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o À satisfação de estarmos estreando roupa nova neste ^ 

259 Boletim do MARGS soma-se uma ponta de vaidade pela GC 
"gríffe" que ostentamos: nosso planejamento visual passa a O 
receber a assinatura de Joaquim da Fonseca, Master in Fine h“ 
Arts pela Syracuse University e a primeira capa da nova pro- Q 
posta é um desenho original de Iberê Camargo, no ano em yj 
que o Brasil o reverencia através do Núcleo Histórico da Bi
enal Internacional de São Paulo. O desenho de Iberê, feito 
especialmente para este Boletim, é o mais recente da vasta 
coleção de documentos originais que o artista doou ao Nú
cleo de Documentação e Pesquisa do MARGS; a exemplo 
do que fez a artista plástica Alice Brueggman, o crítico Aldo 
Obino e o colecionador de registros jornalísticos de artes 
plásticas, Cláudio Morrain. São importantes iniciativas que 
ampliam significativamente o papel do Museu como memó
ria e resgate de nossa vivência das artes.

Outra ampliação a registrar: a geográfica. Depois de 
expor no Rio, e agora no interior do Rio Grande, a mostra 
"O Rio Grande e a Xilogravura'' e em São Paulo e no Rio a 
mostra “Gravura no Rio Grande do Sul: Atualidade", 
fazemos ainda itinerar pelo interior do estado o conjunto de 
fotos das esculturas missioneiras, acompanhado de Guia 
Didático, projeto elaborado em conjunto com a Riocell, e 
em Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte o 
“Evento Têxtil /85", promoção conjunta com o Centro 
Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea. É assim que o Museu 
amplia seus horizontes, seus referenciais e seus registros.
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(/)
CD Painel com Annateresa Fabris (SP) e os arquitetos gaúchos 

Carlos E. Comas, Gilberto F. Cabral e Luis A. C. da Rocha. 
Data: 03/07 - 17 hs - Auditório

"O Rio Grande e a Xilogravura"
Itinerância: 02 a 09/07 - Guaíba - RS 

13 a 20/07 - Soledade - RS 
25 a 05/08 - Santo Ângelo - RS 
09 a 19/08 - Palmeira das Missões - RS 
25 a 05/09 - Bento Gonçalves - RS 
10 a 30/09 - Caxias do Sul - RS

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO
QC
<

"Rio: Vertente Construtiva" 
Abertura: 06/08 
Período: 06 a 28/08 
Local: Sala da Galeria - 29 andar

ACERVO DOMARGSO "A arte na joalheria"
Debates com Miriam M. Korolkovas 
Data: 14/08- 17 hs - Auditório

2 Ala direita: obras de artistas gaúchos

^ Ala esquerda: obras de artistas nacionais e internacionais 
i Ala central:esculturas e cerâmicas

(Pinacoteca - 19 andar) "Evento Têxtil/85"
Museu de Arte Contemporânea de Curitiba/PR 
Período: 13/07 a 04/08

D
"A escultura de Jeanete Musatti" 
Debates com a escultora paulista 
Data: 15/08 - 17 hs - Auditório

< "Mariza Barros - Desenhos" 
Abertura: 09/08 
Período: 09 a 29/08 
Local: Pequena Galeria - 29 andar

Q.
_ "A mulher nas artes gráficas"

Mostra com obras de artistas plásticas gaúchas, nacionais e 
UJ internacionais. "Gravura no Rio Grande do Sul: Atualidade"

Mostra reunindo obras de 28 gravadores gaúchos, montada 
sob a curadoria de Vera Chaves Barcellos.
Local: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
Sâó Paulo/SP 
Período: 08/08 a 08/09

"Encontro com Renina Katz" 
Data: 03/09 - 17 hs - Auditório

(Sala Aldo Locatelli - 19 andar)
"Miriam Mirna Korolkovas - Jóias em metais refratários"
Abertura: 14/08
Período: 14 a 01/09
Local: Salas Negras - 19 andar "Encontro com Antonio Dias" 

Data: 26/09 - 17 hs - AuditórioEXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

"Contemporâneos de Província" 
Abertura: 30/08 
Período: 30 a 17/09 
Local: Sala da Galeria - 29 andar

"Arte por telefone - videotexto"
Júlio Plaza
Abertura: 4 de julho
Período: 4 a 28/07/85
Local: Espaço Investigaçâó - 19 andar

CURSOS

"A arte na pós-modernidade" 
Com Annateresa Fabris 
Data: 02 a 04/07

3AUDIOVISUAIS

"O meu caminho"
Audiovisual sobre o desenvolvimento pessoal e profissional 
de Fayga Ostrower.
Data: de terças a domingos 
Período: 01/07 a 09/07 
Horário: 15h30min. - Auditório

"Renina Katz - Litografias" 
Abertura: 03/09 
Período: 03 a 22/09 
Local: Salas Negras - 19 andar

"Rubem Grilo - Xilogravuras"
Lançamento do livro Grilo - Xilogravuras e mostra de 
gravuras.
Abertura: 16 de julho 
Período: 16/07 a 04/08 
Local: Pequena Galeria - 29 andar

"Xilogravura" 
Com Rubem Grilo 
Data: 16 a 20/07

"Cor Açâío - Instalação de Ana Torrano"
Abertura: 10/09
Período: 10 a 02/10
Local: Espaço Investigação - 19 andar

"O Museu de Arte do Rio Grande do Sul" 
Audiovisual sobre o MARGS 
Data: terças a domingos 
Período: 10/07 a 10/10 
Horário: 15h30min - Auditório

"Neoconcretismo e Grupo Frente" 
Com Frederico Morais 
Data: 06/08"Trinta anos de atividades do MARGS" 

Período: 10/07 a 10/08 
Local: Salas Negras - 19 andar

"Desenho I e II Integrados" 
Com Carmem Moralles 
Início: 15/08

"Exposição Filatélica Nacional"
Período: 20 a 29/09
Local: Espaço Colecionadores - 19 andar, Sala da Galeria e 

Pequena Galeria - 29 andar

"A arte viva do Japão"
Filme 16 mm colorido sobre pintura, escultura e xilogravura. 
Data: terças a domingos 
Período:03 a 27/09

"Exposição retrospectiva de Fayga Ostrower"
Obra gráfica 1944/1983
Período: 27/06 a 21/07
Local: Sala da Galeria - 29 andar "História da Arte: De El Greco a Manet" 

Com Luis Lopes 
Data: 23 a 30 de agosto

"Annete Kaplan - Tapeçarias" 
Período: 20/06 a 07/07 
Local: Pequena Galeria - 29 andar

ENCONTROS NO MUSEU

MUSEU EXTRAMUROS "Discussão de Projetos Gráficos""Arte e Arquitetura na Pós-modernidade"



<
t A NOVA TAPEÇARIAVEJA EM NOVEMBROCom Renina Katz 

Data: 30/08 e 1? e 02/09
cultura, a gravura, o desenho e a cerâmica. E isto se reflete 
na execução da obra de arte. Os limites deixaram de ser rí
gidos. Então, tu podes fazer uma pintura que tenha volume 
ou textura... O Moricone fez escultura plana. A partir do 
plano, ele deu sugestão de volume no metal. Se tradicional
mente a tapeçaria esteve muito ligada à bidimensionalidade 
e à pintura, recentemente ela ganhou proximidade com a es
cultura, mas, a meu ver, esta ampliação dos conceitos apenas 
tornou mais flexíveis os limites entre as diferentes linguagens, 
contudo não os aboliu. Há limites a serem observados na ar
te da fibra, no ato de tecer, trançar ou entrosar a fibra entre 
si, com outros elementose materiais ou com outras técnicas. 
Neste sentido me parece que os trabalhos de Iracy Nitsche e 
da Marlene Trindade apresentados no Evento Têxtil/85, ul
trapassaram estes limites.
TIBURSKI. A TAPEÇARIA PODE SER UMA ARTE CRI
TICA E POLÍTICA?
ZORÁVIA. Toda boa arte é crítica e política. O que é pre
ciso entender e sentir são os diversos aspectos e níveis de 
crítica. Às vezes, pode-se fazer uma crítica denunciando, 
outras vezes mostrando um caminho com o qual tu concor
das e defendes. Eu, por exemplo, sou muito ligada à ecolo
gia e, dando importância à pedra e concha, respeitando-as e 
ligando-as ao tecido, como fiz nas séries "Transfigurações 
da Pedra I e II", estou fazendo um discurso ecológico, mos
trando o quanto devemos respeitar a natureza. Por outro la
do, na série "Verde que te quiero verde" e "Flora" denun
cio,através de desenhos.a depredação da natureza. 
TIBURSKI. E O SITEMA DE CIRCULAÇÃO DA ARTE 
TÊXTIL (GALERIAS, MERCADO)?
ZORÁVIA. Mercado de arte, no Brasil, é sólido com rela
ção à pintura e recentemente está se fortalecendo na área 
da escultura. O que temos em relação à arte têxtil é um mer
cado nascente. Poucos são os tapeceiros que vivem exclusi
vamente do seu trabalho. Uma das causas é a insuficiência 
de informações sobre tapeçaria que chegam ao grande pú
blico. E, neste ponto, eu responsabilizo os tapeceiros, críti
cos de arte, os meios de comunicação e professores. É nega
tiva a não inclusão das técnicas têxteis nos currículos das 
Escolas de Arte, Ateliers Livres e nas Escolas de professores 
de 19 e 29 graus. A desinformação neste campo é grande. 
Por outro lado, como o mercado é novo, as galerias têm 
ainda pouco conhecimento e medo de fazer exposições de 
tapeçaria. O que acontece é que o desconhecimento faz 
com que os aspectos negativos assumam papéis desproporci
onais. Então, criam-se preconceitos e tabus a respeito das 
técnicas têxteis e suas possibilidades junto ao público. Pre
conceitos e tabus facilmente saneáveis com informações 
adequadas.
TIBURSKI. A CIRCULAÇÃO DA ARTE DEPENDE MUI
TO DAS GALERIAS E DOS CRÍTICOS... VAMOS DISCU-

<n
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS >

LU Entrevista cedida a João Carlos Ti- 
ÜC burski, Editor do Boletim Informa- 
H ti vo do MARGS, pela artista têxtil 
2 Zorávia Bettiol. A artista discute a 
^ Nova Tapeçaria, o sistema de circu

lação das artes e o papel dos críticos. 
Colaboram na entrevista, Gise/e Scal- 
co Sutil (estudante de jornalismo) e 
Ruy Vare!Ia (fotógrafo).

"Workshop com Renina Katz" 
Data: 31/08 e 1? e 02/09

"NIHIL"
PINTURAS DE WLADIMIRSKY, ROHNELT, KURTZ E NAZARI

PERÍODO: 24/10 a 17/11/85
LOCAL: SALAS NEGRAS - 1? ANDAR

"Meios reprodutores de imagem" 
Com Liana e Edgar Timm 
Data: 17/09 a 30/11

"Restauro e conservação de obras de arte" 
Com Anton Rajer (USA)
Data: 01 a 07/10

Ruy Vare lia

"ANTONIO HENRIQUE AMARAL - PINTURA 1965/1985" 
ABERTURA: 05 DE NOVEMBRO 
PERÍODO: 05 a 21/11/85
LOCAL:SALA DA GALERIA E PEQUENA GALERIA- 1° ANDAR

MÚSICA NO MUSEU

"Duo de violões - Silvana Scarinci e Arthur Nestrovski" 
Data: 07/07 - 16hs

"Concerto da Orquestra de Câmara da OSPA" 
Data: 04/08 - 16hs 

01/09 - 16hs
5

"CAMUFLAGEM"
FERNANDO LIMBERGER 
ABERTURA: 13/11 
PERÍODO: 13/11 a 08/85
LOCAL: ESPAÇO INVESTIGAÇÃO - 1? ANDAR

Zorávia Bettiol e João Carlos Tiburski

DESTAQUE DO MÊS TIBURSKI. ZORÁVIA, COMO VOCÊ VÊ, HOJE, A TA
PEÇARIA?
ZORÁVIA. É preciso que se faça uma distinção entre o que 
é a tapeçaria tradicional, que teve no Brasil como primeiras 
manifestações as obras de Regina Gomide na Semana de Arte 
Moderna e, posteriormente, Genaro Carvalho, e a que se 
pode chamar de Nova Tapeçaria.
A Nova Tapeçaria, é preciso que se saiba, não tem mais de 40 
anos no mundo e começou a projetar-se com mais intensida
de e vigor apenas nos últimos 25 anos. Basicamente ela se 
diferencia da tapeçaria tradicional pela exploração da 
tridimensionalidade (no que se aproxima da arte escultóri- 
ca), pelo privilegiamento do relevo, volume, textura e 
transparência, conseguidos pelo tipo de ponto ou fibra, ou 
pelo trançado aberto, por exemplo.
TIBURSKI. E O EVENTO TÉXTIL/85 COMO MANIFES
TAÇÃO DA NOVA TAPEÇARIA?
ZORÁVIA. Para falarmos das especificidades das artes têx
teis, temos que falar do arejamento e da flexibilidade em 
termos de conceituação. Não há neste fim de século XX 
conceitos rígidos sobre as linguagens plásticas como a es-

"Paisagem de Serra”
Óleo s/ tela, 1985 
90 x 59 cm
Obra de Carlos Alberto Petrucci (Pelotas/RS, 1919) 
Julho/85

"CARTAZES JAPONESES" 
CHANCELA DO CONSULADO DO JAPÃO 
PERÍODO: 13 a 27/11/85

"Body and soul for a little black girl"
Aquarela, 1964
55 x 75 cm
Obra de Alan Davie
Agosto/85

"Constança, estas laranjinhas a mãe cortou para ti"
Cerâmica, Proposta, 1984
Obra de Marlies Ritter
Porto Alegre, 1941
Setembro/85

"TRAJETÓRIAS E ENCONTROS" - IBERÊ CAMARGO
ABERTURA; 26/11 às 20h30min 
PERÍODO: 26/11 a 15/12/85

LOCAL: SALA DA GALERIA E PEQUENA GALERIA - 2? ANDAR
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O IX CONGRESSO NACIONAL DE MUSEUSTIR UM POUCO O PAPEL DOS CRÍTICOS.
ZORÁVIA. Nós, artistas têxteis, sentimos a falta de museus 
de arte têxtil, de galerias especializadas, de marchands que 
tivessem conhecimento e garra e acreditassem mais na arte 
da fibra. Quanto ao crítico brasileiro, com algumas exceções, 
é desinformado a respeito das artes têxteis. Ele diz qualquer 
coisa, comete erros primários, gafes,e acaba sustentando po
sições preconceituosas contra a tapeçaria. Se ele tivesse mais 
conhecimento, teria uma posição mais segura, mais arejada 
e global da situação e o grande público ganharia com isto. 
TIBURSKI. ENTRE ESTAS POSIÇÕES PRECONCEITU
OSAS ESTÁ A VISÃO DE QUE A TAPEÇARIA É UMA 
ARTE ELITISTA?
ZORÁVIA. O elitismo da arte têxtil está ligado aos proble
mas de divulgação e circulação. O que adianta eu fazer uma 
obra que pode ser compreendida pelo homem do povo se eu 
não tenho meios de fazê-la circular neste contexto? Se eu 
não tenho meios de barateá-la, fazendo grandes edições de 
gravura? Se a tapeçaria tivesse uma sustentação publicitária 
como tem uma LEE, uma COCA-COLA ou uma IBM, as 
coisas seriam bem diferentes. Do jeito que as coisas estão, 
eu faço uma obra de arte com grande ressonância popular e 
ela fica presa nas quatro paredes do meu atelier. Então, é 
preciso entender os mecanismos da sociedade capitalista e 
não ficar apenas pichando e rotulando o artista. Por que um 
trabalho de grandes dimensões tem que ser elitista? Por aca
so, os murais mexicanos de grandes dimensões não querem 
dizer elitismo. Grandes dimensões propiciam o contato do 
grande público com a obra. Uma tapeçaria de 1m x 2m tu 
pões na tua casa; agora, uma tapeçaria de 20m x 30m, por 
exemplo, tu tens que pôr em algum lugar com grande acesso 
de público como são colocadas as grandes esculturas, os mo
numentos, os murais...
TIBURSKI. ZORÁVIA, O QUE É QUE FAZ DE UMA 
PESSOA UM ARTISTA?
ZORÁVIA. Há muita gente envolvida com artes têxteis e 
não há mistério nenhum para quem pretende integrar-se a 
este grupo. É preciso, como em toda atividade artística, uma 
vontade muito grande, abertura de pensamento e principal
mente muito trabalho. A verdade é que pouquíssimas pesso
as ligadas a esta área, são realmente profissionais com sólida 
formação técnica e com domínio de uma linguagem expres
siva e singular. Algumas pessoas acreditam que por terem 
aprendido a técnica, já são tapeceiros. A gente sabe que o 
desenho é uma das técnicas plásticas mais acessível a todos. 
Qualquer pessoa, em qualquer tempo e lugar, pode praticar 
o desenho. Entretanto pouquíssimos tornam-se desenhistas. 
Todo mundo escreve, mas poucos são escritores. Não pode
mos confundir obra com achado. De repente, alguém pode 
realizar uma coisa lindíssima, porém uma obra do acaso, 
isolada, sem continuidade. Se tu, durante 20, 30, 50 anos

fazes uma obra que é reconhecível e que diga alguma coisa, 
que se imponha independente de ti, então tu podes conside
rar-te um artista.
TIBURSKI. E OS PROJETOS ATUAIS?
ZORÁVIA. Estive fazendo experiências com jóias têxteis 
mas, como não há mercado para elas, resolvi fazer jóias com 
metal e pedra e as jóias com elementos têxteis/eu as uso. 
Nestes últimos tempos, estou usando fibra e pedra na minha 
tapeçaria. Em outubro ocorre a retrospectiva do meu traba
lho no MARGS. Nela, apresento a série "Transfiguração lll" 
que dá prosseguimento às séries "Transfiguração da Pedra I 
e II". Trata-se de um trabalho tridimensional com elemen
tos figurativos cujo conteúdo se refere a contrastes como 
dia/noite, anjo/diabo, lemanjá/Oxalá, luz/trevas... Ainda em 
outubro, exponho na Galeria Singular desenhos sobre Parati 
e jóias da série "Brasília" no Ponto de Arte Alberto. 
TIBURSKI. ALGUMA COLOCAÇÃO FINAL?
ZORÁVIA. Como artista têxtil eu sugiro que, com o fecha
mento da Sala de Tapeçaria do MARGS, as obras de arte 
têxtil sejam expostas na Pinacoteca do Museu. E coleções 
que são apresentadas na sala cedida pelo MARGS ao Museu 
de Arte e Tradição Popular, na minha opinião, estão absolu
tamente deslocadas num museu de artes plásticas. Essas co
leções, que são boas, deveriam ir para outro tipo de museu e 
o bom espaço que elas ocupam poderia ser ocupado, futura
mente, pelas tapeçarias.

discussão de temáticas específicas que atendam às necessi
dades mais prementes dos museus brasileiros, embasadas em 
pesquisa prévia. Também foi sugerido que o enfoque 
principal do próximo Congresso, a ser realizado na cidade 
de Ouro Preto (MG), seja dirigido às realidades e problemas 
dos museus regionais.

O ponto culminante do Congresso foi a participação 
do Ministro da Educação, Dr. Marcos Maciel, do represen
tante do Ministro da Cultura, Sr. Fábio Magalhães e do 
representante do Ministro do Trabalho, Prof? lone Medei
ros, no espaço dedicado à regulamentação da profissão de 
museólogo, tema de interesse geral e antiga reinvidicação da 
classe.

O
O Depoimento de Maria Lúcia von 
LU Hoonholtz, Maria Nazaré F. Z/eidlich, 
CO Maria Teresa Brunelli, Mi riam Aloi- 

sio Avruch e Ve rena Elinor B. ZVer- 
^ lang, funcionárias do MARGS que 

participaram do Congresso.

O IX Congresso Nacional de Museus foi realizado em 
São Paulo, no período de 18 a 24 de agosto do corrente, 
sob os auspícios da Associação Brasileira de Museologia, 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e apoio do 
Ministério da Cultura, tendo como presidente a Sra. Neusa 
Fernandes, titular da ABM.

A abertura do Congresso teve lugar no Palácio Ban
deirantes, sede do governo paulista, com sessão solene, 
realizada na presença do Governador do Estado de São 
Paulo, Sr. André Franco Montoro, contando, entre outros, 
com a presença do Sr. Sílvio Mutal, representante da 
UNESCO.

A tônica do IX Congresso Nacional de Museus foi a 
concientização geral para a necessidade de renovação da 
mentaliade museológica existente, apesar da árdua batalha 
com que as entidades culturais atualmente se deparam e que 
pode ser resumida em três palavras: sobreviver, atuar e 
crescer.

O grande desafio que a museologia tem diante de si é 
provocar a ruptura com o museu tradicional e realizar um 
trabalho de integração social. O museu deve, portanto, 
voltar-se à sua comunidade, visando a atender suas necessi
dades embasado em uma política cultural de enfoque 
didático, envolvendo um trabalho de equipe com integração 
dos vários setores e atividades. O museu deve auxiliar o 
homem contemporâneo, atuando como agente educativo e 
provocador do espírito crítico, cumprindo, desta forma, a 
sua função.

Os trabalhos iniciaram com uma palestra sobre 
administração de museus, realizada pelo Sr. Leo Dorais, 
secretário geral dos museus do Canadá, indicado para tal, 
segundo o Sr. Zélio Alves Pinto, Diretor Técnico do Depar
tamento de Museus e Arquivos - SEC. CULTURA S.P., 
devido às semelhanças existentes entre os problemas admi
nistrativos dos museus canadense e brasileiros, que apresen
tou soluções pertinentes aos dois países. Dando seguimento 
aos trabalhos, foram abordados os seguintes temas: museu e 
comunidade, museu e informática, regulamentação da 
profissão de museólogo ( lei 7287 de 18.12.84), preservação 
e conservação de acervos museológicos, o programa nacio
nal de museus e os sistemas estaduais, o museu e pesquisa. 
Ao final de cada palestra, os debatedores participantes da 
mesa analisavam os temas, levantando questões para um 
debate plenário.

Paralelamente a tais atividades realizadas em diferen
tes museus que abordavam experiências inéditas, na maioria 
das vezes enriquecidas com projeção de audiovisuais. Os 
temas apresentados nesta atividade exigiam aprovação 
prévia por parte da Comissão Organizadora do Congresso.

Na sessão plenária de encerramento foram apresenta
das, discutidas e votadas as moções relativas aos assuntos 
tratados no decorrer do Congresso. O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul participou com número representativo de 
funcionários que, juntamente com o restante de gaúchos 
presentes, apresentou uma moção sugerindo que, para o 
próximo Congresso, sejam criados grupos de trabalho para
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Ruy Varella

ARTELOJA/AAMARGS

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 
trabalhos de Oswaldo Goeldi, Lasar Segall, 
Carlos Oseald, Otto Reim, Debret, Claudia 
Stern, Moura, Alice Soares, Alice Bruegge- 
mann, Olegário Triunfo, Maria de Jesus, 
Vasco Prado, Circe Saldanha, Clarice Jaeger, 
Didonet, Fernando Centeno, Delfina Reis, 
Silvia Cestari Cunha, Maristela Salvatori, 
Anestor Tavares, Luzzemberg, Danúbio 
e outros.

Zorávia Bettiol



oLU
A PLURALIDADE DOS EXERCÍCIOSmesmo para entrar?''. Só as crianças não tiveram essa 

reação, elas entravam direto, brincavam com a pintura do 
chão, corriam entre o labirinto de telas no centro da sala, 
balançavam as estrelas e planetas das esculturas penduradas 
no teto, escolhiam um lugar, sempre o mesmo, pra sentar e 
descansar: no meio das esculturas plantadas no solo, como 
se ali fosse o planeta preferido do cosmos!! Também 
tocavam nos relevos, nas línguas, nos pingos salientes de 
tinta e riam muito do "tico” vermelho pendurado no meu 
diabo espacial. O adulto não é assim solto, tem preconceitos 
artísticos! Começa pelo receio de entrar, em pisar o plástico 
pintado. Dá aflição e há respeito, medo de pisar uma obra 
de arte do Museu! Teve gente que se incomodou mesmo 
com o cheiro de tinta, principalmente os mais velhos. Os 
jovens até curtiram isso, chamaram de "cheiro de poeira 
cósmica" e que fechava com o espaço cósmico! Senti e 
gostei de saber que meu trabalho, apesar de ser chamado em 
geral de extravagante, diferente, é de fácil leitura e não 
deixou ninguém indiferente. O receio de entrar era seguido 
por uma expressão de choque, susto, surpresa e logo fasci
nação, riso ou temor. Fico satisfeita. Isso coincide com meu 
conceito de arte que é o do meu mestre nessa viagem, o 
artista francês Jean Dubuffet, que criou o movimento 
chamado Arte Bruta. Ele disse: "A arte sempre deve fazer 
rir um pouco e atemorizar um tanto. Tudo o que seja mas 
sem aborrecer, a arte só não tem o direito de aborrecer!!" 
Fechou!!

^ REVELAÇÕES DE MIM AO UNIVERSO óvulo e um espermatozóide nos aliens. Para mim, que fiz, 
criei, transformei isso, era transparente, mas não sabia se as 
pessoas também veriam. Mas viram! Falaram em uma "via
gem dentro de mim (nós) mesmos, com sangue a escorrer 
pelas veias". Acharam quente lá dentro e ao mesmo tempo 
sentiram frio, se sentiam flutuar e tinham falta de ar. Essas 
sensações bem físicas foram frequentes. Fiquei muito 
tempo lá no espaço, acompanhando as viagens de cada um. 
O que vi,em geral, foi um receio de entrar, pisar na pintura 
do chão e era quando perguntavam "Dá prá pisar?" "É

LUo
iíj Regina Coeli

“ A artista gaúcha Regina Coeli, rela
ta sua experiência no Espaço Inves
tigação no MARGS, em julho de 85.

Ivald Granato
Depoimento gravado e editorado 
por João Carlos Tiburski, no dia 23 
de abril de 1985, no Auditório do 
MARGS, em "Encontros no Mu
seu", com IVALD GRANATO 
(Campos, Rio de Janeiro/1949). Tí
tulo do Encontro: "My name is not 
Joseph Beuys".
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"Dá prá pisar?!!
Oh! O que é isso!! Que loucura!!!
Esse enlouqueceu mesmo!
É um sonho!
É teu?
É, só podia ser mesmo!!"

Pois é, é meu, foi meu. Foi a exposição do meu traba- 
Iho-arte dos últimos anos. Resposta a esse explosivo fim de 
século, só podia ser aquela pintura grande, de 42 metros 
quadrados, no Espaço Investigação do MARGS. Esse foi o 
jeito do meu grito, nessa explosão. Nos últimos anos viajei 
um monte, vivi na África,fiz um viajandão solto pela Euro
pa; em todo o lugar o que vi, vivi foi essa urgência do mo
mento. Como então o momento-arte não seria assim explo
sivo. Foi com o intuito de gritar mesmo, que esparramei to
da aquela tinta numa pintura gigante e explodi tridimensio
nalmente telas e fazendo esculturas!

Me chamo Regina Coeli, desde pequena me dizem que 
é latim e quer dizer "Rainha do Céu", segundo minha mãe, 
foi homenagem à mãe do céu. Pois é, e eu agora fiz esse es
paço cósmico-arte, coisas do céu nele, mas um céu diferente 
do que o que minha mãe imaginou. Meu céu é um céu tele
visivo, povoado com o mundo de ficção que fascinou minha 
infância/fantasia: os desenhos futuristas dos Jetsons, os seri
ados da terceira dimensão e dos Perdidos no Espaço, vistos, 
revistos, nas tardes televividas. Um dos espectadores/viajan
tes do meu espaço cósmico de agora escreveu no caderno de 
comentários que deixei ali: "Bah! Ser muito louco hoje, ser 
oficial e estar em acordo com o sistema. Estás quase como a 
Rede Globo Regina, teVibora te quer!". Sacou né?

0 trabalho-arte é feito de revelações, de viagens 
dentro de nós mesmos que revelam como disse: "De mim ao 
universo", que passa a ser de nós ao universo quando 
o trabalho é exposto. Fiquei bem feliz com a resposta que 
recebi do público, que me visitou no Museu; coincidiu com 
a minha viagem e muito a ampliou. 0 público do Museu é 
grande, eu não imaginava tanto e tão variado! Meu trabalho 
fechou todo no tema do título: Espaço Cósmico ou/E de 
mim ao universo, mas a figuração lá dentro foi toda cósmi
ca, naves, aliens, planetas, estrelas, só que no início essas 
mesmas formas eram formas orgânicas: uma forma de 
vagina deu nas naves, células nos planetas e estrelas, um

Mabel Vieira

ARTE E POLÍTICA

A política veio junto com a arte. E começou em 
1964, no Rio, quando entrei para a universidade no Curso 
de Belas Artes e lá encontrei uma juventude rebelde, 
colocada politicamente com uma extrema decisão e agonia. 
Inclusive, nesta época, nós nos dedicávamos muito mais à 
política do que aos estudos. Minha atuação política era tão 
intensa, quando estudante da UFBARJ, que em 1968 gerou 
um problema sério. Fomos convidados a participar da 
Bienal de Paris e o exército destruiu nossas obras. Eu tive 
que fugir para o interior.

Logo depois, comecei a me interessar mais pelo lado 
teórico, comecei a praticar o exercício da pintura e aban
donei a política. O que ocorria é que éramos atuantes, mas 
não tínhamos muita consciência.

Na década -de 70, a relação política do nosso grupo, 
formado por professores, estudantes e músicos,amadureceu. 
Neste momento fui chamado a participar de várias manifes
tações políticas no meio artístico e foi então que cheguei à 
vice-presidência da Associação Nacional dos Artistas Plásti
cos. Tivemos participação no movimento pelas Diretas e 
também no governo Montoro. Fazíamos pintura ao ar livre, 
painéis e cartazes artísticos. Foi uma participação mais 
amena, ou seja, uma contribuição como artistas para a po
lítica.

98

E passou... Agora sigo na minha nave a outras viagens 
orgânicas cósmicas (e/ou cósmicas!?!?) pela arte, qua a coi
sa rola muito rápido, a Rede Globo taí querendo me devo
rar, mas sou eu que devoro ela e respondo em arte, que é 
por onde escolhí revelar de mim ao universo nessa aldeia 
global!

Regina Coeli

PINTURA SEM CHASSIS

Eu não considero evolução sair do chassis. Com ou 
sem chassis, a verdade do projeto é a seguinte: você tem um 
atelier e vai fazendo grandes quadros, vai botando chassis e 
depois você precisa um espaço fantástico para sua produ
ção. Se você é um artista produtivo e enrola a tela, tem a 
possibilidade de guardar muito mais. É só isto.

AAMARGS

Participe mais da vida do seu Museu

Associe-se na AAMARGS 
Associação dos Amigos do Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul.
MATERIAL NACIONAL E PRECONCEITOS

Nós reclamamos muito que o nosso material é ruim, 
mas na verdade nós temos o maior e melhor algodão. Isso éDetalhe da instalação de Regina Coeli
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EVENTO TÊXTIL/85: UM ESPAÇO PARA 
REFLEXÃO

do?”. Mas isso não tem sentido. A minha meta não é chegar 
à do Picasso, é dobrar a dele.

A gente pensa muito por aí, meio guloso, meio fas
cista (não politicamente). Um dia precisa chegar à arte, e, aí, 
tudo bem. Depois que se bate nela,ela começa a dar o troco. 
Ou você segura os ponteiros ou ela te passa a rasteira. Ela 
não te deixa ir muito longe se você não descobrir como ela 
se mexe.

bom que todos os pintores jovens saibam. O material 
importado é uma balela. A matéria-prima sai daqui e lá eles 
fazem um preparado. Quando a gente viaja, descobre isso. E 
essa produção vai às lojas com um preço absurdo. Sem esse 
preconceito, você vai à loja onde compra as suas roupas e 
encontra lona pura, que é linho à base de algodão. É um 
material maravilhoso, excelente para nosso clima. Aí, você 
dá uma mão de tinta Suvinil, barata,e que se encontra em 
qualquer lugar, e não precisa botar chassis, porque dá uma 
mão-de-obra ir ao carpinteiro e tarará, tarará... Você estica 
com grampos na parede, pinta, faz um bom quadro e, 
depois, você vende e manda botar o chassis. Na Alemanha 
eu comprei os melhores materiais e você mexe e dá craque- 
lê, pega um sol e entorta ou estoura. É muito mais inteli
gente, muito mais jovem, você mesmo fazer em tela de 
algodão nacional. É preciso açabar com o preconceito cul
tural contra o que é brasileiro.

Ruy Varella cc
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Mônica Zielinsky <

OMônica Zielinsky, professora e pes
quisadora em Artes Plásticas, discu
te as linguagens e os caminhos da 
arte têxtil, a partir do Evento Têx
til/85.
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</)PINTURA É QUE NEM BRIGA DE AMOR

Quando você descobre como ela se mexe, então, é 
como briga de amor. É negócio de dar pau nela e ela tam
bém. É muito amor, mas é uma briga. Se você não domina, 
ela também não está a fim de você. A pintura, como a 
mulher, só gosta de quem se sente dominado por ela e de 
quem a domina. Não basta apenas muitos carinhos, muita 
afetividade, coisas muito sensuais, muito lúcidas e inteligen
tes. É preciso um envolvimento recíproco num retalho 
muito perigoso. Eu acredito que tem que ser machista 
mesmo. Até a mulher tem que ser machista. Porque a 
pintura é feminina e machista, pior do que o homem.

LLi

”... No processo cultural há sempre a reflexão sobre o 
passado e o futuro, mas essa reflexão vai junto com o 
desejo que o afirma.”

Ronaldo Brito, 1983 (-])

Diante de um evento na área têxtil, que apresenta 
mostra de produções, debates e atividades que se correlacio
nam com esta prática, abrem-se possibilidades para análise. 
Análise que não nos parece fácil, uma vez que são inúmeros 
os aspectos que merecem estudo e reflexão. Não sendo pos
sível, centrarmo-nos em todos, selecionamos alguns tópicos 
para um levantamento de questões:

Trata-se deum evento representativo de tapeçaria ou 
de arte têxtil?

Curiosamente, verificamos com freqüência uma certa 
confusão na utilização destes termos. Os próprios produto
res misturam-nos, demonstrando com isso que, para eles, 
não há ainda uma clareza conceituai.

Quando se cita "tapeçaria”, está inerente a lembrança 
das funções históricas que antes lhe foram atribuídas: ico- 
nográficas, térmicas e acústicas. Junto a elas desenvolveu-se 
um trabalho tramado com fios e fibras, caracterizado essen
cialmente pelo bordado. No entanto, o tempo fala e aquelas 
funções do passado enfraqueceram-se com o surgimento da 
indústria e da tecnologia. Outros meios de proteção acústica 
e aquecimento foram criados — a arte da tapeçaria passou a 
ser mais valorizada pelo seu caráter estético. A produção, 
que teve sua origem no tapete,foi na história predominante
mente bordada, até o aparecimento de novas possibilidades 
técnicas e imagéticas, vinculadas à época da revolução in
dustrial. No século XX grandes modificações ocorrem nes
ta área, especialmente quando se vive a ampliação do con
ceito de arte. Ela passa a ocupar a posição de "arte maior”, 
junto a outras práticas plásticas. Com o advento da Nova 
Tapeçaria, na década de 60, por influência de Lurçat e dos 
poloneses e iugoslavos, houve um reestudo das possibilida
des técnicas desta produçaõ e novas linguagens surgiram. A 
tapeçaria desprende-se da parede, exige pelas novas dimen
sões os grandes espaços, interfere nos ambientes de forma

COMPRAR A TELA E NÃO O CHASSIS
Afinal, você precisa trabalhar a percepção visual das 

pessoas. Temos que partir para uma posição racional. Se 
você faz um produto, tem que torná-lo viável. Na hora de 
fazer um cartaz de uma pintura, não precisa enfeitar o 
quadro, dobrar as pontinhas, botar chassis e fazer a fotogra
fia. Faça o cartaz, deixe as pontinhas. Alguém pode dizer: 
”Pô! Gastou 2 milhões em fotolito para deixar essas pon
tinhas aparecendo." Agora, é preciso acreditar no que se 
faz, e depois de alguns anos a gente sente que ninguém mais 
quer chassis. Chegou a um ponto em que as pessoas come
çaram a tirar os móveis, porque sem chassis era tão mais 
bonito que começaram a fazer uma decoração minimal. 
Tem uma cadeira e uma tela, não precisa ter mais sofá, não 
é legal? Se bota sofá ali, tem que botar mais dez quadri
nhos, fica feio, ridículo...

SE VOCÉ NÃO SOUBER SER EXECUTIVO, NÃO PODE SER 
ARTISTA

Em geral eu trabalho quase com 4 peças de uma vez. 
É o meu sistema de trabalho. Mantenho uma mesa cheia de 
tinta e na ponta sempre tem uma pilha de papel para dese
nhar. Então você fica vivendo um momento de loucura. É 
como se a gente estivesse num lugar com 5 leões... Quando 
você sai dali, é um alívio. Um fica chamando, o outro 
rugindo, e você quer acabar tudo ao mesmo tempo, e não 
dá. O meu temperamento é compulsivo. Fazer o tempo 
todo, porque a única coisa que eu sei fazer na vida é ser 
artista...

IO 11

CASAS COMO SUPORTES DE PINTURAS
Os artistas americanos começaram a fazer quadros tão 

grandes que, para você comprar um quadro desses, era 
preciso construir uma casa especial. Se você não comprasse, 
não estaria bem com a sociedade americana e o quadro teria 
que ficar numa galeria.

Hoje, o chassis não é mais problema, agora você está 
fazendo o conteúdo. Partimos para a pintura na tela.

VISITE O MUSEU DE ARTE DO RGS

De Terças a Domingos

Das 10 às 17 horasPORQUE SÓ PICASSO E EU NÃO?

Você não pode ficar sempre pintando solto. Chegar lá 
e soltar a mão. Isso é arte selvagem e a arte selvagem passa. 
E a gente precisa chegar a algum lugar com o que faz, senão 
vai dando porrada até cansar. Então, tem que fazer outra 
coisa. Chega a um ponto em que você se pergunta: "Por que 
um Picasso vale 1 milhão de dólares e eu não estou valen-

PRAÇA DA ALFÂNDEGA

Ivald Grana to



incisiva pela ocupação volumétrica, abandona em geral os 
cartões pintados e, especialmente, liberta-se também do 
bordado. É a nova vida das fibras, de seu movimento e de 
suas texturas. Estando a tapeçaria junto às outras práticas 
plásticas, passou a vivenciar com elas a problemática do 
conceito de arte e,hoje,acompanha os mesmos conflitos, em 
suas formas de representação da realidade.

O termo "tapeçaria” poderia submeter-se deste modo 
a um exame. Quando nos referimos à "arte têxtil", estamos 
acompanhando a ampliação da área a outras manifestações 
que incluem a trama de fios ou fibras, não importando se 
comungam com outros materiais. Nem é o têxtil, parece- 
nos, o vital, mas, sim, que sentido a produção apresenta, ca
racterizada neste caso pela utilização do elemento tecido. A 
idéia de "tapete" está logínqua demais para não se fazer dis
tinção entre os termos.

No caso específico do Evento Têxtil/85, encontramos 
uma coletânea significativa de produções brasileiras que en
sejam o questionamento aqui em aberto. Há tapetes, murais 
ou mesmo tapetes de chão. Há, no entanto, grande número 
de trabalhos que,em nosso entender, não se enquadrariam na 
denominação de "tapeçaria".

A heterogeneidade de linguagem é acentuada nesta 
mostra, revelando a precisão da escolha da denominação

"Evento Têxtil" e a imprecisão quanto ao que este evento 
se refere.

catástrofes da natureza."
É válida tal analogia, pois o homem de hoje está em 

dúvida entre os valores que não mais satisfazem e os que ele 
quer buscar. Sentimentos de insegurança, perplexidade, an
siedade e, principalmente, de busca, fazem-se sentir. Eles se 
refletem em sua atitude frente à arte, em seu pensamento 
sempre em confronto. Concepções diferentes de arte serão 
identificadoras de diferentes valores.

Não esquecemos que vivemos em sociedades hetero
gêneas: o contexto histórico-social em que a mostra aconte
ce revela a existência de classes sociais distintas. E neste sen
tido a produção que está diante de nós não pode deixar de 
ser lida em relação a seus diferentes tipos de existência soci
al. Há trabalhos que procuram aderir aos valores de uma de
terminada classe social; há os que procuram questioná-los. 
A dúvida está assim sempre presente: ou aparentando que 
os valores ainda são os mesmos de outrora ou levantando o 
véu e exibindo o confronto. Ambigüidades e contradições 
surgem. A produção destina-se a que tipo de público? É um 
público que deseja a manutenção dos princípios estabeleci
dos ou que os questiona? E por que, exemplificando-se, um 
espaço de elite como o nosso Teatro São Pedro apresenta 
estandartes populares de Pernambuco? A que público estes 
estandartes são destinados em sua origem? E o público na 
ocasião do Evento ainda é o mesmo? Como se dá a decodi-

Foto de Ruy Vare!Ia

Assim sendo, outro tópico levanta-se neste momento:
Que se entende por linguagem têxtil?
Utilizamos o vocábulo "linguagem" ao nos referirmos 

a esta prática porque, segundo Teixeira Coelho Netto, (2) 
"linguagem não deve ser entendida como simples sistema de 
sinalização, mas como matriz do comportamento e pensa
mento humanos — tem por objetivo a formulação de um 
modele de descrição desse instrumento, através do qual o 
homem enforma seus atos, vontades, sentimentos,emoções 
e projetos."

Concordamos com o autor no sentido de considerar
mos que uma prática plástica não é meramente um conjun
to de técnicas específicas de produção, mas muito mais do 
que isto: trata-se de uma linguagem que manifesta compor
tamento e pensamento humanos; nela transparece a expres
são de atos, vontades, sentimento, emoções e projetos hu
manos.

A linguagem é constituída estruturalmente por "sig- 
nificantes ( a parte material daquilo que representa algo) 
e por significados ( o conteúdo veiculado por essa parte ma
terial...)" (3)

Pensamos que, na área têxtil, tem-se verificado em 
muitos casos uma acentuação excessiva dos aspectos signifi- 
cantes, carecendo estes de um aprofundado exercício de 
seu significado. A reflexão simultânea, ao fazer-se, tem-se 
mostrado distante; as práticas apresentam muitas vezes o 
aleatório e é neste ponto que a parte material sobrepuja a 
estruturação do pensamento, que deveria em princípio 
nortear a própria prática. Entendendo-se produção de arte 
como linguagem, o mesmo acontece quanto à especificidade 
da linguagem têxtil. Além disso, é sabido que a linguagem é 
algo convencional; através dela ocorre a comunicação, 
melhor denominada, código. A produção têxtil, como toda 
arte, possui seu código próprio. Produtores (emissores), 
produções (canal) e público (destinatário) só compreende
rão uma linguagem quando a mensagem apresentar os signos 
convencionalmente conhecidos entre eles. Para uma real

12 Foto de Ruy Varella 13ficação das linguagens?
Vemos então que a dificuldade não está somente no 

confronto de concepções no nível do produtor, mas existe 
da mesma forma no nível dos diferentes públicos, assim co
mo também em relação ao circuito social em que as obras 
se projetam.

Parece-nos fundamental pensarmos o heterogêneo, o 
confronto e a ambigüidade. Neste caso, tanto por quem 
produz como por quem é intermediário (circuito de legiti
mação), como por quem elabora a leitura dessas linguagens, 
está inerente a reflexão profunda no nível sociológico. Pre
cisamos saber quais as fontes, quais os receptores e produ
zirmos ou lermos linguagens inseridas em seus contextos 
históricos e sociais. Estaremos assim acima das obras vazi-

"Ritual /" - Berenice Gorini.

compreensão lingüística, cabe ressaltar a necessidade de 
comungarem os mesmos interesses e aspirações.

Por que a heterogeneidade de linguagem no Evento

as e dos discursos igualmente vazios. Detectaremos melhor 
como os diferentes homens vivem, pensam e se comunicam. 
Estaremos compreendendo transformações e talvez até pre
vendo novas.

Afirma Canclini (5) que "a festa consiste não só em 
representar, mas também imaginar como poderia ser de ou
tra maneira; não só conhecer, mas transformar; não só 
transformar, mas sentir o prazer de estar transformando."

O Evento Têxtil/85, como uma mostra brasileira 
significativa do momento presente, suscita evidentemente 
todas essas questões. Vale refletirmos sobre ele, não somen
te como um acontecimento que MOSTRE a produção têx-

acima de nós, e até uma proposta que mais enfatiza o texto 
escrito gerador em detrimento da materialidade do objeto. 
Concepções distintas da produção têxtil? Concepções dis
tintas de arte?

Tais questões na verdade não são nem do Evento em 
si, nem da produção têxtil brasileira, tampouco das práticas 
plásticas contemporâneas. Vivemos historicamente um con
fronto de posições que expressam o questionamento de va
lores estabelecidos e consagrados. Lembramos aqui a opor
tuna frase de Brecht: (4)

"Os homens de hoje estão perante suas próprias reali
zações, exatamente como outrora, perante as imprevisíveis

Têxtil/85?
No Evento Têxtil/85 identificamos um leque de dis

tintas linguagens. Mas não se trata de uma mostra brasileira 
de um mesmo momento histórico? O que causa a diversida
de de linguagens? São as técnicas da produção que varia
ram? Ou o seu significado?

Observando com atenção vemos, por exemplo, tape
çarias murais de tendências abstratas, um grande corpo de 
vime acéfalo, cujos ombros são cabides, pairando do teto"Jogos Geométricos i" - Liciê Hunsche



til de nosso país, mas como aquele que QUESTIONE nossos 
posicionamentos frente à dúvida e à ambigüidade.

Lembramos, como conclusão, palavras de Padre An- 
(6):

"Os discursos de quem não viu são discursos; os dis
cursos de quem viu são profecias."

tempo, costurando-os com a precisão de um velho conheci
do. Ao ouvi-lo tem-se a impressão de que aquilo já se sabia, 
pelos compêndios escolares ou verbetes de enciclopédia, e 
agora toma vida pelas mãos do costurador João Cândido, 
aquele que relata a memória oralmente, sendo ele um ator 
do tempo que revisita.

Um audiovisual pode ser uma exposição bem maçan- 
te, bem pedagógica e bem enfadonha. Mas não foi o que se 
viu na única apresentação da palestra-audiovisual sobre o 
Projeto Portinari em Porto Alegre. Na Reitoria, lotada, mui
ta gente teve a sensação de estar em casa, ouvindo o amigo 
contar de seu passeio mais recente. Sem texto pronto, 
João vai batendo e entrando. É da família. E se nos relata, 
também recolhe impressões e vai levando, engrossando a 
bagagem. Esse é o espírito do Projeto Portinari e o que mo
tivou o professor de matemática a pôr o pé na estrada e 
contar a sua história — a de seu pai, de toda uma geração de 
intelectuais e artistas que foram seus contemporâneos,co
mo Mário de Andrade, Drummond, Jorge Amado, Oscar 
Niemeyer, Graciliano e até mesmo Vinícius de Morais — 
em diversas cidades do País. Talvez pressentindo isso, o pú
blico lotou o salão de atos da Reitoria, o que pode ser con
siderado um recorde em atividades de artes plásticas. E 
quem lá esteve, assistiu a uma aula de competência, de es
forço e de simplicidade.

João Cândido não produziu um audiovisual. Ele é 
parte dele, da mesma forma que o Projeto inteiro leva a sua 
marca(só um matemático poderia imaginar a conservação 
de um acervo através de uma digitalização, que utilizaria 8 
milhões de algarismos, e fazer com que o processo funcio
nasse). Durante a apresentação, vai mostrando os amigos 
de seu pai, como se fossem velhos amigos seus e do público. 
E faz com que cheguem até esse público como os colhedo- 
res de café chegaram até seu pai: como modelos de brasilei
ros que constroem a cultura do País (se Portinari lembrava 
dos calos nos pés de seus modelos, João nos fala de outros 
modelos, que têm, quem sabe, "calos na cabeça”). Drummond 
poderia ter sido aquele tio velho meio poeta que todos têm. 
Mário de Andrade ou Vinícius, nossos primos bem chega
dos. Não são verbetes, têm carne e osso, têm amigos naque
le amigo que está aH, ao lado do público e não à sua frente.

Talvez seja fruto do clima de Nova República que to
do País respira, mas certamente a platéia se reconheceu e 
sorriu de forma cúmplice, da mesma forma que o faria se 
estivesse abrindo um velho álbum de família. João Cândido 
Portinari fez um enorme trabalho de reportagem, mas, co
mo seu pai, ele fez parte, produzindo uma obra capaz de 
fazer pensar e refletir sobre um tempo e um País. Uma obra 
capaz de fazer sorrir e emocionar, de espelhar e criticar uma 
época da qual o Projeto Portinari é um dos mais belos fru-

zado graças a um convênio, que já dura seis anos, entre a 
PUC do Rio de Janeiro (onde João Cândido lecionava) e a 
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos).

Agora, a possibilidade da visão de conjunto da obra 
do artista, bem como os dados relativos à sua vida e sua é- 
poca, permite a reconstituição de um pedaço da história do 
Brasil e de uma geração de intelectuais que marcou pela re- 
descoberta dos valores nacionais, da fisionomia, da língua, 
das cores e dos sentimentos dos brasileiros, habitantes e le
gítimos proprietários do patrimônio cultural do País. E o 
símbolo do Projeto, um estudo feito por Portinari na déca
da de 40, representando um menino pulando carniça, foi es
colhido por João Cândido por expressar exatamente o obje
tivo primeiro de todo o trabalho realizado ao longo dos úl
timos seis anos pela equipe do Projeto Portinari: um salto 
sobre o tempo e sobre a morte, em busca da recuperação do 
que estava perdido. Como João Cândido, ele próprio, expli
ca na carta póstuma que escreveu ao pai , como filho e co-

REDESCOBERTA
Em 1978, ao visitar o Museu Van Gogh, em Amster- 

dam, João Cândido Portinari percebeu a importância das 
imagens criadas pelo pintor holandês para a formação da 
identidade do povo que lotava os quatro andares do local, 
em busca da presença do artista. A partir daquele momento 
estava lançada a idéia de recuperar não apenas as cerca de 4 
mil obras de seu pai, mas também de reunir todos os docu
mentos, cartas, recortes, livros e informações acerca dessa 
obra, espalhados por todo o mundo. Hoje a equipe do Proje
to Portinari já percorreu 16 estados brasileiros e 16 países 
da Europa, Oriente Médio e Américas, em busca de um 
acervo que já contém catalogados mais de 25 mil documen
tos, além de obras consideradas desaparecidas, como é o ca
so do "Baile na Roça", pintada quando Portinari tinha ape
nas 20 anos, e já possui cerca de 60 depoimentos gravados, 
num total de mais de cem horas de informações e comentá
rios sobre o pintor, sua obra, sua época. Tudo isso foi reali-

tônio Vieira

(1) Ronaldo Brito. Semana de 22. O trauma do moderno. 
Arte Brasileira Contemporânea. Caderno de Textos 3. 
R.J., Funarte, 1983, p.13.

(2) Teixeira Coelho Netto. Semiótica, Informação e Comu
nicação. S.P., Perspectiva, 1980, p.15.

(3) Teixeira Coelho Netto. Op. Cit., p. 20
(4) Bertold Brecht. Estudos sobre teatro. R.J., Nova Fron

teira, 1978, p. 107.
(5) Néstor Garcia Canclíni. A Socialização da Arte. S.P., 

Cultrix, 1980, p.34.
(6) Padre Antônio Vieira. In: Carlos Guilherme Mota. Ideo

logia da Cultura Brasileira. S.P., Ática, 1980. p. I.

Ruy Varella
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PORTINARI REVISITADO

Beta Ti mm

Palestra audiovisual, no dia 30 de 
abril/85 no Salão de Atos da Reito
ria da UFRGS, com o filho de Por
tinari o Prof. João Cândido Portinari.

Um momento importante na vida é quando se deixa 
de ser filho. "A frase ganha importância quando é dita por 
alguém que leva o nome de João Cândido Portinari. Com 
um sobrenome desse peso, a reflexão pode significar um 
amadurecimento bem maior do que um simples ritual de 
adolescência. E porque, senão por uma transformação e um 
amadurecimento muito profundos, alguém abandonaria 
uma brilhante carreira de professor-doutor de matemática 
para dedicar-se inteiramente a perseguir as pistas do conjun
to da obra de seu pai? É isso que João Cândido fez ao lon
go dos últimos seis anos. Juntou mosaicos de uma grande 
obra. Mas ao mesmo tempo recolheu retalhos vivos de um tos. “O Menino do Papagaio” - Cândido Portinari - Acervo do MARGS



hoje nas camisetas de recordação de Ibiza. Tudo o que está 
nos meus quadros são as coisas que eu registro. 0 que quero 
dizer é que há pessoas que não enxergam e há também 
aquelas que vêem as mesmas coisas. Eu não estou inventan
do nada de novo. Eu estou vendo constantemente. Acho 
que a arte de pintar, de criar, é justamente a arte de saber 
ver, depois transformar.

balho. Creio que estou fazendo uma pintura de costumes. 
Naturalmente que a faço conforme a minha visão pessoal. 
Participo da vida do povo, sou convidada a comer em suas 
casas, vou às suas festas e às suas reuniões familiares. À noi
te, em volta do fogo, escuto a conversa dos camponeses 
mais velhos. Enquanto isso, vou pintando quadros, pintan
do essa Ibiza que está morrendo. Eu vi há oito anos atrás

Ruy Varella

mo brasileiro: "Volta e traz contigo a nossa gente. (...) Traz 
os nossos músicos, os bailes e os casamentos na roça; o fre
vo, o carnaval, o bumba-meu-boi e o São João; o Tiradentes 
e os cangaceiros; os índios, negros, mulatos; garimpeiros, 
camponeses, tintureiros e sapateiros; os espantalhos, o fute
bol, as pipas, gangorras e piões; a mula-sem-cabeça, o caipo- 
ra, o saci; a paisagem, os canaviais, florestas e cafezais (...). 
Que ela nos transfigure, nos reconstitua e nos dê forma. 
Forma emergente de nossa próprias raízes, forma que inclua 
os retirantes, os enterros na rede e os trabalhadores. Que 
não se ouça nunca mais ninguém dizer: 'Xi, olha os pés que 
ele fez'. (...) Que seja sempre lembrado que esses pés são um 
pedaço de nós mesmos, que a sua ausência nos torna meno
res e alheios".

da Espanha, inclusive nos costumes sociais e na arquitetura. 
"São construções de forte influência árabe, totalmente feitas 
pelos camponeses. Assim, pode-se dividir Ibiza consideran
do-se sua construção rural e sua cidade. A Ilha sempre foi 
marginalizada pela distância da península e pela pobreza. É 
um lugar sem indústrias que sempre viveu da plantação de 
amêndoas, do algarrobo e do sal.

Com a invasão turística nas ilhas, Ibiza tornou-se um 
dos lugares mais concorridos da Europa principalmente pa
ra os jovens. Mas se tu não te metes nesse mundo, Ibiza 
continua a ser quase um paraíso."

ARTE PARA CAMPONESES E ARTES PARA MUSEUS
Recentemente o Museu de Arte da África do Sul ad

quiriu seis quadros meus. Isso é tão importante para mim 
quanto o quadro comprado pelo camponês de 84 anos que 
arou o campo durante toda a sua vida.

PINTAR EM IBIZA

"O meu trabalho está diretamente ligado à vida e 
às paisagens de Ibiza. Considero o ibicenco o povo mais ma
ravilhoso que conheci, de uma grandeza humana incompará
vel. Lá tu podes viver com a casa aberta. São pessoas de va
lores morais altíssimos. Aceitam que os estrangeiros tragam 
para a ilha seus costumes, mas jamais se misturam. Cultivam 
essa abertura e esse silêncio que para mim é sinal de inteli
gência.

SERIEDADE, ANTES DE TUDO

Ninguém mais está investindo em arte sem uma segu
rança, sem garantias em relação à durabilidade da obra. 
Assim, para pintar um óleo tem-se que ter como base um li
nho de boa qualidade. É necessário observar também as tin
tas a serem utilizadas. No caso da marca Rembrandt, consi
derada uma das melhores do mundo, ela traz indicada em 
cada tubo a composição química, a alteração que ocorrerá 
com a luz dos interiores, com a umidade das casas, com a 
temperatura ambiente. Os pincéis também são importantes. 
Um pincel de pêlo de marta, mesmo na Europa, é caríssimo. 
Marcas como Leonardo da Vinci e Rafael são as melhores 
que existem, embora terminem após 6 horas de uso. No en
tanto elas te dão uma garantia de traço, de linha e texturas 
impressionantes.

Há mil possibilidades de se ver se uma obra está bem 
realizada tecnicamente e os compradores se informam atra
vés das galerias. Imagine um quadro de milhares de dólares 
que em dez anos mostre defeitos. Ninguém quer investir nu
ma obra só para dez anos. Porque mesmo que o quadro te
nha uma vida, tu esperas que ele viva mais do que tu, pelo 
menos para olhares enquanto estás vivendo.

BETA TIMM 
Jornalista

UM ESTRANGEIRO É SEMPRE UM ESTRANGEIRO 
EM QUALQUER PARTE DO MUNDO.

"Para ser aceita pelo povo de Ibiza, procurei me co
municar com o meio. Ibiza é um ambiente simples de cam
poneses e pescadores. Uma grande alegria que tive foi quan
do um camponês comprou um quadro meu. Outra alegria, 
foi o fato de que um jovem, filho de camponeses que estu
dou em Madrid, após formar-se em Jornalismo, fez seu pri
meiro artigo como crítico de arte a respeito de minha pin
tura. Hoje em dia, não só os velhos,mas também a juventu
de, estão se preocupando em manter vivas as tradições da ilha 
sua música, sua dança, suas casas de mais de 300 anos. A 
língua ibicenca é muito linda, tem um som especial. Ela é 
um dialeto do catalão que hoje é aprendido nas escolas jun
to com o espanhol.

UMA PINTORA GAÚCHA EM IBIZA
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Teniza Spine/li

Jussara de Oliveira Heberle (Porto 
Aiegre/RS, 1948) está radicada há 
10 anos em Ibiza. Frequentou o 
atual Centro de Desenvolvimento 
da Expressão/SEC. Com 18 anos de 
idade recebeu uma bolsa de estudos 
e foi residir na Europa. Neste depo
imento, Jussara fala de Ibiza, de pin
tura e da durabilidade da obra de 
arte.

GUERNICA E VELÁZQUEZ: A DURABILIDADE DA OBRA 
DE ARTE

Pintura de Jussara
as mulheres de Ibiza andando de bicicleta com seus vestidos 
belíssimos, quase medievais. E vejo esses costumes se trans
formarem de ano para ano neste espaço de tempo em que 
estou morando lá.

PINTAR É SABER VER

"Segundo a mitologia greco-romana, a deusa em Ibi- 
za era Tanit, que equivale à fsis dos egípcios e é represen
tada junto com Bez, um deus menor que come cobras. Isso 
se coloca na mitologia porque em Ibiza não há nenhum ani
mal venenoso: A mitologia se mescla com a realidade." A 
mulher ibicenca se destaca na paisagem da ilha. As cores 
que ela veste são as cores da natureza. É ela quem leva o tra
balho da casa e do campo. Eu trabalho como o camponês: 
com as estações. Tem a época de podar, de plantar, de 
colher e de pescar. No outono meus quadros refletem o tra
balho de outono. Se no final de setembro os camponeses es
tão colhendo amêndoas e olivas, eu estou pintando esse tra-

A volta de "Guernica" dos Estados Unidos para a Es
panha foi um ato político. Terminado o Franquismo,come
çou a democracia e "Guernica" foi um símbolo que voltou. 
O quadro em si, do ponto de vista material, é precário. In
clusive, se tiver que ser transportado outra vez,vai cair todo. 
Considero fantástico o trabalho das pessoas que o separa
ram em partes e o recolocaram novamente no Museu do 
Prado. O material era péssimo e conservou-se graças aos cui
dados do Museu de Nova York. O que se conclui é que a 
simbologia de uma obra de arte muitas vezes não corres
ponde ao valor material dela mesma. Mas se ela não existe 
como material, não pode transmitir nada. Guernica é, inclu-

IBIZA É QUASE UM PARAÍSO

Jussara explica que Ibiza começou a ser conhecida a 
partir de 1950, no após guerra e depois, com mais força, 
com o movimento "hippie" nos anos de 60 e70. Junto com 
Formentera, Maiorca e Minorca, faz parte do arquipélago 
balear que foi chamado pelos romanos de "Ilhas de Pinhei
ros". Pode-se dizer que por Ibiza passaram todos os povos 
da terra, romanos, gregos, árabes e cristãos. O mais interes
sante desta pequena ilha do Mediterrâneo, segundo a artista, 
é que Ibiza tem uma composição étnica diferente do resto

EU SEMPRE FUI UMA PESSOA QUE RIU ATÉ DE SI MESMA

Eu procuro ver nas pessoas o senso de humor que elas 
têm. Isso é o que mais me atrai nos seres humanos e tam
bém nos animais e na própria natureza. Tudo o que pinto 
são coisas que observo. Fui a primeira pessoa na ilha a pin
tar uma camponesa de bicicleta. Uma revista alemã me en
trevistou a respeito dessa idéia. Eu peguei o repórter pela 
mão e mostrei na rua as bicicletas passando. Este tema está



CO
O ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE ARTEDUCAÇÃO

A 20 de maio de 1985, foi criada a Associação Gaúcha 
de Arteducação por um grupo de professores e artistas.

ZZ A nova entidade, "AGA", nasceu com a preocupação
de manter o espírito democrático durante o seu crescimen- 

Lil to e fortalecimento, atendendo às reivindicações básicas dos 
OC arte-educadores gaúchos tais como: fazer um levantamento 

de dados, configurando a realidade da Arte-Educação no 
RGS; manter a pesquisa permanente, sistematizando os re
sultados; promover a reflexão e os relatos de experiências, 
através de Encontros, Seminários e outros Eventos, funda
mentando um discurso claro sobre o trabalho desenvolvido; 
provocar a mobilização dos arte-educadores como classe, le
gitimando grupos esparsos de estudo sobre a Arte-educação 
e elaborando uma proposta política de ação mais eficaz e 
concreta; realizar a divulgação dos projetos e conquistas de 
indivíduos ou de entidades que contribuam na construção 
de uma sociedade igualitária que valorize a capacidade cri
adora do homem. Maiores informações: Núcleo de Porto 
Alegre, no Centro de Desenvolvimento da Expressão - Sub
secretária de Cultura da SEC, Avenida Ipiranga, 389. Fone: 
33.5032 - 90000 - Porto Alegre/RS.

sive, um quadro inferior dentro da obra de Picasso, e con
forme declaração do próprio autor foi pintado em circuns
tâncias difíceis por causa da guerra. Mas foi utilizado como 
um símbolo político e agora volta a sê-lo novamente,repre
sentando a Espanha democrática.

Outro exemplo é o quadro "As meninas de Veláz- 
quez'', uma das obras mais importantes do Museu do Prado 
e que estava se deteriorando. Para sua restauração foi solici
tado um inglês, radicado nos Estados Unidos. Houve uma 
polêmica muito grande na Espanha. Um choque de linhas 
ou escolas de restauração. Para a linha de restauração euro
péia o quadro tem uma vida, igual a de uma pessoa, e que, 
portanto, tem de morrer. Para conservá-lo a única coisa a 
ser feita é uma limpeza suave, um cuidado com a tela, o

lhador do museu ao restaurador. E na Espanha, hoje, as coi
sas são colocadas em votação. No caso, valeu a decisão da 
equipe do Museu do Prado, mas houve pressões e críticas 
ao restaurador, que inclusive permitiu o acompanhamento 
de seu trabalho.

slides sobre o processo da litografia de Renina Katz.cc
Ruy Varella

TENDÊNCIAS DA ARTE: VIDEO OU CAVALETE ?
Não existe uma determinada tendência. Acho que es

tes istmos só existem na cabeça da gente. A arte sempre foi 
uma só e já foi feito de tudo. Atualmente em Nova York, o 
modismo são os vídeos de arte, embora a arte de cavalete 
continue viva. Ainda existe o mito da peça única e um cole
cionador de arte sempre quer ter uma pintura a óleo. No 
mercado, eu que trabalho também com galeria, vejo que é 
muito mais valorizado o óleo que a gravura ou mesmo a 
aquarela, embora esta possa ser um trabalho superior. Acre
dito que isso se deva também ao próprio preço real dos 
materiais. A gravura permanece entre os compradores 
iniciantes, enquanto as pessoas ricas investem na peça única, 
no que eles chamam de aristocracia da arte, que é a pintura 
de cavalete.

Ruy Varella

"Ponto de Vista" - Rubem Grilo - Xilogravura.

19X COLETÂNEA DE ARTE DE PROFESSORES DA 1? DE

A 1? Delegacia de Educação estará realizando no pe
ríodo de 8 a 13 de Outubro, a X Coletânea de Arte de Pro
fessores. Esta promoção conta com a participação de pro- 
fessores-artistas em exercício ou aposentados, da rede ofi
cial e particular desta DE, sendo também extensiva a pro
fessores de escolas sob jurisdição da 37? DE.

A Coletânea de Arte vem ocorrendo há dez anos com 
a participação, do mínimo de 40 professores e com a apre
sentação de até 200 trabalhos, submetidos a um júri forma
do de renomados artistas plásticos do Rio Grande do Sul. O 
objetivo dessa mostra é divulgar e incentivar a obra de pro- 
fessores-artistas nas seguintes categorias: pintura, escultura, 
desenho, gravura, tapeçaria, entalhe e proposta. A X Coletâ
nea de Arte ficará exposta no Vestíbulo Nobre da Assem
bléia Legislativa.

II PRÊMIO PIRELLI "PINTURA JOVEM"
Um júri nacional, constituído por Icleia Cattani, de 

Porto Alegre; Maristela Tristão, de Belo Horizonte; Marcus 
de Lontra Costa, do Rio de Janeiro e Roberto de Lima Gal- 
vão de Fortaleza, com a presidência de Olney Cruse, de São 
Paulo, selecionou 94 artistas entre os 1424 inscritos para a 
exposição do II Prêmio Pi reiI i "Pintura Jovem", que será 
realizada no Hall Cívico do MASP - Museu de Arte de São 
Paulo Assis Chateaubriand, de 26 de setembro a 11 de ou
tubro de 1985.

Entre os escolhidos estão os gaúchos: Hélio Fervenza, 
Dione Veiga Vieira, Luís Humberto Reis, Miriam Tolpolar, 
Berenice Laks, Flávia Cirne Kussler, Rosa Maria Marques e 
Gaudêncio Cardoso Fidélis.

Milton Wurdig Junior e Fernando Lindote receberam 
o Prêmio-Aquisição.

JUSSARA OE OLIVEIRA HEBE RLE 
estudou na Espanha, França e Alemanha. 
Expôs individualmente em galerias de 
Madri e Barcelona/Espanha e em Colônia 
e outras cidades da Alemanha Federal, 
onde também cursou artes gráficas.
Ainda morando na Alemanha, em uma 
de suas viagens apaixonou-se por Ibiza e 
transferiu-se para lá.

Em Ibiza mantém duas galerias de arte: 
uma pequena chamada Sargantana (La

gartixa), onde vende seus desenhos e 
pequenos quadros a óleo; outra, a Gale

ria Berri (nome da antiga família propri

etária) onde realiza exposições de artistas 
radicados na i/ha ou visitantes. Nesse lu
gar, uma vez por ano, faz uma individual 
de seus quadros a óleo de grandes for
matos.

Jussara ilustrou os livros do escritor gaú

cho Gastão Heberle, publicados na Espa

nha sob os títulos de "Boira" e "Los tra- 
bajos y los Dias", contos e quadros para 
Ibiza.

Pintura de Jussara

bastidor e deixá-lo como ele está, como se fosse uma pessoa 
velha que só foi limpa e lavada. Para a linha americana, acei
ta por alguns museus europeus, deve-se usar todos os recur
sos para deixar o quadro como novo, o que lhe garante mais 
um século de vida. Após muitas discussões,o quadro foi res
taurado pelo inglês que o deixou tão perfeito como se ti
vesse sido acabado de pintar por Velázquez. Um detalhe im
portante: este restaurador é especialista em Velázquez há 
mais de 50 anos. Em vez de entregarem o quadro para res
tauradores do Prado ou do Louvre, que são especialistas em 
várias escolas de arte, pegaram um "velázquiano", que se
guiu uma linha de limpeza, pureza e restauração total.

Eu acredito que é importante transmitir um legado 
cultural a outras gerações, fazer o quadro reviver. Por outro 
lado, sou uma romântica. E como romântica acho que de
veria se deixar o quadro morrer, pois tudo acaba por termi
nar um dia. O exemplo serve para mostrar a seriedade das 
pessoas que encaram o trabalho do artista, desde o traba-

DOAÇÕES AO MARGS
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul recebeu nos 

meses de junho, julho, agosto e setembro de 1985 as 
seguintes doações: litografia de Fayga Óstrower; escultura- 
pintura de Regina Celi; xilogravura de Rubem Grilo; dese
nho de Elcio Rossini; desenho de Lárcio Lima; xilogravura 
de Jair Dias; cerâmica de Karoly Pichler e 2 litografias e 78

GRAVURA NO RIO GRANDE DO SUL: ATUALIDADE
Visando estabelecer um intercâmbio entre os museus 

do país e mostrar ao público paulista a produção artística 
de outros Estados da Federação, o Museu de Arte Contem
porânea da USP, expôs de 8 de agosto a 8 de setembro, a 
mostra "Gravura no Rio Grande do Sul: Atualidade". A cu-



Tomaselli Cirne Lima, Maristela Salvatori, Marta Loguercio, 
Nelson Fritz Ellwanger, Nury Jost, Patrício Farias Spinoza, 
Regina Ohlweiler, Silvia Cestari Cunha, Suzana Albert 
Sommer, Vera Grinberg, Umbelina Maria Duarte Barreto e 
Wilson Cavalcanti.

Foto de Mabel Vieira

VII SALÃO SANTA-ROSENSE DE ARTE

Ruy Vare!ia
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"Natureza II" - Fotografia de Ruy Vare!Ia

De 10 a 25 de agosto, a Prefeitura Municipal de 
Santa Rosa, através da Secretaria Municipal de Cultura, 
Desporto e Turismo, promoveu o VII Salão Santa-Rosense 
de Arte.

A Comissão Julgadora premiou os trabalhos ''Pour 
Gessy'', de Werner Vogt Berthold de Montenegro, com o 
1? prêmio na categoria Desenho; "Jogos e Pares", de On- 
dina Pozoco de Porto Alegre, com o 29 lugar na categoria 
Pintura.

Receberam Menções Honrosas: Irma Koliver (Pintura); 
Suzan Heimig (Gravura); Ruy Varella (Fotografia) e Mirian 
S. P. Lima (Escultura) todos de Porto Alegre e Berenice Laks 
(Desenho) de Pelotas.

"Sem Título"/!983 - Patrício Farias

radora da exposição, Vera Chaves Barcellos, reuniu nesta 
mostra nomes expressivos da nossa gravura como: Anico 
Herskovits, Carlos Athanazio, Clara Pechansky, Danúbio 
Gonçalves, Diana Domingues, Hélio Fervenza, Henrique 
Fuhro, Isabel de Castro, Jair Dias, José Carlos de Moura, 
Léo Dexheimer, Liana Timm, Luiz Barth, Maria Helena 
Salle, Maria Ivone dos Santos, Maria Lúcia Cattani, Maria

APOIO CULTURAL

14? SALÃO DO JOVEM ARTISTA/85

Hélio Santos dos Santos, artista plástico gaúcho, foi o 
vencedor na categoria Escultura do 149 Salão do Jovem 
Artista/85, com a peça "Macanudo", em pedra sabão.

IDCHPE OO
VARIG MAISON

FORESTIER
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GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
JAIR DE OLIVEIRA SOARES r.i :4i

SECRETÁRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
FRANCISCO SALZANO V. DA CUNHA

\

SUBSECRETÁRIO DE CULTURA
JOAQUIM PAULO DE ALMEIDA AMO RIM

ESDIRETORA DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
EVEL YN BERG IOSCHPE ■ m
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O *10 GRANDf SOMOS NOS.

flMAGS oHorário de Visitação: de Terça a Domingo das 10 às 17 horas.

FAÇA A SUA PARTI. 
GOVERNO JAIR SOARES


