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Editorial
oawo.ei nsra Ir

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
JAIR DE O LI VE IR A SOA RES

O boletim que finaliza as atividades do MARGS em 1984, ao 

registrar nossos eventos, homenageia Vasco Prado - seus 70 anos de vida e 

40 de arte.
SECRETÁRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

FRANCISCO SALZANO V. DA CUNHA

A homenagem nos é especialmente cara na medida em que Vas

co é o artista da terra gaúcha e do homem gaúcho, que permaneceu sempre 

fiel as suas origens e, ao ficar, projetou nossas artes para o grande universo 

do sensível. Vasco fala preferencial mente através das mãos, mas neste bole

tim ele presta depoimento de uma longa e coerente trajetória de trabalho que 

se renova todos os dias, como a demonstrar que é do talento, sim, mas tam

bém da garra e da pertinácia que emerge a verdadeira obra de arte.

A retrospectiva de Vasco Prado marcou, igualmente, a edição do 

primeiro livro de arte do MARGS e do primeiro livro sobre artista atuante no 

Rio Grande do Sul. Sob o patrocínio da Companhia lochpe de Participações, 

com texto de Mark Berkowitz e Manoel Sarmento Barata, fotos de Luiz Car

los Felizardo, Vasco fez com que iarássemos juntos uma página da história da 

arte no Rio Grande do Sul.
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CAPA: "Adão e Eva" — Vasco Prado/1982 
FOTO: Circe Saldanha



pela Cia. Iochpe de Participações e lança
do concomitantemente a esta exposição 
retrospectiva:

“É a partir daí, deste mundo pastoril 
rio-grandense, que ganham corpo as suas 
imagens de artista. Estas, no entanto, em
bora implicadas em certos temas do fol
clore e da tradição local, não se limitam à 
transcrição ou ilustração da legenda regio
nal. São mediatizadas por uma criação es
tética superior que lhes confere uma di- 
mensão-de universalidade".

Transcendendo essa literalidade da 
temática regional” para uma visão mais 
ampla, Vasco prioriza certos temas, que 
são constantes em sua obra, como o do 
cavalo, espécie de metáfora da liberdade 
que reflete não só o mundo rio-grandense, 
mas também a atmosfera telúrica univer-

Clube dos Amigos da Gravura de Porto 
Alegre. Com Scliar, Bianchetti, Koetz, 
Glauco, Danúbio, Mancuso, Petrucci e 
outros, o Clube funcionou ativamente no 
início dos anos 50, sugerindo a criação de 
congêneres no estado (Grupo de Bagé), 
no país e também no exterior (Clube de 
Gravura de Montevidéu). A preocupação 
de Vasco, como de todos os integrantes 
do Clube, era, sobretudo, a popularização 
do trabalho, utilizando a técnica da gra
vura com finalidades definidas. As edições 
de gravura financiavam a “Revista Hori
zontes”, na qual intelectuais e artistas 
plásticos pretendiam expor suas idéias. 
"Soldado Morto" e “Farroupilhas”, da 
série de gravuras sobre o tema da liberda
de, obtiveram o prêmio Pablo Picasso da 
Paz e transformaram-se em cartazes de 
propaganda de idéias e aspirações do Mo
vimento Mundial da Paz.

O chamado “realismo socialista”, em 
sua disciplina objetiva e historidsta, não 
cerceou a criatividade de Vasco Prado, 
antes levou-o a se ater a motivações afins 
com a sua sensibilidade. Desenvolve nessa 
fase não só os temas gaúchos - da terra, 
do homem, do folclore, mas também os 
temas políticos nas relações do homem 
com o trabalho.

Mostras no MARGS
amor, de liberdade. Não compreendo co
mo se possa fazer arte, atualmente, sem 
atentar para o que ganha sentido mais 
agudo na realidade histórica. As minhas 
motivações nascem do mundo, que, a 
cada dia, não é o mesmo de sempre. Por 
isso preciso vê-lo de novo, procurar nele o 
gosto intenso da vida".

VASCO PRADO

TENIZA SP! NE LU*

Cerca de 90 peças compõem a retros
pectiva de Vasco Prado no MARGS.

Terracotas, gesso, madeira, bronze, 
tapetes, desenhos, gravuras e peças diver
sas (papel recortado, vidro e cimento) e 
os mármores realizados entre 1943 e 
1981 completam esta mostra, onde se 
destacam os torsos, cabeças, figuras hu
manas em repouso e cavalos.

Curadora: Nazaré Weidlich 
Patrocínio: FUNARTE 
Período: 20/11 a 30/12

Foto de Circe Saldanha

sal.
A afirmação dos autores sobre a visão 

marcadamente sensual da mulher na obra 
de Vasco Prado é outro dado fundamen
tal. Trevisan em seu livro “Escultores 
Contemporâneos do Rio Grande do Sul” 
salienta: “É esse elemento erótico, perfei- 
tamente visível na sua obra, que conspira 
contra seu classicismo e dá a esta denomi
nação uma amplitude e riqueza que o 
classicismo jamais possuiu".

Contudo, no mesmo Vasco Prado lí
rico, autor de inúmeras peças focalizando 
o par amoroso, há também o escultor vol
tado para uma arte pública, cívica, cheia 
de mensagens históricas, sociais e políti
cas, mais próximo do início de sua carrei
ra, quando grava para o Clube da Gravura. 
É aí que está o autor do “Negrinho Triun
fante", monumento público em Alegrete/ 
RS, feito em bronze, ou no painel mural 
em alumínio vasado, “Revolução Farrou
pilha", afixado na fachada lateral da As
sembléia Legislativa Gaúcha, ou ainda no 
monumento “O Tiradentes”, no mesmo 
local, voltado para a Praça da Matriz, con
cebido com três bocas, numa analogia à li
berdade de expressão cerceada. Muitos

Artista figurativo, empenhado no 
mundo humano, Vasco Prado, 70 anos, 
40 dos quais dedicados à arte, é hoje um 
dos maiores nomes da cultura rio-gran
dense e um artista conhecido não só no 
País, mas também no exterior. Este ano, 
inclusive, conquistou o prêmio Aquisição 
do Museu do Ar Livre em Hakone, Japão, 
ao mesmo tempo em que, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, expõe uma 
retrospectiva, mostrando a versatilidade 
de sua obra no desenho, gravura, escultu
ra e outros suportes. Servindo-se de todas 
as técnicas e materiais sem preocupação 
de hierarquias ou preferências, Vasco é, 
no dizer de Marc Berkowitz, uma estrela 
amando todas as suas pontas com igual 
fervor.

Foto de Mabel Vieira

Obra de Vasco Prado.

»Em vários depoimentos sobre sua 
obra, ao longo dos anos, Vasco Prado tem 
afirmado, coerentemente, uma busca 
constante através de erros e acertos, moti
vados sempre pela sua visão afirmativa do 
homem e da vida. “Procuro representar o 
homem, fazer palpável o seu anseio de

Esse sentido agudo da realidade his
tórica, bem como o gesto intenso da vida, 
esteve sempre presente na obra de Vasco 
Prado. Influenciado pelo realismo socia
lista difundido pelo mundo, juntamente 
com outros artistas gaúchos, todos admi
radores do muralismo e da gravura popu
lar do México, Vasco Prado idealiza o

4

Obra de Vasco Prado.

Sobre o assunto, Sarmento Barata co
menta no livro “Vasco Prado”, editado* Jornalista



é o único salão oficial do estado e uma 
das poucas coletivas de cerâmica em nos
so meio.

sáo os trabalhos do escultor nas praças e 
nos edifícios públicos, nos Museus do 
País e do Exterior, nas coleções particula
res e de entidades. Hoje, a obra de Vasco 
Prado transcende as limitações geográficas 
e se afirma como produção perene, pois 
traz em cada peça o sopro do que é essen
cialmente humano.

meio, onde a cerâmica é relativamente no
va, as dificuldades são por certo maiores. 
Percebe-se uma intensa busca de soluções, 
nem sempre bem sucedida. Muita coisa já 
foi feita, mas, como disse a comissão jul
gadora, nossa cerâmica tem ainda um ex
tenso caminho a percorrer. O que aguça 
as expectativas para o próximo Salão.

outras peças, de gratuidade extrema, es
gotam-se no próprio processo de cons
trução.

Promovido pela Subsecretária de Cul
tura, através do MARGS, contou este ano 
com a colaboração da Associação dos Ce- 
ramistas do Rio Grande do Sul.

Aberto a ceramistas do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, o salão 
apresentou obras de 27 artistas, distribuí
das pelas categorias de escultura, cerâmica 
funcional, painéis e murais, pesquisa e 
proposta.

Foram conferidos prêmios de aquisi
ção aos artistas Cláudio Gilberto Ely (As
sociação dos Ceramistas do RGS), Eduar
do Rick Martins (Degussa S.A. Produtos 
Químicos e Cerâmicos), Marilene Tomé 
Englert (Companhia Habitasul de Partici
pações), Marlies Ritter (Subsecretária de 
Cultura), Nilton Maia (Metalúrgica Jac- 
kwall S.A.) e Tania Resmini (Banco Sul 
Brasileiro S.A.). Receberam ainda men
ções honrosas Emani Manganelli, Lygia 
Osório Mallmann e Selmo Ramos.

O aparecimento de grande número de 
ceramistas jovens indica que uma nova ge
ração está emergindo entre nós.

Sem dúvida, a tônica desta mostra é a 
diversidade. Obras que se inserem na linha 
de um figurativo convencional, como a 
"Sonhadora” de Nilton Maia, estão ex
postas ao lado de composições abstratas, 
como as esculturas de Tania Resmini. Pe
ças de esmerado acabamento artesanal, no 
sentido da mais ortodoxa tradição cerâ
mica, como os potes de Luís Antônio 
Felkl, comparecem junto a trabalhos de 
grande criatividade, e escassos recursos 
técnicos, como a "Escultura de Bolso”, 
de Eduardo Rick Martins.

Há criações de intensa expressivida
de, alicerçadas na vivência quotidiana dos 
autores, com propostas em nível concei
tuai, como as reflexões de Lygia Osório 
Mallmann e Vera Maria Hemb Becker so
bre o fazer cerâmico. Simultaneamente,

Observa-se também nesta coletiva
uma salutar tendência a rever técnicas es
pecíficas da cerâmica (ou mesmo seu ins
trumental e matérias-primas), explorando- 
as em novas direções. Veja-se, por exem
plo, os trabalhos em baixo-vidrado e en- 
gobe, raku e porcelana. Subsistem, entre
tanto, manifestações que ainda recorrem 
a esmaltes e pátinas convencionais.

VI SALÃO DE CERÂMICA ARTE XEROX 
HARRY DORFLER

l/ANDA BEATRIZ BOPP*
GISELE SCALCO SUTIL *Foto de Mabel Vieira

Obras de 27 ceramistas dos Estados 
Sulinos, envolvendo várias técnicas da ar
te cerâmica.

Promoção: Secretaria da Educação e 
Cultura, Subsecretária de Cultura e 
MARGS.

Colaboração: Associação dos Cera
mistas do Rio Grande do Sul.

Período: 02 a 28 de outubro.

Trabalhos em desenho e xerografia de 
Harry Dorfler.

Período: 9 a 28 de ou tubro.

Momentos de Arte ou Arte de Mo
mento. Por aí, talvez mais ou até menos, 
sustenta-se uma possível interpretação

Realizou-se no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, de 2 a 28 de outubro, o 
VI Salão de Cerâmica do Rio Grande do 
Sul. A mostra, que já se tornou tradição,

Foto de Mabel Vieira

("Sonhadora" — Nilton Maia).

A que atribuir tamanha diversidade? 
Muito embora esta seja uma constante em 
exposições coletivas, uma mostra de tal 
modo heterogênea merece alguma refle
xão. Em artigo publicado na revista ingle
sa “Crafts”, o crítico Gart Clark postula
va que o desafio para o ceramista contem
porâneo é o de como criar, como ser ex
pressivo e original através da linguagem 
milenar da tradição cerâmica. Em nosso

i

«

(Desenho de Harry Dorfler).

* Vice-Presidente da Associação dos Ceramistas 
do RGS. * Colaboradora.



dos trabalhos xerox em série do desenhis
ta alemão Harry Dorfler, radicado desde 
1982 na cidade de São Paulo.

Foram quatro paredes da Pequena 
Sala da Galeria preenchidas com cópias 
dos desenhos feito a bico de pena que, 
passada a etapa da elaboração manual, se
guem para ser impressos e reproduzidos 
em máquina xerográfica. Harry Dorfler 
explica o processo de elaboração: “Dese
nho, tiro uma cópia, continuo a desenhar, 
tiro outra cópia, etc . .

Desta maneira então, Harry compôs a 
mostra de trabalhos intitulada “MOMEN- 
TART" que permaneceu durante 20 dias 
no Espaço Investigação do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul.

É embaraçoso desvendar o mistério 
que há por detrás dos seus desenhos pon
tilhados. Sabe-se, através de um conceito 
de geometria, que a linha é uma série con
tínua de pontos. Se se define assim uma 
linha, como então aplicar o conceito aos 
desenhos de Dorfler?

Escanteia-se a teoria e vamos ver co
mo funciona a realidade. Nos seus dese-

que, ao invés de 1 segundo, percebamos a 
lentidão dos fatos, sucedendo-se na nos
sa vida. Esta é a sensação transmitida 
pela Arte Xerox do artista alemão.

Harry Dorfler coloca a posição dualis- 
ta do homem diante das sociedades massi- 
ficadas. O evidente confronto no seu traba
lho, entre a rapidez técnica da impressão 
em xerox nos desenhos-quadros e a lenti
dão no tratamento da forma no nível dos 
desenhos pontilhados, denota alguns dos 
princípios básicos dos sistemas capitalistas.

Por outro lado, os mistérios do mun
do terreno são pacotes desembrulháveis. 
Se assim permitisse o atual momento his
tórico poder-se-ia dizer: o “Momento de 
Arte” precisa desmascarar a “Arte de Mo
mento”. Em outras palavras, os momen
tos da vida com suas dificuldades (intrín
secas?) precisam ser vividos intensamente 
para que não nos tornemos Xerox, meras 
cópias efêmeras. . .

do Distrito Federal, através da Secretaria 
de Educação e Cultura e da Fundação 
Cultural do Distrito Federal.

Juan Gonzalez-Cebrián, Agregado 
Cultural da Embaixada da Espanha, de
clara no texto de apresentação da mostra: 
“Sempre identifiquei Pi casso com as cor
ridas de touros. Lembro-me de noticiários 
e fotografias onde Pablo aparecia acom
panhado de Dominguin, Jean Cocteau ou 
de Luis Miguel, “seu toureiro”, brindando 
à morte da fera. Inclusive, já em idade 
avançada, não deixava de assistir às corri
das em Aries para não perder o contato 
direto com a tauromaquia. Era sua manei
ra de demonstrar, como fez em toda a sua 
vida, seu nacionalismo.

Na presente exposição, o espectador 
brasileiro poderá captar a admiração que 
Picasso sempre sentiu pelas corridas de 
touros. É uma série de gravuras nas quais, 
mediante ágil técnica de contornos e man
chas, capta todos os movimentos da corri
da, mostrando o "picador”, o “banderil- 
lero” e o “torero” nos momentos mais 
decisivos de sua apresentação. É um ballet 
que somente necessita de música para co
meçar sua coreografia. É impressionante a 
sensação de movimento, agilidade, alegria 
e dramaticidade que, com ágeis toques, 
consegue imprimir em seus trabalhos”.

A série de gravuras que compõe a 
mostra que foi exposta no MARGS, foi 
criada em 1957 para ilustrar um clássico 
do séc. XVII sobre a arte touromáquica 
de autoria de José Delgado. Picasso reali
zou o trabalho em 3 horas, depois de as
sistir a uma corrida de touros em Aries.

Com a chancela do Consulado da Es
panha, o MARGS trouxe a Porto Alegre 
a mostra de gravuras em metal da reno- 
mada artista espanhola naturalizada bra
sileira.

Período: 11 a 31 de outubro.

Fernando Martinez Westerhausen, 
Cônsul da Espanha em nossa capital, no 
catálogo da mostra de Isabel Pons no 
MARGS, declara que “as raízes européias 
da artista foram enriquecidas pela inesgo
tável fonte de inspiração da natureza e do 
povo brasileiros, produzindo uma obra 
que se constitui em exímio exemplo da 
potência criadora de uma simbiose cultu
ral euroamericana.”

Isabel Pons (Barcelona/Espanha, 
1912), naturalizada brasileira há 38 anos, 
iniciou sua formação em Artes Plásticas 
em 1925, na Escola Nacional de Belas Ar
tes de San Jorge de Barcelona e na Escola 
Industrial de Sebadell. Entre 1930/40 fre- 
qüenta o Real Círculo Artístico de Barce
lona e o Atelier do pintor Carlos Váz- 
quez. Neste período, realiza ilustrações 
para Garcia Lorca. Viajando para o Brasil, 
fixa residência no Rio de Janeiro. Em 
1957 passa a lecionar na Escola de Artes 
Visuais/RJ e integra o Conselho do Patri
mônio Artístico e de Belas Artes do Rio 
de Janeiro, recebendo, dez anos após, o 
título de Carioca Honorária.

Isabel Pons em sua carreira artística 
recebeu destacados prêmios nacionais e 
internacionais, entre eles a Medalha de 
Ouro na II Bienal do México/1960; Prê
mio de Melhor Gravador Nacional da VI 
Bienal de São Paulo/1961; Prêmio FIAT 
na XXXI Bienal de Veneza/1962;Prêmio 
(Ex aequo) de Gravura na I Bienal de Cra- 
cóvia/Polônia/1966; Prêmio Aquisição do 
Itamarati na IX Bienal de São Paulo/1967, 
entre outros tantos .. .

Referindo-se à obra gravada de Isabel 
Pons, o crítico carioca Jayme Maurício,

"LA TAUROMAQUIA" 
PICASSO

nhos, há a decomposição, a fragmentação 
da linha, restando o ponto. São pontos 
soltos, mas ordenados. Formam sombras 
ou superfícies quase chapadas ou então 
dão forma a elementos figurativos como 
sapatos, poltronas, pasta de dentes e per
sonagens consagradas na história das artes 
plásticas. O mais interessante, no entanto, 
são portas se superpondo a cortinas re
dundantes de significação. De repente, ao 
fim das portas encorjinadas, aparece um 
pacotinho embrulhado para presente. Sur
presa !

FLÁ VIA SANTANNA BENTO*

Reproduções de gravuras criadas por 
Pablo Picasso em 1957.

Esta mostra foi organizada pelo Insti
tuto de Cooperação Iberoamericana e 
apresentada pela Embaixada da Espanha 
no Brasil com a colaboração do Governo 
do Distrito Federal através da Secretaria 
de Educação e Cultura e da Fundação 
Cultural do Distrito Federal.

Período: 6a 14 de novembro.
*

A sensação do tempo quase parando 
destas séries, seqüéncias enquadradas dos 
desenhos, é a mesma das imagens de um 
filme decompostas nos seus 24 quadros 
que, nas telas dos cinemas, normalmente 
transcorrem em 1 segundo. Ilusoriamente, 
porém, alguém interfere no desenvolvi
mento, acionando a camara lenta a fim de

ISABEL PONS 
25 ANOS DE GRAVURAEsta exposição foi organizada pelo 

Instituto de Cooperação Iberoamericana, 
e apresentada pela Embaixada da Espanha 
no Brasil, com a colaboração do Governo

-
IRIA H. G. MARTI NI*

* Colaboradora e Revisora do Boletim do 
MARGS.

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



Que há muita coerência 
imposta pela razão. 
Organiza a ambigüidade 
Ordenando a unidade 
Necessária à construção. 
Universo do João.”

Em uma sò função 
É tão simples esta casa 
Esta casa do João.
Quanto mais se olha ela 
Da janela da atenção, 
Ultrapassa a inteligência,
Pela sua imaginação.
Impõe ordem à desordem 
Na sua organização.
Faz com que o campo infinito 
De nossa percepção 
Fique todo perturbado 
pela sua contradição.
E o convite recebido 
Por tanta interrogação,
Instiga e problematiza 
A nossa compreensão.
Acaba por afirmar 
Apôs tanta negação

JOAO CONSTRÓIem 1963, disse que a artista, abandonan
do a pintura, “ingressou no mundo escuro 
e difícil da gravura. Aconteceu no Atelier 
de Gravura do MAM/RJ, com Friedlaen- 
der. A gana da mulher era tamanha, que 
o próprio mestre receoso de tanta facili
dade e “elan”, dificultava-lhe o ensino de 
certos recursos técnicos. De nada adian
tou, Isabel fez o diabo na chapa de metal. 
Tanto e tantas vezes que provocou irrita- 
çSo e até hostilidade."

DIANA DOMINGUES*

João Grijò, artista plástico português, 
radicado há seis anos no Brasil (Rio de 
Janeiro), expôs seus últimos trabalhos: 
óleo sobre tela recortada. Dentro do Pro
jeto ABC da FUNARTE.

Período: 27/11 a 16/12.

Joáo Grijó, artista português radica
do no Brasil há 6 anos, neste segundo se
mestre de 1984 está residindo em Caxias 
do Sul onde orienta oficinas de arte no 
Atelier Livre, que neste ano comemora, 
com esta experiência inédita, os seus 10 
anos de atividades.

Marcando sua presença no Sul do 
país, realizou uma série de pinturas que 
estão sendo expostas simultaneamente no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul e, 
em Caxias do Sul, na Galeria de Arte do

"Uma peça, várias peças. 
Numa grande peça do João. 
São telas numa só tela, 
pedaços de construção.
São pedaços do barraco, 
da parede, da pintura, da 
construção.
Da textura, da madeira, do 
concreto, do raspado, 
do tom, da configuração.
É uma casa, mas não é casa 
Esta casa do João.
É pintura que é escultura, 
esta arte do João.
Não é o ninho de palha 
que é de barro, do outro 
João.
É uma construção.
É uma casa que não é casa, 
Não se pode entrar nela não. 
Mas se entra nela sempre.
É sò piscar com o olho o chão. 
Esta casa que é uma casa 
Em outra concepção.
De uma casa não tem nada,
É outra a casa do João. 
Realidade da memória, 
Organizada por João.
Que por este mundo afora, 
Olha e vê a construção. 
Manipula materiais,
Numa outra relação 
Na matéria, há poética

Foto de Mabel Vieira

Foto de Ary Trentin

(Gravura em Metal — Isabel Pons).

-
Sobre seu trabalho, Isabel Pons afir

ma que grava com prensa manual. "As ti
ragens sou eu mesma quem faz, exata
mente como faziam os artistas do século 
XIX". (Detalhe da "Pintura Projeto 1984 — de João Grijó).* Artista plástica.



trução, nos leva a uma relação lúdica com 
seu trabalho: há o prazer de um jogo.

Clube Juvenil, em projeto apoiado pela 
UCS, onde deixará uma pintura de gran
des dimensões (7m x 1,80) que será insta
lada no Campus Universitário. Sua vinda 
para a região sul conta com a participação 
do Instituto Nacional de Artes Plásticas/ 
FUNARTE ao qual, neste ano, o artista 
está ligado através do projeto "Arte Brasi
leira Contemporânea”.

João Grijó tem formação de escultor 
em Londres pelo Ealing Technical Colle- 
ge; é diplomado em Art and Design pela 
Chelsea School of Art, Londres; lecionou 
na França e no Rio de Janeiro. Expôs in
dividualmente em galerias da Europa e do 
Brasil, foi premiado em vários salões, des
tacando-se o prêmio de Viagem ao País 
no III? Salão Nacional de Artes Plásticas 
do Rio de Janeiro.

O texto poético foi elaborado após 
um encontro do artista com o professor e 
poeta Jayme Paviani, mestre em Estética, 
que exerce suas funções na Universidade 
de Caxias do Sul, e com a artista plástica 
Diana Domingues, Coordenadora do Ate- 
lier Livre e professora de Desenho da mes
ma universidade. Naquele momento, vá
rias reflexões de ordem estética, poética e 
plástica entre outras questões foram le
vantadas, visando sempre à apresentação 
para este documento. Apesar da profundi
dade dos problemas abordados e do clima 
dialético que se estabelecera, permaneceu 
sempre uma relação prazeirosa com o tra
balho de Grijó. Mesmo diante da constru
ção inquestionavelmente bem resolvida, 
onde a organicidade das partes e uma ela
boração compulsiva evidenciam o caráter 
construtivo da obra, um clima de esponta
neidade, genuíno, não consegue ser sufo
cado.

Pesquisa
A LITOGRAFIA NO BRASIL E 

NO RIO GRANDE DO SUL
no Brasil, a de São Sebastião em 
1918.VEJA NO MARGS 

(OBRA DO ACERVO) A litografia, neste momento, es
tava difundida e utilizada por toda 
a Europa. Em 1825, o Real Arquivo 
Militar instala uma oficina de lito
grafia com material importado da 
França. Como professor chega o 
suiço João Steinmann (1800/1844), 
aluno do próprio Alois Senefelder, 
o criador da técnica litográfica.

Com a primeira imprensa lito
gráfica que chegou ao Rio de Janei
ro, veio uma pequena caixa de Se
nefelder para o imperador D. Pedro 
I fazer seus ensaios particulares. O 
imperador encontrou em Francisco 
Pedro Amaral, o ajudante de im
pressão, ideal, responsável pelas ca
ricaturas que se estampavam em 
São Cristovão (moradia do impera- 
dor-Quinta da Boa Vista).

A partir daí a arte litográfica as
sumiu no Brasil um papel relevante 
ilustrando, como disse Benjamim, o 
cotidiano nas publicações da época. 
é neste período de liberalismo im
perial, que admitia a crítica, que 
surgem as primeiras impressões de 
caricaturas de intervenção política, 
com seu grafismo à Daumier (mes
tre do desenho caricatura). Em fun
ção da possibilidade técnica de re
produção em maiores tiragens, e 
mais recursos gráficos, as publica
ções passaram a contar com ilustra
ções de ótimo nível (retratos, paisa
gens, caricaturas). Nomes de carica
turistas famosos surgem no Rio de 
Janeiro. Entre eles o alemão Plenri- 
que Fleiuss (1823/1882), o portu
guês Rafael Bordalho Pinheiro 
(1846/1905) e o italiano Ângelo 
Agostini (1843/1910), com de-

PESQUISA: ClfíCE SALDANHA 
TEXTO: JOÃO C. T/BURSK/

Foto de Mabel Vieira

No livro "A obra de arte na época de 
suas técnicas de reprodução", o filósofo 
e crítico de arte Walter Benjamim diz: 
"Com a litografia, as técnicas de repro
dução marcaram um progresso decisivo. 
Esse processo, muito mais fiel que sub
mete o desenho à pedra calcária em vez 
de entalhá-lo na madeira ou de gravá-lo 
no metal — permite pela primeira vez às 
artes gráficas não apenas entregar-se ao 
comércio das reproduções em série, mas 
produzir, diariamente, obras novas. As
sim, doravante, pôde o desenho ilustrar 
a atualidade cotidiana. E nisso ele tor
nou-se íntimo colaborador da imprensa".

O processo Iitográfico foi criado 
em 1798 por Alois Senefelder 
(1771/1834), nascido em Praga. 
Mas foi em Munique, estudando o 
fenômeno da repulsão entre o óleo 
e a água, que Senefelder desenvol
veu todas as possibilidades que o 
processo planográfico manual podia 
oferecer.

No Brasil, vinte anos após, em 
1818, a litografia seria conhecida 
com a chegada ao Rio de Janeiro do 
francês Julien Palliere, contratado 
por D. João VI para fazer retratos 
e paisagens. Palliere trazia consigo 
uma prensa portátil — caixa litográ
fica de Senefelder. Produz-se, en
tão, a primeira estampa litográfica

"Modelo com luva — Óleo s/Tela, 0,78x0,62 
JOÃO FAHRION.

ARTELOJA PRESENTES

A ARTELOJA, da Associação 
dos Amigos do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, comunica ao 
público interessado em adquirir 
obras de arte que dispõe de traba
lhos de Oswaldo Goeldi, Lasar Se- 
gall, Carlos Oseald, Otto Reim, De- 
bret, Claudia Stern, Moura, Alice 
Soares, Alice Brueggemann, Olegá- 
rio Triunfo, Maria de Jesus, Vasco 
Prado, Circe Saldanha, Clarice Jae- 
ger, Didonet, Fernando Centeno, 
Delfina Reis, Silvia Cestari Cunha, 
Maristela Salvatori, Anestor Tava
res, Luzzemberg, Danúbio e outros.

Se um construtivo ortodoxo jamais se 
permitiria a fraqueza de confessar sua 
emoção, João Grijó leva tal sentimento à 
exacerbação, beirando ironicamente até 
mesmo o kitsch em sua poética.

João Grijó, atrás da rigidez da cons-

-

* Desenhista e litógrafo, ilustrador de revistas e 
jornais, politizado e militante (1808/1879).



Wiedmann que executaram litogra
fias feitas por artistas plásticos co
mo Grasselli, Mendes de Carvalho, 
Rõhring e Berdamini.

com os diários e semanários A Re
forma, o Mercantil e A Farpa.

Foto de Circe Saldanha

Foto de Circe Saldanha

1 Foto de Circe Saldanha
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(Litografia de Jacob Weingartner).

(Ilustração litogrãfica do jornal "O SÉCULO" — humor político). De 1860 a 1877 funciona a Li
tografia de Lanzac Von Chanac, 
cujo nome verdadeiro era Augusto 
Ben. Em 1869 surge a Litografia 
Wiedmann & Weingartner. De 1879 
a 1884, Litografia, de Joaquim Al
ves Leite, tendo como diretor Iná
cio Weingartner que publica a folha 
ilustrada O Século, de Miguel Wer- 
na, diretor e proprietário da folha.

Uma das Litografias mais famo
sas do Brasil e do Rio Grande do 
Sul foi a Litografia Weingartner que 
começou a funcionar em 1885. Ti
nha como gravadores o próprio 
Weingartner e Antonio Francisco 
Ribeiro e contava com desenhistas 
da qualidade de João Petersen e 
Faustino Ladeira.

Outra destacada oficina litográ- 
fica foi a Litografia do Comércio 
(1890) que colaborou assiduamente

senhos ao estilo de Daumier.
Com finalidades artísticas, co

merciais e documentais, instalam-se 
no Rio de Janeiro várias oficinas de 
litografia. O processo litográfico 
atinge um sofisticado desenvolvi
mento e especialização, como no 
caso de Sebastien Auguste Sisson, 
francês, (1824/1898) que chegou 
ao Brasil em 1852 e fundou na Rua 
do Senado um atelier litográfico es
pecializado em retratos.

No Rio Grande do Sul, é a par
tir de 1849 que começam a surgir 
oficinas litográficas onde atuavam 
artistas gravadores, desempenhando 
as atividades de desenhistas, ilustra
dores, retratistas e caricaturistas. 
Aqui no Rio Grande do Sul, a ofici
na era a um só tempo gráfica co

mercial e jornalística, atelier e es
cola.

(Litografia de Joaquim Samaranch — Capa de O 
Século).

A litografia do Comércio, de 
Pomatelli & Cia., é a primeira a se 
estabelecer em Porto Alegre no ano 
de 1849 e tinha como principal gra
vador o alemão Guilherme Grote 
Tex. Em 1853, surge a Litografia da 
Estrela, mais tarde Litografia Nacio
nal, de Theobaldo Jaeger. O famoso 
conde Lanzac Von Chanac era o 
gravador principal.

O histórico Almanaque Rio- 
Grandense de 1856, o Álbum Musi
cal Estrela do Sul, a folha ilustrada 
A Sentinela do Sul e o Fígaro são 
publicações da Litografia Imperial 
(1854 a 1925) que tinha como gra
vadores Chanac, Inácio Weingart
ner, Xavier da Costa e Carlos e Luiz

A atividade das oficinas litográ
ficas não se restringia à capital. Em 
Pelotas, duas oficinas desempenha
ram importantes papéis: a Litogra
fia Ulrich e a Parisiense, responsável 
pelas ilustrações do semanário críti
co e humorístico A Ventarola 
(1887 e 1890). Em Rio Grande, a 
Litografia de Alberto Moutinho, 
responsável pelo semanário crítico e 
humorístico O Amolador, e a Lito
grafia de Henrique Gonzales, res
ponsável pelo O Maruí, semanário 
caricato dirigido pelo próprio Gon- 
zalez, desenvolveram um importan
te trabalho crítico e cultural.

\

/



DepoimentoO MUSEU É SEU 
VENHA...

DE TERÇAS A DOMINGOS 
DAS 10 às 17 horas

A RAZÃO SOLITÁRIA 
E A EMOÇÃO RELACIONAL

como base do conhecimento. Porque o 
corpo e o sentir são absolutamente pes

soais. O raciocínio não . . .

MEGUME YUASA *
Foto de llka Portes

VEJA NO MARGS
(OBRAS DO ACERVO) Este trabalho è resultado de duas ho

ras de diálogos gravados entre Megume 
Yuasa, João Carlos Tibursski e Miriam 
Avruch.

Através de um trabalho de cortes e 
composição montamos este depoimento 
do artista que desenvolveu no MARGS 
(de 15 a 26 de outubro) os cursos de 
"Cerâmica para principiantes” e "Consi
derações sobre o processo de cerâmica".

Foto de Mabel Vieira

O CORPO COMO BASE 
DO CONHECIMENTO . . .

"O contexto visual está muito ligado 
imediatamente ao sentir o espaço. De re

pente, há uma lei de harmonia que conci
lia tudo. Isto pode até criar determinadas 
sensações. No mundo em que nós vivemos 
tais leis de harmonia nem sempre são as 
questões que mais nos interessam! Então 
a estética precisa ser revista. O ponto mais 
assustador, hoje, é o fato de você ver, mas 
não conseguir ver direito, não conseguir 
perceber e expressar a realidade. Você 
pensa alguma coisa, mas não é o que você 
deseja, ou então o raciocínio não está cor
reto. Você tenta falar, mas não fala o que 
deseja, fala uma outra coisa. Você pensa 
estar sentindo uma coisa e está sentindo 
outra. Todo o trabalho que nós estamos 
tentando discutir no curso é no nível de 
desenvolver a sensibilidade, sem transfor
má-la numa mistificação, colocando-a 
como ponto de partida para começar a ra
ciocinar. Isto significa tomar o corpo

(llustraçfio litográfica para o jornal Sentinela do 
Sul).

Mas como disse Walter Benja
mim, com a descoberta da Fotogra
fia a Litografia foi suplantada, pois 
a "mão encontrou-se demitida das 
tarefas artísticas essenciais que, daí 
em diante, foram reservadas ao olho 
fixo sobre a objetiva".

(Megume e as alunas no Curso).

A maioria das pessoas intenciona an
tes de ver. Nós agimos a partir de idéias 
pré-concebidas que não são nossas. Idéias 
que nem sempre sabemos de onde vêm. 
Este é um condicionamento que só pode 
ser alterado no instante em que nos for
çarmos a ver mais, ver mais até começar a 
enxergar.

LEIA
no prOximo número
"LITÓGRAFOS DO 

RIO GRANDE DO SUL"

NÃO ESTOU
ENXERGANDO MAIS NADA! . . .

"HOMEM NU" — Desenho a Lápis, 0,30 x 0,60 
LEOPOLDO GOTU220. 0 primeiro trabalho de observação* Ceramista premiado e professor.



é importante o ato de tomar o chá e 
bater um papo. 0 que importa é sentir a 
situação. Sentir a presença do outro. Não 
precisar falar nada. É um ritual de cum
primentar-se e falar o estritamente neces
sário. O quadro é muito singelo, muito 
simples, mas bastante sensível. As pessoas 
se sentam e aí começa a cerimônia do 
chá. O silêncio está ali para se sentir de 
que maneira vigorosa e delicada é prepa
rado o chá. É uma expressão corporal on
de o olfato, a visão e o paladar estão en
volvidos. Só a partir daí você começa a 
pensar e a comentar levemente a respeito 
de alguma coisa interessante. Então, con
segue-se desenvolver, através do sensível, 
o relacionamento e a articulação de algum 
raciocínio mais elaborado e objetivo. A 
razão por si só é solitária e individual. A 
emoção é relacionai. E, infelizmente, pen
sa-se o contrário.

geralmente é muito rápido. A gente já tem 
tantos pré-conceitos e preconceitos, que 
rapidamente define o que está vendo. E e- 
xecuta. No meu curso, o primeiro trabalho 
leva 6 horas. 0 segundo chega a levar 12 ho
ras. 0 terceiro, talvez 50 horas. Depois du
ra 3 meses. Então alguns ex-alunos me tele
fonam, preocupados porque estão no 6.° 
trabalho de observação com a duração de 8 
meses. E aí eles dizem: "Megume, eu não 
estou enxergando mais nada!” Então eu di
go: "Vocês estão se esvaziando. Vocês es
tão deixando de raciocinar. E a disponibili
dade de conhecimento só vai acontecer 
quando vocês se esvaziarem . . . !”

Registros
tistas plásticos Cláudio Ely, Irineu 
Garcia, Marili Oppermann, Marlies 
Ritter e Tânia Zara.

SENSIBILIZAÇÃO 
ATRAVÉS DA ARGILA

"a arte, sem a menor dúvida, está 
diretamente vinculada ao crescimento in
telectual da criança e jamais poderia ser 
dispensada do seu processo de educa
ção". (Rejane C. de França).

BIENAL DE FAENZA NO MARGS

Rosa Maria Coitinho, professora 
titular da cadeira de Composição e 
Cerâmica do Instituto de Arte de 
Passo Fundo, apresentou no Audi
tório do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, através do Projeto 
"Encontros no Museu", uma série 
de slides, revelados por ela mesma, 
dos trabalhos em cerâmica exibidos 
na 41? Bienal de Faenza, realizado 
na região de Toscana, Itália, de ju
lho a outubro de 1983.

0 encontro reuniu alguns cera- 
mistas que, junto com Rosa Maria 
Coitinho, discutiram e analisaram 
questões ligadas às últimas tendên
cias nas artes da cerâmica.

Foto de IIka Portes

PARA MATISSE
O FUNDAMENTAL ERA OLHAR 

COMO CRIANÇA A VIDA INTEIRA . . .

Mas o que acontece hoje? A sociedade 
contemporânea exige do ser natural inces
santes pré-requisitos. Mil pós-graduações 
para tentar ser algo mais, e cada vez ser 
mais algo mais. E eu penso que o importan
te e fundamental é que qualquer indivíduo 
não precise de pré-requisitos para a obser
vação. Veja o índio: com a sua capacidade 
e observação da realidade, sobrevive glorio
sa e luxuosamente na mata. Nós não somos 
tão perceptivos e inteligentes quanto eles. 
0 índio olha para a água barrenta e caça o 
peixe a 3 metros de profundidade, apenas 
percebendo o movimento minúsculo da 
água. O índio gosta do que faz e faz bem. O 
prazer e o sentir são fundamentais. 0 im
portante não é só observar do ponto de vis
ta técnico, mas observar prazeirosamente, 
sensualmente. Este procedimento amplia 
todos os sentidos. Amplia a sexualidade 
que não fica apenas colocada como costu
me institucional e social.

O VI SALÃO DE CERÂMICA PROPÔS 
ALGUMAS QUESTÕES SENSÍVEIS . . .

É claro que há dificuldades em se dis
cutir as questões de um Salão. É como se 
não fosse de bom tom discutir estas ques
tões em uma festa. Mas eu vejo neste Sa
lão uma preocupação de verificar a pró
pria existência e não apenas as possibilida
des de uma estética abstrata. Há neste Sa
lão uma honestidade muito grande, e isto 
importa muito.

(Crianças trabalhando com argila no MARGS).
MÜSICA NO MUSEU 
PARA A CRIANÇA

O Núcleo de Extensão/MARGS, 
coordenado por Daisy Goidanich, e 
a Associação dos Ceramistas do 
RGS organizaram no dia 7 de outu
bro, das 10 às 17 hs, atividades liga
das à sensibilização através da argi
la, oferecendo 1 tonelada do mate
rial à comunidade gaúcha. O grande 
grupo, constituído por crianças da 
FEBEM e por jovens e adultos de 
todas as idades, que se reuniram 
para participar do domingo cultu
ral, foi dividido em 2 sub-grupos de 
acordo com a faixa etária.

Integraram-se ao Projeto, a fim 
de dar orientação aos grupos, os ar-

0 Projeto "Música no Museu" 
trouxe até o MARGS a orquestra 
Infanto-Juvenil da Universidade Fe
deral do Rio Grande do Sul sob a 
regência da professora Isolde Fran- 
ck. O concerto foi executado em 
homenagem à Semana da Criança e 
por isso, a orquestra apresentou um 
repertório bastante eclético. Foram 
interpretadas músicas de Haendel e 
Bach, passando pelas músicas do 
folclorista Barbosa Lessa e chegan
do até a MPB de Pixinguinha e Klei- 
ton e Kledir Ramil.

PORQUE NÃO SE FAZER NUM MUSEU 
UMA FEIRA DE VERDURAS . . .?

Eu acho que deveria haver Salões em 
que pudessem participar mais pessoas. A 
seleção é uma censura e a vida não é só 
vestibular. Uma Feira de Cerâmica pode
ria ser organizada, e muita gente mostra
ria seus trabalhos. Poderia ser feita dentro 
de um museu uma Feira de Verduras. .. 
Feira de Verduras não é cultura? O que é 
que se tem a perder.. .?

SENTIR A PRESENÇA DO OUTRO .. .

Veja você que na cerimônia do chá não



CANTO E ÕRGÀO Baravelli, como é conhecido 
aqui no Brasil e também no exte
rior, entre outras premiações rece
beu a prêmio da Associação Paulista 
de Críticos de Arte.

O videocassete “VASCO PRA
DO: 70 ANOS DE VIDA, 40 ANOS 
DE ARTE", realizado pelo Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul em con
vênio com a Pró-Vídeo/PUCRGS, 
com
e TVE, foi projetado para público 
regularmente de quartas a domin
gos, de 21 de novembro a 30 de de
zembro, no Auditório do MARGS. 
Integram a ficha técnica do vídeo; 
Cibelo do E. Santo, direção, Miguel 
Gomes, câmera, Roberto Henkin, 
Assistente geral, Teniza Spinelli e 
Mabel Leal Vieira, produção, a edi
ção na Pró-Vídeo/PUCRGS.

O lançamento e publicação do 
livro "VASCO PRADO", editado 
por convênio entre o Museu de Arte 
do RGS e a Companhia lochpe de 
Participações, com textos de Ma
noel Sarmento Barata e Mark Ber- 
kowitz e fotografia de Luiz Carlos 
Felizardo, foi o motivo para o co
quetel oferecido pela Companhia 
lochpe de Participações no dia 20 
de novembro, data anterior à aber
tura da mostra "Retrospectiva Vas
co Prado". Ambas realizações fo
ram organizadas nas dependências 
do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul.

VEJA NO MARGS 
(Obras do Acervo)Jorge Preiss, organista, maestro 

e compositor, participou do Projeto 
Música no Museu, apresentando 
no dia 8 de novembro um recital de 
canto e órgão com músicas repre
sentativas dos séc. XVII e XVIII. 
Preiss é o fundador do Coral da 
Universidade de Rio Grande, e, des
de 1967, vem realizando intensa ati
vidade artística com grupos instru
mentais e vocais.

Foto de Circe Saldanhaapoio IN AP/F UN ARTE/MEC

REGISTRO NOTICIA 
GUTÊESCULTURA

O escultor gaúcho Gutê —Car
los Augusto da Silva — expôs no seu 
próprio atelier, de 12 a 24 de de
zembro, trabalhos que realizou re
centemente em madeira e mármore. 
Logo após a exposição Gutê trans
feriu residência para São Paulo.

Gutê estudou 4 anos no Atelier 
Livre em Porto Alegre. Em 1979 ga
nhou o 19 Prêmio em Escultura no 
concurso organizado pelo MARGS 
para a sede do SENAC. Tem traba
lhos agregados a acervos de vários 
países, inclusive ao do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.

WORKSHOP COM BARAVELLI

Foto de Mabel Vieira

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS
"CABEÇA DE VELHA" - Óleos s/Tela, 0,34 x 
0,41 - JOSÉ JÚLIO SOUZA PINTO.Paralelamente à Feira do Livro, 

o MARGS expôs na Sala de Foto
grafia um conjunto de trabalhos de 
cartunistas consagrados a respeito 
das "sessões de autógrafos".

O público pode admirar e diver
tir-se, num mesmo espaço e tempo, 
com os cartuns de Santiago, Canini, 
Jusca, lotti, Fetter, Paulo Tarso, 
Bier, Jaca, Edgar Vasques, Ronaldo 
e Fraga.

O projeto "Encontros no Mu
seu", nove dias após o lançamento 
do livro, trouxe o intelectual, e ami
go de Vasco Prado, Manoel Sarmen
to Barata para falar sobre a vida e 
obra do artista gaúcho no Auditório 
do museu.

(Baravelli no MARGS).

O artista plástico paulista Luis 
Paulo Baravelli esteve no MARGS 
ministrando o curso "Workshop de 
Pintura" para um grupo de somente 
15 participantes.

O curso desenvolveu-se durante 
dez dias divididos em duas etapas. 
A primeira de 12 a 16 de novembro 
e a segunda de 19 a 23 do mesmo 
mês, completando, então, uma car
ga horária de 60 horas.

O MUSEU É SEU VENHA...
LIVRO E VIDEO-VASCO PRADO

De Terças a Domingos
VASCO PRADO: 

70 ANOS DE VIDA, 
40 ANOS DE ARTE

Das 10 às 17 horas "LEITURA DO JORNAL" - Aquarela, 0,15 x 
0,15 - JOSÉ LUTZEMBERGER.



necessário para ser um artista pro
fissional.

VASCO PRADO - 70 ANOSArtes & Idéias
EVEL YN BERG IOSCHPE*

"DESDE ESSA ÉPOCA EU 
TINHA IDÉIA DE QUE NAO DE
VIA SACRIFICAR O SENTIDO 
MAIOR, O QUE ESTAVA ADIAN
TE, MAIS LONGE".

Os depoimentos a seguir foram pres
tados pelo artista à Evelyn Berg loschpe, 
diretora do Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. MARGS. Ser um artista profis

sional envolve rigor no dia-andia de 
trabalho?

VASCO. Ah, sim. Lembro que 
quando comecei a trabalhar, tinha 
um emprego de dois turnos como 
desenhista da Secretaria de Obras 
Públicas, onde inclusive era colega 
do Iberê. Então eu trabalhava ao 
meio-dia, comia qualquer coisa, ra
padura ou pão, e ia trabalhar. De 
noite eu desenhava, desenhava mui
to. Mas era no sábado e no domingo 
que eu trabalhava mais, porque ti
nha todo o dia para mim. Aí eu mo
delava. Esta disciplina foi uma coisa 
boa porque ficou sempre comigo. 
Eu trabalho regularmente: às oito 
horas já estou no atelier e vou até o 
meio-dia. A uma e meia recomeço e 
vou até às seis horas, e sempre tem 
o que fazer.

MARGS. Trabalhas em mais de 
uma obra ao mesmo tempo?

VASCO. Às vezes. Alguns traba
lhos os ajudantes podem fazer: fa
zer uma forma, por exemplo, o que 
me permite ir fazendo outras coisas. 
Na Renascença os artistas podiam 
se ocupar de todo o processo, mas 
hoje não é mais possível. E depois é 
curioso isto, porque a quantidade 
de ajudantes que eu formei, a quem 
ensinei a fazer forma, fundir. .. 
Eles estão trabalhando por aí, por 
conta própria. Aprenderam a parte 
artesanal, a cozinha da arte, o que

MARGS. Revisando hoje aos 40 
anos de arte a tua trajetória, nós te 
perguntamos: o que é necessário pa
ra ser um artista profissional? Como 
é que tu encaraste a tua vocação há 
40 anos atrás?

VASCO. Nunca vivi situação de 
vacilação: eu sempre soube que que
ria fazer escultura. Quando iniciei, 
no entanto, não havia condições, 
pois ninguém vivia de arte, nem 
mesmo no Rio e em São Paulo. Não 
havia galerias, não havia nada. Tive 
dificuldade em aprender: comecei 
como autodidata, pegando livros e 
ouvindo conselhos do velho Oscar 
Boeira, que me deu uma mão muito 
grande. Eu já sabia que queria ser 
um artista escultor. O que conside
ro indispensável para o artista pro
fissional é ter vontade de fazer — 
ter uma vontade férrea, enfrentan
do todas as dificuldades que apare
cem pela frente. Só quando ganhei 
a bolsa para ir à França (1947), fui 
ver que a coisa era mais séria, que 
era necessário me empenhar a fun
do. Desde essa época eu tinha idéia 
de que não devia sacrificar o senti
do maior, o que estava adiante, 
mais longe. É isto que eu considero

* (Diretora do MARGS)."ZORRA"- obra asculpida em terracota, 1984.



era da esquerda, mas o pessoal foi se 
afastando. 0 partido só fazia exigên
cias, e descabidas. Quem é que podia 
dar todo o seu dia para o partido?

MARGS. Mas hoje, olhando pa
ra trás, achas que foi válido?

VASCO. Válido foi, principal
mente porque desta forma é que se 
iniciou a fazer gravura. Foi possível 
conhecer a técnica, discutir a técni
ca e foi, de forma geral, uma época 
rica em discussão. Havia um pintor 
francês em 1949, Pignon, que era o 
papa do Realismo Socialista.

MARGS. Pontificava também o 
trabalho dos mexicanos?

VASCO. Sim, sobretudo o de 
Leopoldo Mendez, que nós conhe
cemos. 0 Atelier do México, no en
tanto, era diferente do nosso na me
dida em que era coletivo, com mais 
recursos próprios e com mais liber
dade. Aqui é que o PC cometeu a 
besteira que cometeu.

MARGS. Tendo convivido com 
este grupo de pessoas que passou a 
liderar a intelectualidade a partir da 
década de 50, não te parece que o 
mesmo grupo, até hoje, é cortejado 
no Brasil inteiro? As pessoas que se 
aglutinavam em torno de Oscar Nie- 
meyer, por exemplo.

VASCO. Niemeyer, através do 
Partido, se consagrou muito, não só 
no país como no exterior. Ele dava 
prestígio ao partido e vice-versa. Pa
ra mim o que Niemeyer é mesmo é 
um grande escultor.

MARGS. Escultor?
VASCO. Claro: ele entende de 

volumes. Basta ver Brasília, que é 
uma grande e bela escultura. Ocorre 
que o Partido aglutinou pessoas que 
nem eram comunistas, mas que 
eram amigos meus, amigos de 
Scliar, amigo dos outros e que iam 
chegando.

Socialista está certo. Muita besteira 
foi feita. Mas olhando através da 
história, os artistas sempre tiveram 
uma preocupação social. Eles não 
podem apontar rumos com a arte, 
mas podem por a mostra as mazelas 
de um sistema.

MARGS. Que tipo de besteiras 
foram estas?

VASCO. Havia teóricos do Rea
lismo Socialista, sendo que o mais 
importante deles era Rosenthal. A 
ligação era muito estreita com os 
comunistas, que determinaram o 
que se devia e o que não se devia fa
zer. Aí é que eu comecei a me in
surgir, porque mesmo as colocações 
do Realismo Socialista não foram 
bem digeridas por eles. Então, co
mo é que eu vou fazer um campo
nês vitorioso, alegre, se as coisas 
ainda não estão assim? Por estas ra
zões fui me afastando.

MARGS. Havia patrulhamento 
dentro do Partido Comunista?

VASCO. Havia. Por incrível que 
pareça um dos sujeitos que fazia 
isto era o Scliar, que era de um sec
tarismo tremendo, sempre, é claro, 
na direção do stalinismo. Felizmen
te acabou entendendo isto tudo e

chands lá é diferente, já porque co
nhecem mais, têm mais formação. 
Então para eles é mais fácil, inclusi
ve, a seleção dos jovens: sabem em 
quem estão apostando, é um mer
cado mais estável, muito mais segu
ro. Aqui no Brasil, no Rio e em São 
Paulo, se vêem os marchands apos
tando em todo o mundo, como se 
fôsse uma roleta.

MARGS. E o papel dos Museus?
VASCO. Muito importante é o 

trabalho dos Museus já que não têm 
nenhuma aspiração de lucro e têm 
possibilidades e isenção para organi
zar o seu trabalho.

MARGS. E a influência do mer
cado sobre os Museus, sobre os Sa
lões .. .?

VASCO. Na Bienal, por exem
plo, os marchands tomaram conta. 
Acho que está havendo um alerta 
quanto a isto e um cuidado maior. 
Esta grande exposição brasileira da 
Bienal — a Tradição e Ruptura —é 
um trabalho notável. Um pouco 
apressado, mas é a evidência de que 
querem fazer alguma coisa.

MARGS. A questão da função 
da arte: Aracy Amaral escreveu um 
livro recentemente lançado e que 
ela intitulou "Arte para quê? — A 
preocupação social na arte brasilei
ra". Traça as preocupações sociais 
que permearam a história da arte e 
cita os anos 30 como a época do de
dilhar da "balalaika" da Revolução 
Soviética, da divisão entre trotskis- 
tas e stalinistas na área da crítica, 
cujos reflexos viríam a se fazer sen
tir ainda na década de 50 em Porto 
Alegre, através do Clube da Gravu
ra. "A balalaika desafinou de vez 
em 1956", diz ela, "mostrando que 
o som era outro e pesado".

VASCO. Aracy tem razão. O 
que ela diz a respeito do Realismo

conhecem muito bem. Alguns são 
inclusive criativos, fazem seus pró
prios trabalhos, que vão vender lá 
no Brique da Redenção. Então, ho
je em dia muita gente sabe fazer 
forma. Quando comecei ninguém 
sabia, a não ser o pessoal que traba
lhava em estuque e moldes para ca
sas. Foi com eles que aprendi algu
ma coisa.

MARGS. Como é que tu vês, 
hoje, as portas de acesso ao sistema 
de arte, tomando como ponto de 
vista a figura do artista novo? Que 
conselhos darias a este artista?

VASCO. Quem aspira a ser ar
tista tem que trabalhar com serieda
de; é preciso cuidar do trabalho pa
ra que este possa aparecer. Quando 
o artista vai procurar uma galeria, 
deve levar algo que mereça a aten
ção de um expert em arte, como de
ve ser um bom galerista. A questão 
de vender ou não vender pode de
morar um certo tempo, mas se o 
trabalho é bom acaba aparecendo. 
Parece que os artistas novos têm um 
pouco de pressa: eu trabalhei dez 
anos sem vender nada. Depois de 
dez anos é que fiz um busto, uma 
cabeça. Era outra época, concordo; 
hoje os artistas vêem o movimento 
das galerias e também querem parti
cipar, mas é preciso cuidar um pou
co. Há trabalhos de artistas relativa
mente novos cuja qualidade caiu 
porque entraram no mercado.

MARGS. Ainda sobre as vias de 
acesso ao sistema, como encaras os 
Salões?

mudou.
MARGS. O que o Scliar conta 

deste período, em termos da ligação 
do Clube da Gravura com Moscou, 
é que a preocupação era de criar 
uma revista para o Partido, a Hori
zonte, para a qual viria dinheiro, só 
que o dinheiro nunca veio.

VASCO. O dinheiro? Eu dava 
dinheiro. Muita gente dava dinhei-VASCO. Os Salões são impor

tantes para o jovem artista, pois ele 
vai para fazer o melhor e assim 
constrói seu currículo. E depois, 
nós estamos vivendo na América 
Latina; isto não é Europa, não é Es
tados Unidos. O trabalho dos mar

ro.
MARGS. Não havia, então, o 

apoio do partido?
VASCO. Não. Eles só queriam 

mesmo a revista, não é? No movi
mento dos intelectuais todo mundo



destaque do MêsMARGS. A questão social, a 
questão política é predominante em 
teu trabalho?

VASCO. É uma questão que me 
preocupa muito, sobretudo quando 
trabalho monumentos que vão para 
a rua. Me preocupa muito porque é 
uma coisa pública, que vai dizer 
algo a cada um.

MARGS. Na tua obra, sobretu
do a mais recente, a plasticidade e a 
preocupação formal são caracterís
ticas quase que preponderantes. Tu 
trabalhas a questão formal, brincas 
com as formas . ..

VASCO. Isso vem da minha for
mação, mesmo. Me impressionaram 
muito os escultores franceses e ita
lianos que se preocupavam com o 
modelado, como Rodin, por exem
plo. A ciência do modelado ficou 
quase perdida depois da Renascen
ça, a não ser em poucos escultores 
franceses, italianos e ingleses como 
Enry Moore.

MARGS. Será esta a parte pra- 
zeirosa do fazer artístico?

1 VASCO. Sim, claro. As vezes 
me dá vontade de modelar, assim, 
um redondo, uma coisa quase bar
roca. é um prazer — é uma retoma
da do passado que me dá gosto fa
zer.

preciso pensar, é preciso se indagar. 
Através desta indagação é que se 
define a forma.

MARGS. Na década de 50 esta 
questão era evidente no teu traba
lho. Dali para diante parece que a 
arte se perdeu num mar de influên
cias. A arte está num impasse bas
tante sério, talvez num descaminho, 
certamente numa perplexidade.

VASCO. Mas o mundo está 
numa perplexidade tão grande\ A 
arte só podia ser o espelho disto.

PRADO
(Novembro)

GUIGNARD
(Outubro)

FLA VIA MARIA ROSA *GISELE SCALCO SUTIL *

Foto de Circe Saldanha

Foto de Mabel Vieira

“Fundição”, xilogravura 
(0,20x0,18 m), executada em 1953 e 
doada ao MARGS pelo artista em 1975.

Esta obra de Vasco Prado, um dos fun
dadores do Clube dos Amigos da Gravura 
de Porto Alegre, é do período em que o 
movimento já alcança ampla repercussão, 
tendo o grupo recebido no ano anterior o 
“Prêmio Pablo Picasso da Paz” por uma sé
rie de suas gravuras, conforme decisão de 
um júri integrado por Jorge Amado, Graci-* 
liano Ramos e Oscar Niemeyer.

Como o próprio Vasco afirma, “nin
guém pode se desligar da realidade”. E isto 
se evidencia sobremaneira em suas gravu
ras, e também nas do grupo, cuja caracte
rística é a abordagem da temática local, fo
calizando a terra e o homem gaúchos.

Autodidata, Vasco Prado tem-se dedi
cado, ao longo de sua carreira artística, à es
cultura, ao desenho, à tapeçaria e à gravura.

Vasco nasceu em Uruguaiana/RS, em

cores

O “Retrato de Dna. Maria de Lour- 
des Pires da Rocha”, óleo sobre tela, exe
cutado entre 1936/7 por Alberto Guig- 
nard, foi doado ao MARGS pela Sra. Dio- 
néia Soares, Banco Sul Brasileiro, Grupo 
Zivi/Hércules, Albarus S/A, Sultepa e 
Grupo lochpe.

Trata-se do primeiro Guignard a com
por o acervo do MARGS, já que a obra 
“Rosto de Mulher”, óleo sobre madeira, 
de 1946, faz parte do acervo da Pinacote
ca Rubem Berta que se acha emprestada 
ao Museu de Arte do Rio Grande do SuL

Alberto da Veiga Guignard nasceu 
em Nova Friburgo, RJ, em 1896 e morreu 
em Belo Horizonte, MG, em 1962. Foi 
pintor, desenhista e professor.

MARGS. Este fato apareceu cla
ramente na Retrospectiva que o 
MARGS mostrou: a escultura mais 
recente tinha muito de uma escul
tura da década de 50. Mas quem ob
serva teu trabalho com alguma siste
mática tem a impressão de que a 
tua preocupação política fica ex
pressa quase que exclusivamente no 
discurso e na tua obra pública. A 
preocupação formal . ..

VASCO. Isto me preocupa por
que como artista se vou falar algu
ma coisa, tenho que dizer algo. é

(Nu - Vasco Prado)

AAMARGS

Participe mais 
da Vida 

do seu Museu.

Associe-se na 
AAMARGS 

Associação dos Amigos 
do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul.

1914.

*Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS* Cotaboradora.
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1Horário de Visitaçáo: de Terça a Domingo das 10 às 17 horas.
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