAMA DAS ARTES PLÁSTICAS, HOJE?
REGINA. 0 panorama todos conhe

cem. Agora é um momento de "vale-tu-

DO
RIO GRANDE DO SUL 

Sala 15— Térreo



as imagens a serem distorcidas. Porque 
minhas sombras são sempre deformações 
dos contornos dessas imagens.

eu disse no press-release, não é entrada 
para uma interpretação ideológica das he- 
liografias, mas apenas uma descrição téc
nica. Toda representação de sombra exige 
uma fonte luminosa e um corpo opaco 
que a interrompa. A operação artística e 
o arbitrário, de minha parte, é considerar 
os contornos fotográficos como "linha 
separatriz" (e aí é outro termo técnico) 
suficiente para produzir os cones de som-

do", de baixa definição, com grande ênfa
se numa produção artística que já nasce 
dirigida ao mercado de arte, aliás muito 
florescente nesta época de crise. Quero 
dizer que não sou contra o mercado de 
arte, acho mesmo que ele é uma peça es
sencial no sistema da arte. Mas o mercado 
deve recolher o que o artista produz, sem 
sei uma determinante de seu trabalho

PORQUE MINHAS SOMBRAS 
SÂO SEMPRE DEFORMAÇÕES 

DOS CONTORNOS DESSAS IMAGENS

Em suma, o trabalho é um jogo plás
tico com imagens perspectivadas e com os 
códigos tradicionais da representação vi
sual, pondo em xeque a noção de "corre
ção" com que as imagens em perspectiva 
e as fotografias sempre se revestiram.

MARGS. POR QUE EXECUTIVOS, 
JOGADORES, MILITARES . . .?

REGINA. A série de heliografias tem 
fortes anotações ideológicas, estou de a- 
cordo, e sei que divergem do resto dos 
"Simulacros", que está mais apoiado em 
figuras de objetos cotidianos e reprodu
ções de obras de arte. Mas o trabalho nas
ceu assim:a idéia era retorizar imagens fo
tográficas já impressas e minha escolha re
caiu sempre em imagens de "poder", on
de eu incluo até o futebol.

> 1 bra.!
% \MAS O MERCADO DEVE RECOLHER 

O QUE O ARTISTA PRODUZ, 
SEM SER UMA DETERMINANTE 

DE SEU TRABALHO VEJA . . .
pelas técnicas que utilizei. Vamos ver: as 
heliografias de grande formato foram fei
tas por meio de transparências, com as 
imagens fotográficas impressas no polies- 
ter e as sombras pintadas a mão com ma
terial opaco. As litografias são muito tra
dicionais quanto à técnica' estão desenha
das em pedras granitadas e impressas em 
prensa lítográfica Só duas delas foram 
realizadas com matrizes metálicas combi
nadas: uma manual, de alumínio gramta- 
do, e a outra foto-sensível, para a impres
são da imagem fotográfica.

As louças pintadas são peças de louça 
bianca industrial, que pintei com tinta de 
cerâmica, levei ao forno e depois colei 
umas com as outras, justamente para tor
nar a louça mservível como objeto de uso 
cotidiano.

Desde um ponto de vista conceitua!, 
e não técnico, o que todos estes trabalhos 
têm em comum é a intenção de produzir 
imagens distorcidas, utilizando os recur
sos da Perspectiva Linear, para criticar a 
"normalidade" da representação projeti
va. Mas não se trata de uma Perspectiva 
"correta". As deformações são consegui
das por um uso muito livre das normas da 
Perspectiva, que muitas vezes aplico inver
tida, sempre visando uma certa deforma
ção que concebo antes da construção, tal
vez no próprio momento em que escolho

Enfim, esta produção não me interes
sa, mas de modo algum estou desanimada. 
Ultimamente tenho acompanhado o suryi- 
mento de novas gerações de artistas, com 
um trabalho muito interessante e renova
dor e estou, como sempre, com o olho no 
futuro, apostando nesta qualidade que 
não deixará de aparecer, em seu tempo.

MARGS. E O TRABALHO "SOM-

LEIA
NO PRÓXIMO BOLETIM:

BRAS"?
REGINA. "Sombras" faz parte de 

um conjunto de trabalhos bastante dife
renciados enquanto suportes, mas que 
tem um denominador comum na iepre- 
seritaçáo das sombras proteladas No con- 
tunio maior, que chamei de "Simula
cros", há mais gravuras, desenhos, heim- 
grafias, fotografias e também instalações 
Algumas partes já foram mostradas, como 
a instalação da última Bienal, que tam
bém pertence aos "Simulacros" A série 
completa das heliografias ou mostrei em 
Lisboa, numa exposição individual na Ga
leria Cooperativa Diferença, em fevereiro 
deste ano, e todo o conjunto estará em 
minha exposição de outubro próximo, no 
MAC de São Paulo

Mas explicar tecnicamente os traba
lhos desta exposição, em grupo, é muito 
complicado, porque cada série obedeceu a 
certo tipo de operações, condicionadas

A IDÉIA ERA RETORIZAR IMAGENS 
FOTOGRÁFICAS JÁ IMPRESSAS E 

MINHA ESCOLHA RECAIU SEMPRE 
EM IMAGENS DE "PODER", ONDE 

EU INCLUO ATÉ O FUTEBOL.
ENTREVISTA

COM

Era bastante óbvio o que aconteceria 
a estas figuras quando ganhassem uma 
imensa sombra, ou muitas sombras diver
gentes. 0 significado original já estava nas 
imagens escolhidas. Tudo se resumiu em 
deformar topologicamente os contornos 
das figuras, por meio de malhas alongadas 
em perspectiva, para fazer com que as si
lhuetas rebatessem na imagem-base.

Agora, que as imagens fotográficas 
sejam "figuras opacas capazes de intercep
tar uma fonte de luz imaginária", como

o

"/BE RE 
CAMARGO 
ANO 70"



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.

ção Ecológica durante a IV Semana 
de Estudos Internos Sobre o Meio 
Ambiente, na RIOCELL.

Participaram desta exposição, 
além de obras pertencentes ao acer
vo do Museu, trabalhos dos cartu
nistas Ronaldo Westermann, Fran
cisco Juska Filho, Renato Canini e 
Sérgio Batswox.

Registros
MÚSICA NO MUSEU ferentes, mas todas têm pontos em 

comum, pois são expressões artísti-
JOSÉ l/VEIS* cas. J

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 ho-

160 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ
*»

O Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, informa que, integrando 
os eventos relativos aos 160 anos da 
Imigração Alemã no Rio Grande do 
Sul, a Comissão Coordenadora Esta
dual destas promoções estará reali
zando a partir de 06 de novembro, 
pelo prazo de duas semanas, a ex
posição coletiva de artistas plásticos 
que tenham, direta ou indiretamen
te, vinculação com a etnia germâni
ca. A exposição será realizada nos 
salões da nova sede da Sociedade 
Germânica na Av. Independência 
n? 1299/6? e 7? andares.

A exposição abrangerá as cate
gorias de Pintura, Escultura, Cerâ
mica, Gravura, Desenho, Entalhe e 
Tapeçaria. Os artistas interessados 
em participar deverão enviar a soli
citação de inscrição para o endereço 
acima referido. A inscrição poderá 
ser feita em folha simples indican
do: nome do artista, endereço, fo
ne, n? de obras, técnica(s), temas, 
dimensões, obras à venda, fotos dos 
trabalhos e observações que possam 
interessar à Comissão.

PROJETO EXTRAMUROSras.

A partir de agosto, o MARGS, 
através do Núcleo de Extensão, da
rá continuidade ao "Projeto Extra- 
muros", atingindo em especial às 
Indústrias da Região Metropolitana 
e Escolas de Segundo Grau que ofe
reçam curso noturno. A mostra 
constará de trabalhos de Edgar Vas- 
ques, que deverá realizar palestras 
nos locais. O equipamento para 
montagem desta itinerante foi doa
do pela RIOCELL.

PERCEPÇÃO ECOLÓGICA

("O Violinista Verde" - Chagall).

INTRODUÇÃO
AOS ESTUDOS MUSEOLÓGICOSNum final de tarde, começo de 

inverno porto-alegrense, aconteceu 
no MARGS mais um encontro da 
série "Música no Museu" com a Or
questra de Câmara da OSPA.

No programa constaram Vival- 
di, Haendel, Corelli e Mozart. Re
gência do maestro Túlio Belardi. 
"Música no Museu" tem apoio da 
Subsecretária de Cultura da SEC/

• •'Ml
• AJ I Um programa de aprendizagem 

por correspondência, que envolve 
os seguintes itens: Introdução aos 
Estudos Museológicos; Organização 
e Administração de um Museu; A- 
cervo; Conservação; Exposições; 
Educação.

Os interessados poderão se ins
crever ao longo do ano, através de 
preenchimento de formulário e pa
gamento da taxa de inscrição. Ou
tras informações, no seguinte en
dereço: DISTANCE LEARNING 
PROGRAMME —CANADIAN MU- 
SEUMS
METCALFE ST. SUITE 202 - 
OTTAWA, ONTARIO K2P 1R7.

a
Ml Pt 1 ‘ '• ‘

Aa' W ía jí.v
C\!

RS.
Segundo a política cultural do 

Governo do Estado, o projeto tem 
o propósito de levar a música a um 
local destinado às Artes Plásticas. 
Afinal, a Cor, a Forma, o Ritmo e 
o Som fazem parte de linguagens di-

VI SALÃO DE CERÂMICA 
DO RIO GRANDE DO SUL

Foto de llka Portes.
O VI Salão de Cerâmica, pro

movido pela Secretaria da Educação 
e Cultura, Subsecretária de Cultura 
e Museu de Arte do Rio Grande do

O MARGS, através do Núcleo 
de Extensão, realizou de 4 a 9 de 
junho de 1984, a mostra "Percep-

ASSOCIATION - 280

"Estudante de Jornalismo da PUC.



graças ao empréstimo da obra pela 
FIERGS. DepoimentoRUBENS GERCHMAN NO MARGS

IBERÈ:
A EXIGÊNCIA DA SÍNTESE

Contestava não o conteúdo de suas afirma
ções, mas a expontaneidade das palavras.

A um grande mestre, não pude negar 
a interferência em meu texto. Eu me dei
xava levar por uma nova experiência: a de 
conhecer o artista através de uma nova di
mensão.

ENCONTRO COM OTÁVIO ROTH

TENIZA SP! NE LU*

* — Qual é o processo criador de um 
pintor versus o processo criador de um 
escritor, de um poeta?
— Suponho, Clarice, que a diferença que 
existe entre a criação do escritor, do poe
ta, e a do pintor esteja apenas na diferen
ça de elementos. O pintor usa a cor, a 
tinta, a linha. O escritor usa a frase. Mas 
o impulso criador deve ser o mesmo. Que 
é que você acha? Que é uma natureza di
versa?

Começamos a trabalhar juntos. Ele 
com as folhas na mão, eu sentada na má
quina aguardando a modificação da sinta
xe. Iberê lia frase por frase, depois os pa
rágrafos. Procurava um novo meio de se 
dizer. Penetrando nas agruras da lingua
gem escrita, ele repetia sua ansia, como na 
pintura, jogando-se por inteiro na busca 
da melhor forma de expressão.

Muitas vezes voltamos ao ponto de 
partida, à palavra inicial, para então con
seguir a forma perfeita. Escrevemos e re- 
escrevemos a tarde inteira, três, quatro fo
lhas para cada pensamento, até que restou 
finalmente sobre a mesa um amontoado 
de papel. Acredito que, se Iberê não mo
dificou mais, foi porque a premência do 
tempo não o permitiu. Tínhamos que ex
pedir o material pelo Correio naquele 
mesmo dia.

Concluí, portanto, que o impulso 
criador do pintor ou do escritor é o mes
mo. Se na linguagem escrita, que não ê o 
verdadeiro meio de expressão de Iberê, ou 
pelo menos aquele meio que o consagrou, 
merece do artista tamanha exigência, essa 
mesma procura de síntese pude conferir 
mais tarde quando o vi pintando em seu 
atelier.

Foto de llka Portes.

O Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul recebeu Rubens Gerchman 
dentro do projeto "Encontros no 
Museu". Na ocasião, o artista fez 
uma performance com pó xadrez e 
tinta hectográfica, propondo uma 
"nova geo-grafia". O artista carioca 
expôs paralelamente na Galeria Ti
na Presser.No auditório do MARGS, 
Gerchman projetou uma série de 
vídeos dirigidos por ele e fotografa
dos por David Zing sobre sua obra 
e sobre a obra gráfica de seu pai. 
Rubens Gerchman é curador do Es
paço de Arte Contemporânea no 
MAM do Rio de Janeiro.

(Diálogo de Clarice Lispector 
com Iberê Carmargo 

Manchete, 1/2/1969 nP 876)

A busca da síntese, da essencialidade 
das coisas é um traço marcante da perso
nalidade de Iberê Camargo. Essa mesma 
ansia, pude constatar na ocasião em que o 
artista nos prestou um depoimento para o 
catálogo de exposição comemorativa de 
seus 70 anos, na Universidade de Santa 
Maria, no qual o MARGS participava co
mo órgão colaborador.

De posse da fita de gravação, com as 
palavras do artista ditas no calor e na em- 
polgação do momento, redigi o texto fi
nal.

(Foto de llka Portes).

Um público diversificado, com
posto de artistas plásticos, médicos, 
estudantes, professores, designs, 
participaram do Curso de Fabrica
ção de Papel Artesanal para Fins 
Artísticos, ministrado pelo artista 
plástico paulista Otávio Roth, nos 
dias 20 e 21 de julho.

Além dos aspectos técnicos re
lativos à fabricação do papel artesa
nal, Roth abordou a função ea im
portância do papel na sociedade 
moderna.

EMPRÉSTIMO DA FIERGS

No dia seguinte, Iberê veio até o Nú
cleo de Documentação e Pesquisa do 
MARGS para conversar conosco. Mostrei- 
lhes as folhas datilografadas, prontas para 
a impressão. Ele as leu e ficou pensativo. 
Preocupava-se com a informalidade da lin
guagem, colocando os óculos de crítico 
exigente sobre o que ele próprio dissera.

O painel de Aldo Locatelli "A 
Fundação da Cidade de Porto Ale
gre", que figurou como Destaque 
do Mês de abril no MARGS, perten
cente à Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul, foi criado origi- 
nariamente em 1969, para o Edifí
cio FORMAC.

Atualmente, encontra-se em ex
posição permanente no MARGS,

}• Nesse mundo em que se recolhe para 
criar, o artista mostra que sua exigência 
não tem limites.

Quando lá chegamos, Mabeleeu, com 
nosso material fotográfico, Iberê já estava 
pronto para pintar. Ansiava por começar 
pois para ele qualquer segundo parece ho
ras perdidas. Impaciente, ele tem pressa e‘Jornalista.



surgindo, tomam corpo, impõem-se como 
presenças instigantes, às vezes terríveis, 
demoníacas, ameaçadoras.

Iberê lança mão dos seus modelos 
embora em dado momento os recuse, yls 
vezes, volta-se para si mesmo. Pega um es
pelho e se observa fixamente, rapidamen
te e, sincronizando o olhar ao gesto, vai 
dando os traços que o identificam até 
que, percorrendo todo o itinerário habi
tual, vai mudando seu próprio rosto, co
mo se o momento de se ver se transfor
masse a cada minuto e, ao mudar, muda o

se não encontra a seu alcance um determi
nado pincel ou objeto para o trabalho, ir
rita-se, diz palavrão. Não pode perder o 
impulso, o fio do pensamento que conduz 
a mão em movimentos rápidos e amplos, 
quando sente o fluxo da criação. É um 
jorro que não pode conter. E se joga intei
ro nessa busca árdua. Entrega-se total
mente. Sua vitalidade aos 70 anos é im
pressionante. Iberê se movimenta com a 
destreza de um atleta. Vestindo um abri
go preto, tênis ou um macacão (transfor
mado por ele mesmo em “Grito do Ipi
ranga Já’’), ele faz a sua mis-en-scène de 
maneira tal que só as câmeras do cinema 
para captar suas expressões faciais. Trans
formando-se, é possuído pelo élan criador. 
Somente acompanhar o movimento de 
seus olhos frente a tela, ou o transe de suas 
feições em mutação já é por si só algo que 
impressiona o expectador sensível.

A tela, posta no cavalete é o opositor 
com quem se estabelece o diálogo, ou a 
luta. Como num embate corpo a corpo, 
durante vários “rounds’’, ele investe, ris
ca, pinta, apaga, raspa com firmeza. De
pois recua, volta a investir e assim se es
tabelece o processo em que finalmente 
acontece a metamorfose da criação.

Iberê pinta com a rapidez feita de 
ímpetos. Nessa busca, não tem meias me
didas. Joga tudo, não poupa suas tintas 
que se perdem pelos cestos de papel, lixo 
de atelier. Até encontrar, não sabe — ou 
sabe muito bem — o que procura.

Nas relações que estabelece com seus 
modelos Iberê não está preocupado com 
a realidade exterior que a figura lhe suge
re, mas com o que ele imagina possa bro
tar desse interior. Vale-se da referência 
como um marinheiro que vê um ponto de 
luz em alto mar, mas navega seus próprios 
rumos.

destaque do Mês
JOÃO FAHRION 

(Julho)
GOELDI
(Junho)

r JOÃO CARLOS TIBURSKI GISELE SCALCO SUTIL
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quadro.
Súbito o artista para, cansado da luta 

e se indaga, e nos indaga — como se nossa 
opinião importasse — se conseguira enfim 
“chegar”.

Batemos as últimas fotos do quadro
ao anoitecer.

No outro dia, soubemos que a noite, 
Maria foi a procura da modelo para que 
ela voltasse a posar. Iberê sentira necessi
dade de retomar o quadro e trabalhou ne
le até a madrugada.

Obviamente era preciso que também 
nós retomássemos para bater as derradei
ras fotos da obra. Estranho esse inferno 
do artista. Não foi sem razão que os críti
cos o compararam a um Sísifo dos nossos

("Vestido Verde" — Óleo s/tela).
("Caminho Abandonado").

Rostos ovalados. Pensativos. IN
TRIGADAS. Introspectivos. Lábios 
fechados. Às vezes,entreabertos. Pos
tura clássica. Corpos bem delineados. 
FEMININAS. Pernas e braços arre
dondados. HARMONIOSAS. Olhos 
desconfiados. Cores suaves. Traço fi
no. Tema: AS MULHERES.

João Fahrion, pintor gaúcho de 
grande sensibilidade e senso de hu
mor, se destacou nos anos do "ge- 
tulismo", décadas de 30, 40, 50. 
Caracterizou-se pela constância da 
figura feminina como tema primor
dial nos seus quadros. É a bailarina 
no camarim, geral mente em estado 
de perplexidade. Ou então, mulhe
res nuas pegas em posições fugazes. 
Em alguns dos seus quadros é notó
ria a preocupação com o detalhismo 
nas cenas do cotidiano do homem 
urbano.

Penetrar no sombrio mundo ins
taurado por uma obra de Goeldi é 
uma experiência que faz doer os 
olhos e o coração do observador. 
São obras que inquietam e torturam 
com esta beleza cruel e dramática 
presente nas produções expressio- 
nistas.

tempos.
Acredito que, se os marchands que 

batem constantemente às portas de seu 
atelier não levassem os seus quadros ainda 
por secar, será que Iberê não ficaria pin
tando a mesma obra até a exaustão?

Poeta da intransigência, Osvaldo 
Goeldi viveu imerso nesta ambígua 
e angustiada noite em preto e bran
co que caracteriza sua obra. Obra 
que tem aquele caráter espectral, 
carregado de mistério, dos contos 
de Poe, onde os valores plásticos 
puros juntam-se a uma dimensão 
poética. Suas imagens, seus seres 
humilhados estão habitados por 
sombras e luzes, "contrastes e sina
lizações francas", peculiares ao des
regra mento expressionista".

No ato contínuo de riscar, raspar, a- 
pagar, vai abstraindo todo o supérfluo, na 
busca do âmago, da realidade interior, vis
ceral, espectral da figura. E as formas vão
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Horário de Visitação: de Terça a Domingo das 10 às 17 horas.


