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GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
JAIR DE OLIVEIRA SOARES Num estado que tem visto crescer seu sistema de artes com a 

abertura de novas galerias e criação de novas associações (sendo a mais re

cente delas o Núcleo da Gravura do RGS), fecham-se sistematicamente os 

espaços de divulgação das artes plásticas. Em menos de um ano o sistema 

absorveu o fechamento dos veículos Correio do Povo e Folha da Tarde que, 

além de páginas diárias dedicadas à cultura, mantinham um caderno cultural 

semanal, bem como o fechamento da revista Artis e a suspenção da circula

ção do jornal O Estado do Rio Grande do Sul. No jornal Zero Hora, de am

pla circulação, a editora da página de artes visuais deixa o posto e,
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quentemente, o espaço conquistado. Nesta sucessão de perdas, um único 

ganho: a Gazeta Mercantil passa a publicar um caderno diário sobre a Região 

Sul, dedicando pelo menos uma página diária à cultura.

Nestas condições, o MA RGS decide repensar o seu Boletim e 

cria um Conselho Editorial. Desejando ser um registro de sua própria memó

ria e, ao mesmo tempo, forum de debate sobre as artes visuais no Rio Grande 

do Sul, dentro das limitações que lhe são intrínsecas, o Boletim do MA RGS 

retoma o seu próprio debate, consciente da indispensabilidade do registro.
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Mostras no MARGS Grande do Sul, uma exposiçáo com obras 
de seu acervo e empréstimo de artistas 
plásticos e colecionadores particulares, 
oferecendo, nas Salas Negras do 1? andar, 
um panorama da xilogravura em nosso Es
tado que deverá itinerar pelas principais 
cidades do interior do Rio Grande do Sul.

do desenvolver outras texturas na impres
são (colagem de telas ou tecidos abertos). 
Podemos observar na coletiva a alternân
cia de estilos. Aqui, a gente sabe, sempre 
predominou a xilo figurativa. Desde sua 
introdução pelos portugueses, esta técnica 
consagrou-se como forma instrumental, 
recurso gráfico para ilustrações. Mas, a 
partir da libertação da cor e da forma 
com o Expressionismo, a xilo também se 
liberta da sua função unicamente instru
mental e celebra uma fase mais criativa, 
onde a cor é incorporada como matéria 
essencial e não apenas simples adorno. É 
o caso de Fayga Ostrower, onde a cor 
passa a ser vital para a expressão e as tex
turas entalhadas com delírio e rigor na 
madeira”.

Nesta exposiçáo do INAP/FUNARTE, 
organizada com a consultoria de Frederi
co de Morais e Anna Letycia, com monta
gem e projeto didático de Paulo Roberto 
Leal, Rubem Grilo e Sandra Santos, o pú
blico pode ver/ler/sentir os trabalhos con
ceituais de Regina Silveira; a xilo de cor
del (‘‘Cena Via Crucis”) do mestre NOZA, 
prestigiado e reconhecido primeiramente 
em Paris, e hoje no Brasil como o precur
sor da xilo de cordel; pode divertir-se com 
a ironia social de J. Borges (“Castigo de 
Bêbado” e “Mocidade”) e a de Antonio 
Henrique Amaral ("Passatempo Latino- 
Americano”); refletir com a militância e 
atualização política da xilo de Maria Bo- 
nomi ("Diretas Já” - 1984), que é uma 
reafirmação das palavras de Mário de An
drade: “ .. . é a xilogravura o meio que 
melhor atende a essa tradição, especifica
mente gráfica, que é seu instrumento de 
conscientização política e social”. Pode 
também conferir trabalhos de artistas gaú
chos como Danúbio Gonçalves, Vera Cha
ves Barcellos, Zorávia Bettiol e da própria 
Anico Herskovits.

Paralela à mostra itinerante da 
FUNARTE, o MARGS organizou, com a 
curadoria do Núcleo de Gravura do Rio

A XILOGRAVURA 
NA HISTÓRIA DA 

ARTE BRASILEIRA & O 
RIO GRANDE DO SUL 
NA XILOGRAVURA

significativa porque, pelo seu caráter iti
nerante pelas principais capitais, permitirá 
o intercâmbio artístico e cultural entre as 
várias regiões do país. O pessoal do norte 
poderá ver o que estamos fazendo no sul 
e vice-versa. É importante porque, num 
momento em que pouca gente continua 
fazendo xilogravura, a exposição funciona 
como uma reafirmação do seu valor artís
tico, cultural e político. Ela, a mostra, é 
um momento em que o próprio artista 
pode entrar em contato com a diversidade 
de estilos, com as diversas formas de tra
balho de cada artista e com a diversidade 
de materiais utilizados, como é o caso do 
trabalho de Hansen-Bahia que, na procu
ra de outros recursos e soluções, agrega 
novos materiais sobre a matriz, procuran-

Foto de Mabel Vieira
DEPOIMENTO DE 

ANICO HERSKOVITS* 
TEXTO DE JOÃO CARLOS TIBURSKI**
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li tA mostra "A Xilogravura na Histó
ria da Arte Brasileira" é uma coletiva iti
nerante organizada pela FUNARTE. 
Reuniu 66 trabalhos de 40 artistas nacio
nais. H1

Período: 05/02 a 03/03/85.
"O Rio Grande do Sul na Xilogravu

ra" foi organizada com o apoio do Nú
cleo de Gravura do RGS e mostrada no 
MARGS paralelamente à mostra da 
FUNARTE.

Período: 05/02 a 07/03/85.
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Sem a pretensão de apresentar um in
ventário completo e exaustivo da produ
ção xilográfica brasileira, e deixando fora 
alguns nomes significativos, a mostra arti
cula-se como um “panorama didático de 
divulgação e afirmação da gravura brasi
leira”.

Promoçao:MAKGS e Núcleo de Gravura<loRGS 
Data: 5-2-85 a 7-3*85 Local: MARGS

(Cartaz — Circe Saldanha e Silvia Cestari Cu
nha).

Participaram da mostra “O Rio Grande 
do Sul e a Xilogravura” os artistas plásti
cos gaúchos Anestor Tavares, Anico Hers
kovits, Armando Almeida, Carlos Scliar, 
Circe Saldanha, Clarice Jaeger, Danúbio 
Gonçalves, Eduardo Cruz, Francisco Sto- 
ckinger, Gastão Hoffstetter, Glênio Bian- 
chetti, Hélio Fervenza, Jair Dias, João Fa
ria Viana, Joel Amaral, Luiz Brasil, Keila 
Santos, Maria Di Gesu, Moacir Guis, Mou
ra, Nelson Ellwanger, Otacílio, Paulo Pe- 
res, Plínio Bemhard, Regina Silveira, Ri
cardo Becker, Riopardense de Macedo, 
Silvia Cestari, Trindade Leal, Vasco Pra
do, Waldeny Elias e Zorávia Bettiol.

Para Anico Herskovits 
uma espécie de salto da fase mais antiga 
(Goeldi, Abramo, Grupo de Bagé) para a 
fase mais moderna (Ana Carolina, Rubem 
Grilo, Bonomi). Salto que não prejudica a 
importância da coletiva como levanta
mento histórico dos trabalhos dos artistas 
precursores e modernos da xilo no Brasil”.

“É muito significativa" - diz Anico - 
“pois é a primeira reunião de trabalhos 
xilográficos que se faz no Brasil. É muito

‘há como

* Artista plástica gaúcha.
** Editor do Boletim Informativo do MARGS. "Boteco" — Anestor Tavares/1971.



mais da região, simbolizando motivos de 
suas manifestações religiosas; vestimentas 
feitas com a fibra triturada e desidratada 
do cedro; instrumentos de uso diário,co
mo utensílios de cozinha e artefatos de 
rituais, esculpidos com grande precisão 
técnica, além do protótipo de um tótem 
heráldico que traz os brasões dos chefes 
dos sete grupos que compõem os Povos 
do Cedro. A coleção dos Povos do Cedro 
é acompanhada por mostra fotográfica do 
povo em situações de sua vivência diária. 
Esta mostra, que tem a chancela do Con
sulado Geral do Canadá, é testemunho da 
importância que o governo desse pais atri
bui á cultura popular, apoiando a arte an
cestral dos Povos do Cedro, além de divul
gá-la em outros paises.

de vestuário, tecidas em fios naturais e 
pintadas ou tingidas com pigmentos vege
tais; máscaras; brincos; toucados e outros 
adornos feitos com penas e plumas de 
pássaros (araras, mutuns, tucanos, patos 
selvagens, colhereiros e garças), utensílios 
esculpidos em madeiras e tramados de pa
lha.

Entre os 49 artistas brasileiros sele
cionados no Panorama estão quatro no 
mes de gaúchos: Ana Luiza Alegria, Anico 
Herskovits, Antonio Augusto Frantz e 
Carlos Wladimirsky, que obteve o prêmio 
Aquisição IBM do Brasil.

A inclusão destes quatro gaúchos e o 
próprio prêmio obtido (foram distribuí
dos 3 prêmios) atestam a qualidade da 
artê feita hoje no sul, cujos artistas neces
sitam romper barreiras não só no estado 
de origem mas, principalmente, abrir es
paço difícil no eixo Rio-São Paulo.

O MARGS, em seu espaço Investiga
ção, mostrou a arte de Ana Alegria, Ani
co, Frantz e Wladimirsky. Foram reuni
das três obras de cada um, em um total 
de 12 peças representativas.

ANA LUIZA ALEGRIA, 37 anos, 
trabalhando em arte desde 1970, quando 
expôs pela primeira vez, já então com 
“Menção Honrosa’’, é, sem dúvida, um 
nome forte desta representação. Seus gua
ches e bicos de pena mostram uma lingua
gem plástica madura. Grafismo e cor são 
sempre renovados em qualquer das pro
postas temáticas que tem desenvolvido, 
desde a figura humana às caixas, carros, 
detalhes de vestimentas ou, mais recente
mente, âs cervas e marcas de gado. Em 
qualquer delas prevalece a idéia da liber
dade, enquanto possibilidade de ruptura, 
de invasão de limites pessoais ou sociais.

ANICO HERSKOVITS, 36 anos, tra
balhando desde 1970, tem a tenacidade 
dos verdadeiros gravadores.

As xilogravuras que apresentou no 
Panorama sobre o tema da construção são 
marcadamente pessoais. Sua linguagem é 
cheia de sugestões sobre as disparidades 
sociais. Enfoca a escravidão do homem, 
particularmente do operário, que não é só 
o brasileiro, mas tema universal. O dina
mismo do corte, o clima criado pelos con
trastes do branco e do preto, enfim, a se
riedade do trabalho, sem nenhuma apela
ção, mostram bem a justa participação

OS POVOS DO CEDRO 
E A ARTE

DOS ÍNDIOS BRASILEIROS

IRIA H. G. MARTI NI*

A mostra compõe-se de 86 peças: 43 
de índios canadenses e 43 de índios bra
sileiros.

Período: 09 a 27/01/85.

Concomitante â mostra, foram pro
jetados filmes sobre a cultura dos índios 
canadenses e brasileiros.

ARTE DOS GAÚCHOS 
SOBRE O PAPEL

Foto de Ruy Varella

TENIZA SP! NE LU*

Mostra reunindo obras de Ana Luiza 
Alegria, Anico Herskovits, Carlos lA/ladi- 
mirsky e Franz, artistas gaúchos selecio
nados pelo "5? Panorama da Arte sobre 
o Papel", promovido pelo Museu de Arte 
Moderna de São Paulo.

Período: 06 a 28/02/85.
Local: Espaço Investigação.

Foto de Ruy Varella

O Panorama de Arte Atual Brasileira, 
que o Museu de Arte Moderna de São 
Paulo Realiza desde 1969, enfocou em 
sua última edição a arte feita sobre papel. 
Reuniu o Salão, além dos já tradicionais 
desenho, gravura e técnicas mistas, o xe
rox, a arte postal e a própria confecção 
do papel. Muito mais abrangente, portan
to, o Panorama/84 amplia as linguagens 
desse suporte. Além disso, no entender de 
Alberto Beuttenmüller, curador da mos
tra, “o Brasil foi esquadrinhado e discuti
do, região por região, para que se pudesse 
fazer justiça aos novos projetos da “arte 
sobre papel”. “Procuramos a nata dos ar
tistas que trabalham sobre papel, um su
porte esquecido pelo mercado de arte”.

(Máscara — Povos do Cedro).

Povos do Cedro é a denominação ge
nérica dos índios canadenses que habitam 
atualmente a costa noroeste do Oceano 
Pacífico e que têm no cedro vermelho, 
abundante naquela região, a matéria-pri
ma para a construção de suas habitações, 
seus meios de transporte, para a formula
ção de seus utensílios e para suas manifes
tações religiosas e artísticas.

A mostra é composta por máscaras 
esculpidas em madeira com pêlos de ani-

!

(Arte plumária brasileira).
■

Na pequena Galeria do MARGS, a 
arte dos índios brasileiros foi mostrada a 
partir da sua rica arte plumária, composta 
de peças que integram o acervo da FUNAI 
que aliou-se ao Ministério de Assuntos In
dígenas do Canadá na formulação desta 
mostra itinerante. Integram a mostra peças

* Coordenadora do Núcleo de Promoções e 
Comunicação. * Jornalista.



filmes Super 8, fez ambientes, “perfor
mances”, criação teatral e xerox.

Detalhe).("Modelo para armar n? 1" — Ana Luiza Alegria

desta artista na seleção de arte sobre pa
pel em nível nacional.

FRANTZ, ou Antonio Augusto Fran- 
tz Soares, tem 22 anos e iniciou recente
mente (1978) trabalhando com aquarela, 
influenciado por artistas de Porto Alegre 
que iam eventualmente a Rio Pardo, sua 
cidade. Após novos contatos e estudos, 
passou a pesquisar os recursos de expres
são do spray. Suas pichações de palavras, 
letras e números começam já a evoluir em 
direção â uma abstração. Embora não 
tendo ainda a bagagem técnica de Ana 
Alegria ou Anico, sua inclusão no Pano- 
ram está de acordo com a proposta con
temporânea do Salão.

O prêmio obtido por CARLOS WLA- 
DIMIRSKY não surpreende. Seus traba
lhos têm impacto e colorido, numa busca 
do que é essencial aos olhos, num despo- 
jamento de qualquer interferência do am-

("Pichação, ou Em Busca de um Impasse" — 
Frantz — detalhe).

("Teorema" — Wladimirsky/detalhe).

AS NOVAS DOAÇÕES 
E SCLIAR:4 DÉCADASParticipou da criação do Espaço NO 

e, em 1983, mostrou uma individual de de
senhos no MARGS, já então tratando o 
tema em questão. O artista comentava o 
caos em que habitamos, estrutura ativada 
para a destruição individual e coletiva do 
que é sensível, propondo “transpor para o 
papel uma identificação com os homens 
que riscaram seus signos nas paredes de 
uma caverna”. Segundo Wladimirsky, é 
nesta mágica que se concentra seu interes
se, ou seja, “na constante descoberta de 
uma memória visual, primitiva e simbóli
ca, inerente a nossa espécie”.

GISELE SCALCO SUTIL **

O Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul recebeu significativas obras de artistas 
plásticos no transcurso do ano passado e 
o Núcleo do Acervo do MARGS selecio
nou alguns dos trabalhos mais representa
tivos, distribuindo-os nas duas Salas Ne
gras que ficam no andar térreo do Museu,

*

("Olaria III —" Anico/detalhe).

biente poluído. Wladimirsky tem 29 anos, 
mas sua bagagem já é bem ampla. Dirigiu * Colaboradora.



obra intitulada “Sesta I”, tanto pela téc
nica (linóleo e pochoir) quanto pelo efei
to do vento enrugando a roupa do gaúcho 
estirado em um pelego. De 1968, descobri
mos um Scliar utilizando cores escuras, 
chapadas, com dizeres tipo “Pão e Rosas 
para Todos’’. Em 79, destaque para “Bule

Pesquisacompondo, assim, a amostragem intitula
da “As novas Doações de 1984’’.

A mostra abrigou um “universusmul- 
ti" de artistas, entendido o sentido da pa
lavra usada aqui como sendo a multiplici
dade de tendências, de propostas, de épo
cas de execução distintas, reunidas todas 
no mesmo espaço.

Da Sala Negra I para a Sala Negra II, 
conviveram lado a lado “Símile 6’’ - re
presentação da sombra projetada por um 
garfo transformando-se num pombo - da 
artista gaúcha Regina Silveira, “In Memo- 
riun de Albrecht Dürer” - da série “Dese
nhos em Momentart” de Harry Dorfler e, 
também, “Noturno’’ de Isabel Pons, obra 
abstrata premiada na Bienal de São Paulo. 
Cada um destes artistas que expuseram no 
MARGS no decorrer de 1984 doou um 
trabalho de conjunto exposto, enrique
cendo o Acervo do Museu.

Havia ainda mais nove artistas na Sala 
Negra I. Nomes conhecidos da gravura 
como Lasar Segai em “Cenas do Mangue’’, 
Carlos Oswald em “Bois molestados pelas 
moscas’’, Otto Reim em “Nereidas”, le
vando o observador a imaginar um navio 
português tal qual o de Cabral vindo para 
o Brasil, e Oswaldo Goeldi com uma xilo
gravura sem data e sem título, como as 
obras atemporais o são . . . Estes quatro 
artistas citados acima compõem os álbuns 
doados pelo Museu Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro ao MARGS.

No grupo de serigrafia estavam: Ana 
Letycia, com um trabalho de 1967 cujo 
tema são caixas, caixas lembrando uma 
vitrola antiga, Farnese, com trabalho exe
cutado em 1968 da “Série Fecundação”, 
Ivan Marquetti, expondo uma serigrafia 
da série “Interiores Coloniais”, de 67, 
Gastão Manoel Henrique e, ainda, o artis
ta gaúcho Glênio Bianchetti com obras 
sem título, executadas em 1967.

Na Sala Negra II: Carlos Scliar com 
trabalhos das quatro últimas décadas. Da 
primeira década (1955) destaque para a

LITÓGRAFOS 
DO RIO GRANDE DO SUL

pert” do artista. Inácio Weingãrtner no 
seu caminho, os caminhos da arte têm 
que ser andados, exerceu as duas. Menino 
ainda, foi iniciado no desenho por um 
mestre alemão chamado Hermann Traub. 
Logo depois, fascinado pela arte litográ- 
fica, ingressou como aprendiz-gravador 
no estabelecimento de Wiedmann. E lá, 
com Von Chanac, mestre celebrado, pôs 
o pé na estrada dos caminhos litográficos. 
Não sei se é sempre que se dá o poder do 
provérbio que diz que o destino do discí
pulo é superar e/ou suceder o mestre. 
Mas, sei que, em 1867, Weingãrtner, com 
22 anos, é indicado para ocupar o lugar do 
mestre. E neste sentido o dia 7 de julho 
de 1867 é o dia da confirmação. Começa 
a circular em Porto Alegre o primeiro pe
riódico ilustrado - crítico e joco-sério - 
que era editado somente aos domingos: 
“A Sentinela do Sul”. Júlio Timóteo de 
Araújo e Manoel Felisberto Pereira da 
Silva eram os proprietários e entre os co
laboradores apareciam os nomes como 
Carlos Von Kozeritz e Eudoro Berlink.

As oficinas da Litografia Imperial 
fervilhavam. Inácio Weingãrtner cuidava 
das secções de retratos e charges, através 
das quais haveria de se consagrar. A ex
pressão talentosa trouxe-lhe o sucesso e a 
popularidade. Em 1870 funda com Luiz 
Wiedmann, filho de Emilio Wiedmann, 
proprietário da Litografia Imperial, a Li
tografia Wiedmann & Weingãrtner.

A dissolução da firma leva o artista a 
andar pela Corte. Mas seu lugar era no sul. 
Aqui equipa sua oficina com o que havia 
de mais aperfeiçoado em termos de imple
mentos e recursos e executa com maestria 
as mais variadas obras do ramo litográfi- 
co. Mas não são só oficinas voltadas para 
a demanda do mercado. São verdadeiras 
oficinas-escolas que vão formar uma gera
ção de litógrafos.

PESQUISA: C/fíCE SALDANHA * 
TEXTO: JOÃO C. T/BUfíSK/**

«•Foto de Ruy Varella

Na história da litografia rio-grandense 
encontramos nomes â altura de competi
rem com as expressões internacionais e 
nacionais da técnica litográfica. Nomes 
que não apenas alcançaram um grande do
mínio técnico, mas que revelaram tam
bém um grande poder criativo.

AUGUSTO LANZAC VON CHANAC

O verdadeiro nome do Conde de Von 
Chanac era Augusto Ben. Radicou-se em 
Porto Alegre e notabilizou-se por seus tra
balhos nas oficinas da “Litografia Nacio
nal” e “Litografia Imperial” de Wied
mann. Em 1860 fundou a sua própria li
tografia que produziu obras primorosas 
por quase duas décadas. Von Chanac era 
um desenhista de talento e um gravador 
de insuperável habilidade. Um profissio
nal completo, teórico e, praticamente, con
tribuiu muito para as nossas oficinas, o- 
rientando, inclusive, vários aprendizes de 
litografia. Entre estes aprendizes talento
sos podemos citar Inácio Weingéfrtner, dis
cípulo e futuro concorrente.

(Obra de Scliar).

Amarelo”, onde o artista brinca com vo
lumes, jogando com as cores a partir de 
formas construídas geometricamente. De 
1981, da exposição do “Bules e Frutas”, 
até chegar ao grupo de trabalhos expostos 
em 1984, fica a presença fascinante da 
gravura "Natureza Morta” por sua simpli
cidade na concepção.

i

AAMARGS < INÁCIO WEINGÁRTNER

Participe 
da vida 

do seu Museu 
Associe-se na 
AAMARGS

Criatividade e capacidade criadora 
talvez sejam, ainda hoje, as formas tradi
cionais e modernas de diferenciar o “ex-

* Artista Plástica.
** Editor do Boletim Informativo.



fotografialitográfica, provam o acerto desta afir
mação.

Foto de Circe Saldanha

A FOTOGRAFIA 
ONTEM E HOJE NO BRASIL

Foto de Ruy Varella
Foto de Circe Saldanha

•r**-I
RUY VARELLA*i

)
A explosão do movimento fotográfi

co no Brasil tem sido muito comentada. 
Embora esta explosão seja considerada 
por muitos como certa, convém analisar o 
que de real existe em tal avanço.

A fotografia deve ser dividida em 3 
áreas de atuação: a fotografia como “hob- 
by" ou de documentação familiar e turís
tica, a fotografia comercial e a fotografia 
como arte.

A primeira, sem dúvida, tem tido 
grande desenvolvimento em nosso país 
nos últimos três anos. Com o surgimento 
de laboratórios capazes de produzir 50.000 
fotos por hora, consomem-se cada vez 
mais milhões de rolos de filmes por ano. 
A concorrência já chegou a tal ponto que 
se fabricam câmeras descartáveis e os lo
cais onde se pode mandar revelar filmes 
são os mais diversos: magazines, lavande
rias, bancas de jornais, etc ... É uma área 
totalmente de Consumo.

A fotografia comercial - aqui com
preendidos: a fotografia publicitária, in
dustrial, grande parte do fotojornalismo, 
e até a fotografia de eventos sociais - es
boça atualmente um importante movi
mento de agrupamento de classe, buscan
do maior consciência profissional e defesa 
dos seus direitos. Em São Paulo só agora 
se fundou uma associação que é um pas
so importante para os profissionais, pois 
somente através da seriedade dessas asso
ciações será conseguida a regulamentação 
da profissão.

( )

* •- NeWy—w: .a.VíLiX.' 3*

("Cena do Combate de Sâo Borja" Weing^rtner 
— Sentinela do Sul).

As caricaturas sutis e os retratos lito- 
grafados foram sua especialidade. Nisto 
ninguém o excedeu. Fez retratos do Ba
rão de Itaqui, de Francisco da Silva Al
meida Pontes, Gal. José Joaquim de An
drade Neves, Conde de Porto Alegre, Joa
quim Nabuco, Felipe Nery, Felix da Cu
nha, João Caetano dos Santos, Pinheiro 
Chagas e Luciana de Abreu. Nem sempre 
os assinava. Colaborou com sua arte em 
“O Mercantil”, “A Reforma”, ‘‘O Jornal 
do Comércio”, o “Correio do Povo” e ou
tros veículos de comunicação. Inácio 
Weingéfrtner nasceu em Porto Alegre em 
14 de maio de 1908.

(J. Samarach — Litografia do Jornal "O Sécu
lo").

Além de problemas específicos da 
área, a fotografia comercial se defronta 
ainda com problemas sócio-econômicos, 
que dificultam o seu desenvolvimento. 
Não dispomos de cursos que possibilitem 
um aprendizado mais eficaz, da mesma 
forma que a bibliografia fotográfica em 
língua portuguesa é praticamente inexis
tente. A aquisição de material e de instru
mentos requer não só alto nível de aper
feiçoamento como também grandes inves
timentos que o mercado consumidor não 
cobre.

OUTROS NOMES

O sul sempre foi um dos principais 
núcleos de gravadores do país. Nomes 
como o de Joaquim Samarach, natural da 
Espanha e radicado em Porto a partir de 
1881, Antonio Eduardo de Araújo Guer
ra, pintor português que veio para o Bra
sil em 1878, João Petersen, nascido a 18 
de março de 1863 em Porto Alegre, Thá- 
deo Alves Amorim, natural de Rio Gran
de, Alberto Engel, ilustrador, retratista e 
colaborador dos jornais de Porto Alegre 
e Cândido Aragonez de Faria, carioca, 
que tiveram papel destacado na arte
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J Somos obrigados a importar quase 
tudo, já que a fabricação nacional é muito 
restrita. Resta-nos ainda a pouca, ou ne
nhuma, aplicação da lei que regula os Di
reitos Autorais, estimulada em grande 
parte pela omissão dos fotógrafos.

A fotografia de arte tem apresentado 
grande avanço nos últimos anos, sendoEduardo A. Guerra — Litografia). * Fotógrafo profissional.



1979 considerado um marco. Abriram-se 
espaços em galerias, museus, revistas e pu
blicações específicas. Tradicionais galerias 
de arte começaram a ceder suas paredes 
para exposições de fotografia e os jornais, 
através de suas colunas especializadas, 
descobriram o movimento, dando-lhe co
bertura. A Galeria da FUNARTE come
çou a diversificar sua programação in
cluindo, além das mostras e publicações, 
conferências, debates e apresentações de 
áudio-visuais. Podemos constatar que, se 
o reconhecimento da fotografia como ma
nifestação interior está acontecendo, foi 
porque o objetivo final, o público, foi 
atingido.

LEITURAS Artes & Idéias
Os interessados em ampliar seus co

nhecimentos a respeito da fotografia po
dem encontrar na Biblioteca do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul uma razoável 
bibliografia sobre a arte fotográfica.

Além de outras obras, destacamos a 
recente aquisição pelo Museu dos traba
lhos:

que este ano será de muita validade na 
minha obra.

VIAGEM
E EXPERIÊNCIA DE VIDA

TENIZA SP! NE LU*
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Desenhista, gravador, pintor e profes
sor, Danúbio Villamil Gonçalves nasceu 
em Bagé no Rio Grande do Sul. No Rio 
de Janeiro, onde residiu durante quator
ze anos, estudou com Cândido Portinari 
(1943) e na Fundação Getúlio Vargas. 
Em viagem pela Europa, realizou estudos 
na Academia Julien e cursos livres (1950- 
51) em Paris. Ocupou o cargo de Diretor 
do Atelier Livre da Prefeitura de Porto 
Alegre, onde leciona desde 1963. Foi pro
fessor do Instituto de Artes da UFRGS 
de 1969 a 1971.

Integrou o Clube de Gravura de Bagé
Tem obras no acervo de museus do 

Brasil. Conquistou inúmeros prêmios e, 
de 1944 até agora, tem exposto indivi
dualmente ou em Salões e Bienais do 
Pais e do exterior.

»“A ILUSÃO ESPECULAR - Intro
dução á Fotografia”, escrito pelo cineas
ta, professor universitário e ensaísta Ar- 
lindo Machado. Publicação do Instituto 
Nacional da Fotografia/FUNARTE em 
associação com a Brasiliense. 162 p.Defrontam-se os fotógrafos com seu 

maior desafio: fazer com que seu trabalho 
atinja um público cada vez mais amplo, 
evitando, assim, a elitização. Porque em
bora a fotografia no Brasil tenha sido uma 
constante desde sua invenção, grande par
te dos nossos fotógrafos, ganhadores de 
milhares de prêmios internacionais, sem
pre teve seus trabalhos presos ás paredes 
de foto-clubes ou publicados em revistas 
de circulação restrita e interna.

Outro problema é a inexistência de 
um público comprador, já que o fotógra
fo tem altos custos com o produto impor
tado.

“ORIGENS E EXPANSÃO DA FO
TOGRAFIA NO BRASIL - Século XIX”, 
de Boris Kossoy. Edição MEC/FUNARTE. 
125 p.

“FOTOGRAFIA: Universos & Arra
baldes”, de Luis Humberto. Edição MEC/ 
FUNARTE. 98 p.

(Danúbio em seu atelier).
“O RETRATO BRASILEIRO” - 

Fotografias da Coleção Francisco Rodri
gues 1840-1920. Com textos de Gilberto 
Freyre, Fernando Ponce de Leon e Pedro 
Vasquez. Edição do Núcleo de Fotografia 
da FUNARTE e FUNDAÇÃO JOAQUIM 
NABUCO - Departamento de Iconogra
fia. 73 p.

MARGS. O QUE TENS A ACRES
CENTAR COM ESTA NOVA IDA À EU
ROPA?

DANÚBIO. O - importante é levar na 
viagem uma bagagem de conhecimento ou 
amadurecimento cultural. A maioria dos

MOVIMENTO CULTURAL

Apesar do reconhecimento da foto
grafia como arte, o público traz consigo 
o receio do seu suporte ser o papel e de a 
tiragem ser múltipla.

O movimento da fotografia existe. 
Apenas os avanços obtidos acham-se mui
to aquém do desejado, se confrontados 
com o potencial de espaço e importância 
que a comunicação visual reserva â foto
grafia.

MARGS. O QUE TE CHAMOU A- 
TENÇÃO NO SETOR DE ARTES PLÁS
TICAS NOS PAÍSES QUE VISITASTE?

DANÚBIO. Estive na França, Itália e 
Espanha. O mais importante foi a tempo
rada de Barcelona e Madrid. Tive a sorte 
de ver exposições antológicas (retrospec
tivas) de Arp, Bérrocal, Gaudi, Picabia, J. 
Sollana e Morandi. Individuais de David 
Hockeney, gravura e fotografia. Artista 
que muito respeito e admiro. Vi também 
uma mostra de gravura erótica de Picasso, 
gravuras de Dali, Saura, Ornar Rayo, Max 
Klinger, na Fundação Miró. Fui a Figue- 
ras conhecer o museu Dali. Vi de perto a 
restauração dos afrescos de Miguel Ângelo

viajantes não vê. Sinto que esta sexta vez 
que fui á Europa tenha sido a mais impor
tante. Um estímulo e avanço de quinze 
anos de vida. Pretendo expor em Porto 
Alegre no fim deste ano. Será uma respos
ta á euforia do momento ou um desafio 
pessoal que penso desempenhar de modo 
positivo.

“A RUPTURA DA FOTOGRAFIA 
NOS ANOS 50”, de José Oiticica Filho. 
Edição FUNARTE. 97 p.

Este livro traz uma interessante intro
dução de Paulo Herkenhoff, diretor do 
INAP/FUNARTE a respeito do trabalho 
fotográfico de José Oiticica Filho.

A Biblioteca do MARGS está aberta 
ao público de terças as sextas-feiras, das 
10 ás 17 horas.

Voltarei â xilogravura de topo, à gra
vura em metal e á pintura. Durante a via
gem de dois meses esquematizei a mostra. 
Vou agora iniciar o trabalho e tenho fé de

LEIA/PESQUISE . . .

Na Biblioteca 
do MARGS — 29 Andar

* Jornalista.



MARGS. CRITICAMENTE, COMO 
VOCÊ VÉ A ARTE TÊXTIL HOJE?

BEUTTENMÜLLER. O primeiro 
evento que houve na FAAPE, por exem
plo, feito por Nicola e Douchez por volta 
dos anos 69 ou 70, foi um marco para a 
tapeçaria no Brasil. Não se faziam exposi
ções de tapeçaria. A tapeçaria entrava no 
computo geral. Eu fiz parte do júri deste 
evento. Também participei do júri em 
Trienais. E assim a gente vai somando ex
periências e vai anotando determinadas 
situações que se repetem e que nos permi
tem, então, um posicionamento crítico.

Como membro do júri da Evento 
Têxtil/85, coloquei que duas característi
cas acontecem sempre quanto ao estímu
lo da tapeçaria no Brasil.

DANÚBIO. Passamos por uma crise 
de honestidade. Através de promoções de 
galerias dos Estados Unidos, são valoriza
dos grafiteiros, autores de pinturas péssi
mas em muros ou metrôs e que agora pas
saram para telas, vendendo-as a 3.500 dó
lares ou mais. Outros, “os expressionistas 
selvagens”, desonraram os autênticos ex
pressionistas anteriores com grandes qua
dros grosseiramente pintados. É uma pia
da a vanguarda de agora: empurrada por 
um séquito de medíocres, narcisistas, 
aventureiros, etc., mas com o poder eco
nômico á disposição e amparo de manifes
tações xerocadas da vanguarda do começo 
do século. No Brasil, apesar de termos al
guns bons e sérios artistas, muitos são 
“promovidos a gênios” por galerias e crí
ticos comercialmente esnobes. São os do
nos da “mentira” e prejudicam com seus 
conceitos modernosos aos jovens, bem 
intencionados, mas imaturos para resisti
rem a esta moléstia cultural de hoje. Vive
mos em uma época de “cultura asfixian- 
te”, segundo Jean Dubuffet. É preciso 
lembrar esta advertência de Gaudi: “A 
arte é algo tão alto que deve estar acom
panhada da dor e da miséria para servir de 
contrapeso ao homem; senão este se desi- 
quilibra”.

Conheci em Paris, pessoalmente, a 
Bertini - pintor italiano - que pintava na 
década de 1940 com tendência POP, 
usando colagens, elementos figurativos e 
abstratos, letras, etc., iguais a Jasper 
Johns. Não quero afirmar que o Jasper o 
tenha copiado. Apenas constato uma in
versão histórica: o italiano havia feito algo 
POP - derivação do dadaísmo - muito 
antes, mas sem reconhecimento universal. 
Ao passo que o Jasper Johns, engrenagem 
de poderosa máquina dolarista, foi e con
tinua a ser badalado neste planeta azul. 
“COSA NOSTRA” do século XX . ..

na Sistina em Roma. Para sobremesa, 
pouco antes de voltar, fui três vezes á 
ARCO 85, Feira Internacional de Arte 
Contemporânea em Madrid. Constava de 
estandes de 92 galerias espanholas e 72 es
trangeiras. Lá estavam os mais destacados 
artistas espanhóis de hoje. Dela também 
participaram Arp, Albers, Bill, Vasarelly, 
Bacon, Picabia, Tapies, Miró, Valerio 
Adami, Richard Hamilton, Soto, Gordil- 
lo-pintor de alta cotação da nova geração 
hibérica - Militares e muitos outros.

*

*

APOIO OFICIAL

OS PROBLEMAS DA 
ARTE TÊXTIL NO BRASIL

MARGS. COMO PROCEDEM ESTES 
PAÍSES PARA REALIZAR TÃO IM
PORTANTES MOSTRAS?

DANÚBIO. Nos países visitados ob
servei que os postos culturais, chefias, di
retorias, etc., são ocupados por gente 
competente ou artistas capacitados. Não 
se trata de “cargos políticos”. Aqui entre 
nós, existem autoridades da educação e 
da cultura que raramente aparecem em 
exposições ou outros eventos culturais. 
Lembro-me de um Secretário Municipal 
que só após quatro anos de posse foi co
nhecer as instalações do Atelier-Livre - 
na Lobo da Costa - porque iriam cons
truir a nova sede (a atual) e ele precisava 
saber o que era aquilo. Lamentável tam
bém é a composição dos Membros do Júri 
de Salões ou certames plásticos. Figuras 
sociais de elite, imprensa, TV, etc., estão 
em maioria para selecionar ou premiar, ao 
lado de um ou dois artistas plásticos. Par
ticipei de muitos júris onde tinha que es
cutar opiniões ingênuas e muitas vezes 
aprovar porque a maioria assim decidia.

"A TAPEÇARIA BRASILEIRA 
NÃO SE ESTIMULA POR SI PRÓPRIA, 

ELA SÓ SE ESTIMULA 
ATRAVÉS DE EVENTOS".

Entrevista concedida a João Carlos 
Tiburski pelo crítico de arte paulista Al
berto Beuttenmüller que participou co
mo jurado no EVENTO TÊXTIL/85, 
realizado no Rio Grande do Sul, promo
ção do Centro Gaúcho de Tapeçaria Con
temporânea e da Associação Rio-Gran- 
dense de Artes Plásticas Francisco Lisboa 
com o apoio da FUNARTE, Subsecretá
ria de Cultura/SEC, Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, Centro Municipal de 
Cultura e patrocínio da Fecolã.

Então, de três em três anos parece 
que os tapeceiros brasileiros acordam de 
um sono profundo, que dura dois anos e 
meio mais ou menos, e fazem um evento. 
Depois tornam a dormir mais três anos 
para fazer um novo evento. A gente per
cebe, em três anos, se houve evolução, se 
apareceram revelações, novos artistas, no
vas experiências, novas linguagens.

MARGS. E ISSO ACONTECE SÓ 
NO BRASIL?

BEUTTENMÜLLER. Isso não acon
tece só no Brasil. Mas o fato é que três 
anos depois, as mesmas pessoas, aparecem 
com os mesmos tapetes ou com as mes
mas propostas: se estão no bidimensional; 
continuam no bidimensional; se estão no 
tridimensional continuam no tridimensio
nal; mas a gente não percebe nenhum 
acréscimo nas obras propriamente ditas 
nem mesmo em termos coletivos, ou seja, 
a gente não tem uma visão nova da tape-

Foto de llka Portes
CÓPIA X INFLUÊNCIA

MARGS. EM UM CONFRONTO EN
TRE NÓS E A EUROPA, INCLUSIVE 
EM RELAÇÃO AO ATRASO DAS IN
FORMAÇÕES AQUI CHEGADAS, 
COMO VÊS O ASPECTO DAS INFLUÊN
CIAS SOFRIDAS POR NOSSOS ARTIS
TAS?

DANÚBIO. Em nosso país 
muitos outros do terceiro mundo, prolife
ram os copiadores de David Hockney 
(não confundir com influências). Há gen
te à espera sempre do figurino consagrado 
para “trabalhar em cima”.

ou em

ARTE HOJE

MARGS. CONTINUAS RADICAL 
COM A VANGUARDA? (J. C. Tiburski e Beuttenmüller).



çaria. É a mesma visão que se repete a 
cada três anos.

Por isso, eu chamei esse evento têxtil 
de nível médio, porque ele não chega a 
ser medíocre. Tem um nível bom, sob o 
ponto de vista estético; apenas, para 
quem está acostumado a ver eventos de 
tapeçaria ele não acrescenta nada à última 
trienal. Quem a viu sabe que este evento 
se repete em todos os sentidos. Repete-se 
no nome dos convidados. Repete-se nos 
nomes dos escolhidos.

brasileira. Há mais atelieres, mais propos
tas. Mas no nível estético, eu não acho 
melhor. Os argentinos e uruguaios são até 
mais conservadores, mas têm um desen
volvimento, uma organização e por isso os 
eventos lá talvez tragam melhor resultado. 
Como este evento têxtil, que tem a sede 
em Porto Alegre, é um projeto novo nós 
temos que aguardar.

É isso que eu acho o perigo da tape
çaria. O tapeceiro tem que trabalhar mais 
individualmente no sentido da criação. 
Deve se isolar mais. O laboratório de poé
tica, por exemplo, reúne as pessoas por al
guns dias e depois cada um volta a sua 
vida particular, onde atua individualmen
te. Agora, nos ateliers de tapeçaria, os ta- 
peceiros trabalham o ano inteiro juntos. 
O mesmo ocorre com os gravadores. Eles 
se nutrem mutuamente, mas esquecem 
que estão padronizando um trabalho.

Ela nasceu para ser cópia da pintura. O 
pintor dá de presente uma gravura para 
quem compra um quadro dele demons
trando a existência de uma arte maior e 
uma arte menor. A gravura ele dá de pre
sente e o quadro ele vende por milhões! 
Então, fica assim, a gravura é um brinde 
da pintura. Da mesma forma, a tapeçaria 
passou por isso. Quando as pessoas não 
podiam comprar um quadro, que era obra 
única, mandavam fazer um cartão e envia
vam aos tapeceiros. E os centros de tape
çaria copiavam a pintura. Isto fez com 
que a tapeçaria passasse a ser uma arte 
menor. Uma arte que era de certa forma 
brinde. Uma arte que não tinha autono
mia. A coisa melhorou. Mas, ao tornar-se 
tridimensional a tapeçaria esbarrou na es
cultura. Então de repente ela também co
meça a ter algumas soluções que são da 
escultura.

*"NÃO PODEMOS DESTRUIR 
UMA COISA QUE ESTÁ COMEÇANDO. 

TEMOS QUE DAR UM VOTO DE 
CONFIANÇA E VAMOS VER 

SE DAQUI A UM ANO OU DOIS 
REALMENTE HOUVE 
UMA EVOLUÇÃO".

"EU ACHO TERRÍVEL ESSA VISÃO 
QUE SE REPETE . .

"A ARTE DE MASSIFICAÇÃO 
ACABA PADRONIZANDO O GOSTO 

ESTÉTICO DAS PESSOAS".
Não aparecem também novos valores. 

Pode ser que apareça um daqui de Porto 
Alegre, ou do interior do Rio Grande, de 
repente de Paraí ou lá de Caxias, mas são 
revelações esporádicas. Do ponto de vista 
global o acréscimo é muito pequeno. Eu 
até me surpreendí que, ao final dos 23 es- 
colhoidos, havia 13 gaúchos. Porque nós 
fizemos o julgamento pelo número. E é 
muito difícil identificar uma tapeçaria, a 
não ser quando está assinada e legível.

Por outro lado, dificilmente você vê 
personalidades na tapeçaria. De repente 
você vê que os tipos de enfoque estético 
dado nos tapetes é o mesmo para a maio
ria. Então fica meio padronizado de tal 
maneira que, quando você vê um tapete, 
parece que viu todos. Um ou outro parece 
que sai deste marasmo, dessa repetição de 
fórmulas.

De certa forma, você já percebe que, 
depois de Nicola e Douchez, o Nicola 
com seus fios e o Douchez com as suas

Eu, particular mente, acredito na ta
peçaria do Rio Grande do Sul. Este Esta
do tem tudo para fazer emergir uma tape
çaria de alto nível desde a matéria-prima 
até a parte econômica. A indústria têxtil 
aqui é muito desenvolvida e o Estado tem 
inclusive patrocinadores interessados. En
tão, se tem patrocínio do pessoal do ramo 
e tem a matéria-prima, meio caminho já 
está andado. Agora, o resto é com os ar
tistas . . .

gravatas (a gente brinca e chama de grava
ta, mas são aqueles anéis que se unem), 
são repetidos em toda tapeçaria brasileira.

Nós temos, por exemplo, a Liciê 
Hunsche, tapeceira que criou uma carac
terística. A Heloisa Crocco, com os seus 
objetos quase escultóricos, também sob o 
ponto de vista da tapeçaria, vale uma in
venção. Aqueles que freqüentam o museu 
podem atestar o que estou dizendo na ta
peçaria que está lá. Você encontra uma 
artista importantíssima na tapeçaria gaú
cha, a Berenice Gorini, representada na
quele trabalho enorme, muito bonito. 
Liciê e Douchez são os que trazem algu
ma coisa de novo â Tapeçaria no Museu. 
As demais se repetem. Elas têm a mesma 
fórmula. Muda a cor, o material, mas não 
muda a linguagem.

MARGS. A TAPEÇARIA NÃO SE 
COLOCA, MUITAS VEZES, COMO 
UMA ARTE DE ADORNO, TANTO NO 
NÍVEL FORMAL QUANTO NO TEMÁ
TICO?

"A TAPEÇARIA ESTÁ PROCURANDO 
UM ESPAÇO, EMPURRANDO A 

PINTURA DE UM LADO E A 
ESCULTURA DE OUTRO 

PARA PODER RESPIRAR".

MARGS. E A PRODUÇÃO INDIVI
DUAL E COLETIVIZADA (ATELIER 
COLETIVO)?

BEUTTENMliLLER.O
dos atelieres é tremendo. Há atelieres que 
juntam 10 a 15 pessoas trabalhando; fa
talmente existe o que nós podemos cha
mar de exercício da "bimesia”: todos aca
bam se copiando. Se algum encontra uma 
fórmula nova, o outro coloca também no 
seu tapete.

Muitos tapeceiros já estão fazendo es
cultura. Neste evento têxtil você vai ver a 
Iracy Nitche, por exemplo, com um tra
balho tipicamente escultórico, um traba
lho com canos. Quer dizer, partindo do 
próprio regulamento que fala em fibra e 
não define se é uma fibra prensada, tra
mada ou borrada, enfim, como é que você 
trabalha a fibra? Então, dando uma am
plitude muito grande ao exercício dessa 
fibra evidentemente a Iracy Nitche, apro
veitou-se do regulamento para pegar ca
nos, tubos de fibra de vidro, e com isso 
montar o que ela julga ser uma tapeçaria. 
Mas, eu a colocaria, sem dúvida, na cate
goria de escultura.

problema

MARGS. E A TAPEÇARIA DO 
BRASIL EM RELAÇÃO A DA ARGEN
TINA E URUGUAI, CONSAGRADOS 
CENTROS DE ARTE TÊXTIL?

BEUTTENMÜLLER. Pois é, outra 
característica do evento é a de tentar sem
pre se unir ao pessoal do Uruguai e Argen
tina, característica que vem ocorrendo ul
timamente. A tapeçaria Uruguaia e a Ar
gentina estão mais bem organizadas que a

"DE REPENTE, OS TAPETES 
FICAM TODOS COM A MESMA CARA, 
FICAM TODOS MUITO PARECIDOS".

BEUTTENMl/LLER. A tapeçaria
tem um problema sério de nascimento.



Registrose compete com a escultura quando ela é 
tridimensional.

MARGS. E O EVENTO TÊXTIL/85 
DIANTE DE TODOS ESTES PROBLE
MAS?

"ACHO QUE PARA 
HAVER GRAVURA, É NECESSÁRIO 

HAVER UMA INCISÃO 
E PARA HAVER TAPEÇARIA É 

PRECISO HAVER UMA TRAMA”. folclore, moda, decoração, arte aplicada, 
arte industrial e vitrinismo.

ALDO OBINO TEM 
SEUS ARQUIVOS NA 

DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 
DO MARGS

BEUTTENMliLLER. Você já perce
be no Evento Têxtil/85 a experimentação 
na mistura de técnicas, embora essas ex
perimentações sejam de nível muito pe
queno ainda. Mas você vê, por exemplo, 
que algumas pessoas estão utilizando seri- 
grafias sobre o tecido, caso da Érica. Ou
tros estão fazendo colagem. É o caso de 
um grupo que fez um trabalho sobre os 
anos 20/30 com cartões postais românti
cos, o que é uma colagem. Então, estão 
usando o suporte como o suporte merece. 
Você não precisa fazer colagem só em pin
tura ou só sobre papel. Dá para fazer em 
todos os níveis. Então, está se usando co
lagem na tapeçaria, o que é uma técnica 
nova, uma técnica não usada antes.

Não se vê no trabalho de Iracy ne
nhuma proposta de trançar coisa alguma. 
Esse trabalho entraria em qualquer salão 
de escultura. Acho que é um elemento 
que está fora do evento, mas em certos 
aspectos vai ser bom. O trabalho vai pro
mover discussão, polêmica, se aquilo é ou 
não tapeçaria. E a discussão sobre o que é 
tapeçaria e o que é escultura talvez traga 
alguma contribuição.

MARGS. FALE MAIS A RESPEITO 
DA TAPEÇARIA NO CONVÍVIO COM 
OUTRAS ARTES (PINTURA, ESCUL
TURA).

O 41? SALÃO PARANAENSE*
Foto de Mabel Vieira

BEUTTENMÜLLER. Uma vez eu es
creví que a tapeçaria se libertou quando 
fez a abstração das formas. Figurativa ela 
era comparada á pintura. Passando à abs
tração, tomou um caminho completamen
te oposto. Aí, a pintura voltou á figura
ção e a tapeçaria permaneceu na abstra
ção. Com isso, ela ganhou uma nova di
mensão. As pessoas começaram a ver ta
peçarias que não reproduziam nenhuma 
realidade e, portanto, não faziam aquela 
velha reversão de que a tapeçaria é cópia 
da pintura. Neste momento, por exemplo, 
que ela já ganhou o tridimensional, já pas
sou a ser forma tecida, já passou a ser 
‘‘soft sculture”, como diz o inglês para a 
escultura mole, então, eu já não sei por
que a linguagem se torna mais abstrata 
que figurativa.

"A TAPEÇARIA É OITO OU OITENTA. 
OU ELA É UMA TAPEÇARIA 

TRADICIONAL E SEGUE TODAS 
AQUELAS REGRAS DO "GOBELIN", 

OU ELA É O OPOSTO, COMO É O 
CASO DA IRACY NITCHE, 

NESTE EVENTO".
("Tempo de Filosofia III" —Denize Sanches/ 
detalhe).Ou como aconteceu ano passado com 

a Madalena Abacanovithc, que apresentou 
uma tapeçaria que não parecia, a nós que 
olhávamos, uma tapeçaria. Mais parecia 
uma escultura.

O Evento Têxtil/85, traz alguns expe
rimentos que são interessantes. Algumas 
pessoas estão entendendo que a tapeçaria 
é um suporte como outro qualquer e por
tanto pode sofrer o mesmo tipo de traba
lho que os outros suportes sofreram: cola
gem, assemblagem, etc. Agora, a maioria 
não experimenta.

(Aldo Obino e Teniza Spinelli).
Realizado de 18 de dezembro a 18 de 

janeiro de 85, no Museu de Arte Contem
porânea do Paraná, O 41? Salão Para
naense premiou a artista gaúcha Denize 
Sanches de Araújo com desenhos intitula
dos “Tempo de Filosofia”, “Encantos Es
paciais” e “Doce Vida IV” (Prêmio Ba- 
nestar do S/A Crédito Imobiliário). Mari- 
za Barros recebeu prêmio com trabalhos 
de técnica mista intitulados “Brinquedos 
Brincando” (Prêmio DEMETERCO E 
CIA LTDA.).

Participaram ainda os gaúchos: Diana 
Domingues com trabalhos da série “Uni- 
versusmulti”, Dione Veiga Vieira, Dorali 
Chuck, Elizabete Bina Monteiro, Elizabe- 
th Grivot, Helio Fervenza, Loide Sch- 
wambach, Maristela Salvatori, Marta Mo-

O jornalista e professor de filosofia 
Aldo Obino, que desde 1938 vem regis
trando no Correio do Povo o movimento 
cultural no Rio Grande do Sul, acaba de 
ceder seus arquivos de artes plásticas para 
o Núcleo de Documentação e Pesquisa do 
MARGS.

"A TAPEÇARIA JÁ PODE VOLTAR 
À FIGURAÇÃO E NINGUÉM MAIS 

VAI COMPARÁ-LA COM A PINTURA".
O material impresso será reorganiza

do e xerocado para atender â demanda de 
pesquisadores que buscam datas, nomes 
de artistas gaúchos e outros dados sobre 
artes visuais.

Os arquivos de Aldo Obino compre
endem matérias sobre urbanismo, arquite
tura, escultura, entalhe, pintura, desenho, 
aquarela, fotografia, tapeçaria, gravura, 
charges (caricatura), murais, artesanato,

A tapeçaria agora já tem o seu espaço 
próprio e uma linguagem dentro de uma 
técnica. Eu desconfio que as pessoas não 
saibam, talvez, reproduzir a figura;é uma 
técnica difícil, à medida que o artista se 
preocupa com a proporção, com a com
posição. A abstração só se preocupa com 
a cor e a forma, por isso talvez se torne 
mais decorativa.

A verdade é que a tapeçaria compete 
com a pintura quando ela é bidimensional

"SE VOCÊ NÁO EXPERIMENTA, 
VOCÊ NÃO INVENTA,

SE NÃO INVENTA,
VOCÉ NÃO CRIA.

ENTÃO, SEM CRIATIVIDADE,
A TAPEÇARIA TENDE A SER UM 

"DEJÁ-VU" CONSTANTE. 
TUDO O QUE AGENTE 
VAI VER JÁ VIU .. ."



VII SALÃO NACIONAL DE 
ARTES PLÁSTICAS

rales, Silvia Cestari Cunha e Tatiana de 
Oliveira Pinto.

Como é tradição, mais uma vez o Sa
lão Paranaense valorizou a cultura artísti
ca do Centro-Sul do país, colocando em 
destaque os jovens talentos que ali desa
brocham.

Destaque do Mês
CHAVES BARCELLOS 

(Fevereiro)
CAVALLEIRO

(Janeiro)
Foto de Ruy Varella

TENIZA SP! NE LU*AUGUSTO ARTUR MELLENDER*

TRADIÇÃO E RUPTURA 
FOTOGRAFIA

Foto de Ruy Varella

Foto de Ruy Varella

(Detalhe do trabalho de Karen Lambrecht).

O MARGS expôs no Espaço Investi
gação, de 20 de dezembro de 84 a 27 de 
janeiro de 85, os trabalhos das artistas 
plásticas gaúchas Mara Alvares e Karen 
Lambrecht premiados com Prêmio Aqui
sição e Menção Honrosa no VII Salão Na
cional de Artes Plásticas organizado pelo 
INAP/FUNARTE.

("Grade e Flor" — xilogravura 1967 — detalhe).

Esta obra a cores de Vera Chaves Bar- 
cellos pertence a uma série de trabalhos 
nos quais a intenção da artista era con
frontar o mundo construído com o mun
do orgânico. Desse confronto de forças 
antagônicas, a artista extrai a síntese; do 
equilíbrio de massas opostas chega a um 
equilíbrio estético na composição.

Em “Prisões”, xilogravura desta mes
ma série, também pertencente ao acervo 
do MARGS (e que foi destaque do mês 
em 1974), a artista apresenta a mesma 
problemática: o contraste dos opostos, a 
natureza geradora rompendo barreiras, 
ferros, enclausuramentos.

É o mundo orgânico, a matéria, em 
sua forma natural e primitiva, se despren
dendo para conquistar o espaço. O jogo 
das formas abstratas no papel e suas suges
tões é aberto à sensibilidade do observador.

("A Menina" — óleo s/tela/1952).

Henrique Cavalleiro nasceu no Rio de 
Janeiro em 1892, onde faleceu em 1975.

Sem engajar-se a grupos ou movi
mentos, jamais deixou de procurar solu
ções próprias para os problemas técnicos 
que se apresentavam.

Pesquisando continuamente a forma, 
a composição e cor na pintura, atingiu um 
estilo pessoal, sem influências marcantes.

De 1910 a 1940, a obra de Cavalleiro 
baseia-se em pintura de atelier. Modelos 
idealizados, iluminações artificiais, carac
terizando um cenário criado para figuras 
afastadas do plano natural. No gênero do 
retrato, o artista realiza integralmente 
suas pesquisas formais. A partir daí, o ar
tista vai á paisagem exterior, libertando-se 
da técnica impressionista.

VEJA NO MARGS 
(OBRA DO ACERVO)

O fotógrafo gaúcho Ruy Varella vem 
desenvolvendo uma carreira artística des
tacada no campo da fotografia. Com vá
rias exposições individuais e participações 
com destaque e prêmios nos diversos Sa
lões Nacionais, Varella foi selecionado 
pela Fundação Bienal de São Paulo para 
participar da mostra fotográfica “Auto- 
retrato do brasileiro - cidade e campo”, 
no âmbito da Exposição "Tradição e 
Ruptura”. "DOMA" — Anestor Tavares.

* Jornalista.* Restaurador do MARGS.
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Horário de Visitação: de Terça a Domingo das 10 às 17 horas. I


