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Fechamos 1985 com chave de ouro: a mostra IBERÉ ^ 

CAMARGO, TRAJETÓRIA E ENCONTROS recebeu 
pressiva repercussão nacional, juntamente com o livro IBERÊ ^ 
CAMARGO, co-edição MARGS/FUNARTE, apoio Compa- ^ 
nhia lochpe de Participações. Ao homenagear o grande mes- 
tre da pintura brasileira numa exposição que em 86 percorre “ 
os maiores museus do pais, logramos inserir o Rio Grande ^ 
do Sul no mais exigente circuito das artes brasileiro.

A imprensa local neste final de ano afirmou que havia 
unanimidade ao situar o MARGS como "o grande pólo 
cultural''. A retomada de posição do Museu como pólo 
vitalizador do sistema cultural, significa, é, claro, muito 
trabalho por parte da equipe técnica da instituição. Num 
pafs em desenvolvimento, como o nosso, sabe-se que nada é 
possível fazer sem muito trabalho. Significa também um 
engajamento a uma idéia: os trabalhadores do Museu 
acreditam na sua potencialidade como centro de preserva
ção e difusão cultural. Este ano tivemos uma significativa 
participação em encontros e congressos de museologia: 
delegações do MARGS estiveram presentes no IX Congresso 
Nacional de Museus em São Paulo, no IV Encontro Sul 
Riograndense de Museus em Bagé, no-1? Simpósio Estadual 
de Restauração e Conservação em Museus (promovido pelo 
Museu Júlio de Castilhos) e finalmente no ICOM/CECA 
Conférence em Barcelona, Espanha. A informação advinda 
destes encontros foi fundida na Instituição através de 
seminários internos. É excusado dizer que a participação 
dos funcionários do Museu nos encontros em questão se 
deu sem ônus para os cofres públicos, sendo subsidiada por 
cada um dos interessados.

O Museu cresceu, igualmente pelo apoio que recebeu 
da comunidade. A Associação dos Amigos do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul - AAMARGS, sob a presidência 
da Professora Isolda Paes, duplicou seu número de sócios e 
contabilizou o apoio das seguintes empresas: SAMRIG, 
RIOCELL, VARIG, MAISON FORESTIER, SUL AMÉRI
CA SEGUROS, JOHANSSON &CIA LTDA, MPM, MAR
TINS ANDRADE, RBS, CIA. lOCHPE DE PARTICIPA
ÇÕES, REDE GLOBO, KOR SEGURADORA, PIRELLI e 
HOTÉIS ALFRED)

Não vamos agradecer, pois entedemos que cada qual 
fez a sua parte. Nosso compromisso é fazer a nossa, o melhor 
e mais amplamente possível em 86.
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privilegiaram a reflexão sobre o próprio processo artístico.
E como ficou a relação entre arte & sociedade?
ROHNELT. A conclusão a que se chegou na década de 70, 

é a de que haviam falido todas as tentativas da arte 
em atingir determinados objetivos de transformação social. 
Descobriu-se que isso era uma utopia, observou-se que a ar
te não era eficiente nesse sentido, que toda manifestação 
cultural e artística estava sujeita a um sistema muito bem 
estruturado, capaz de abranger até mesmo a própria margi
nalidade. Essas foram as descobertas que levaram à arte con
ceituai. Se nós não podemos mais produzir eficientemente 
com um objetivo específico, então vamos utilizar a própria 
falência dessa eficiência artística.
TIBURSKI. A partir desse contexto nas artes plásticas do 

RGS, vamos tentar recuperar um pouco da história da 
formação do grupo KVHR. Por que foi formado, como se 
formou e qual foi a prática desse grupo?
KURTZ. Eu e mais três artistas — o Mário Rohnelt fazia 

parte — estávamos começando a atuar a nível de sis
tema, a nível de mercado. Iríamos mostrar pela primeira vez 
nosso trabalho ao público e nos organizamos em grupo para 
fazer esta atuação. Começamos com uma exposição de dese
nho na galeria Eucatexpo, logo â seguir planejamos os im
pressos em offset que foi um projeto de 12 exemplares dis
tribuídos pelo correio. Aí já entrava a arte postal, uma coi
sa que estava surgindo na época. Era um sistema marginal 
porque ocupava outros meios. E a coisa foi crescendo, en
volvendo mais de dois anos de trabalho. No meio desse perí
odo, surgiu o Espaço NO que tinha propostas mais a nível 
de vanguarda, fazendo experimentações, trazendo infor
mações dos grandes centros, fazendo trabalhos a nível de 
criação coletiva.
ROHNELT. Para mim, foi uma surpresa a maneira como o 

KVHR se formou. Foi uma coisa entre amigos que se 
conheciam a bastante tempo, que conviviam culturalmente 
e gostavam quase das mesmas coisas. Um dia, o Júlio, na 
minha casa ou na do Kurtz, propôs que fizéssemos uma ex
posição juntos. Na mesma hora, decidimos realizar uma ex
posição de desenhos, já que todos éramos desenhistas. Um 
mês depois, convidei o Paulo Haeses, um antigo colega da 
arquitetura que também era desenhista. Ele aceitou e surgiu, 
assim, o KVHR, com as iniciais do sobrenome de cada um.
Foi uma surpresa, porque eu nunca tinha vendido um dese-%
nho na minha vida, nunca tinha exposto em galeria. A partir 
da exposição, começamos a vender, uma coisa completa
mente maluca, porque para mim não existia isso, eu não ti
nha contato com esse tipo de realidade.

O grupo não tinha exatamente uma proposta definida. 
No Nervo Óptico havia um nível de intelectualização bas
tante grande em cima do trabalho. No nosso não. O nosso 
era um grupo em que todos éramos desenhistas e as propos-

H O PAPEL DAS VANGUARDAS NO RGS tas estavam dentro de uma técnica tradicional e até uma 
postura mais tradicional em relação ao Nervo Óptico. 
TIBURSKI. O KVHR, nesse sentido, não se propunha como 

um grupo de vanguarda?
ROHNELT. Aí é que se discute a questão da vanguarda. O 

Nervo Óptico foi muito importante a nível de intro
dução do estudo da arte, e de certas questões internacionais 
dentro do panorama gaúcho de artes plásticas da época. En
tretanto, o Nervo Óptico quase não tinha público e nós tí
nhamos, nossos desenhos eram bons e mantínhamos uma 
boas relação com o público. O Nervo Óptico produzia um 
bom trabalho, mas extremamente intelectualizado, com coi
sas a dizer, a não ser para o pessoal da própria área.
KURTZ. A diferença básica, mas que, enfim, não é uma di

ferença grande, é a de que o Nervo Óptico era um gru
po mais teórico que o KVHR, que era um grupo de ação. 
A gente assumiu uma postura a nível de mercado, para pro

duzir e realmente colocar o trabalho na roda. Agora, em ter
mos de vanguarda, nós, já nesta primeira exposição, tínha
mos uma série de desenhos trabalhados a oito mãos. Isto era 
uma coisa até então inusitada.
TIBURSKI. Wladimirsky, você na época não pertencia a es

tes grupos, mas, como espectador, de que maneira vo
cê recebia estas propostas?
WLADIMIRSKY. Eu me lembro que recebia as publicações 

pelo correio, e gostava muito. Eram trabalhos bem fi
gurativos e por isso começou a se formar um público. 
Quanto ao Nervo Óptico e seus trabalhos, lembro que en
trei em contato através da Livraria Kosmos, mas eram publi
cações muito esparsas.
TIBURSKI. Alguns de vocês participaram da fundação do 

Espaço NO, como é que foi?
KURTZ. Nós participamos da primeira reunião para mon

tar o Espaço NO. O Nervo Óptico tinha um questio-
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mativo, pelos artistas plásticos Mário 
2 Rohnelt, Milton Kurtz e Carlos Al- 
LU berto Wladimirsky. Colaborou na 

gravação, Gisele Scalco Sutil (estu
dante de jornalismo).
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Em 09 de dezembro de 1976, o MARGS cedeu espa
ço para uma Esposição-Manifesto que reuniu Carlos Aspel, 
Romanita Martins, Teimo Lanes, Vera C. Barcellos, Mara 
A. Pasquetti, Clóvis D'Ariano, Jesus Escobar e Carlos Pas- 
quetti. Ali se discutiu a relação entre produção e mercado, 
arte e nacionalismo, arte crítica e a prática social do artista. 
TIBURSKI. Qual a importância que teve essa exposição 

para a organização das vanguardas no RGS e para o 
surgimento do grupo KVHR e ESPAÇO NO?
ROHNELT. Eu acho que a gente não deve considerar esta 

exposição isoladamente. Devemos pensar a coisa de 
maneira mais ampla, ou seja, a postura e a prática dos artis
tas participantes dessa exposição a nível de suas diversas 
realizações. Então, vamos descobrir que, naquela época, ha
via uma descrença em quase todos os tipos de comporta
mentos e posturas artísticas. Eles introduziram no RGS 
uma saída que não era nem o tradiconal, nem o acadêmico 
e nem o expressionismo. Negavam todas essas coisas e pro
duziam uma saída no sentido da arte conceituai. A idéia era 
a seguinte: se nada dessas coisas que estavam sendo feitas 
valiam, então o negócio era partir para o questionamento de 
questões teóricas da arte. E a gente passou a estudar a arte 
em si para ver se encontrava soluções próprias.
TIBURSKI.Esse manifesto e essas posturas de vanguarda Tela de Rogéno Nazari
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época, a gente não pensava que fosse possível vender este ti
po de obra. O Espaço NO foi o primeiro a mostrar esta nova 
produção e estes artistas. O público pôde ver e obter mais 
informações.
KURTZ. A arte xerox, que aparentemente não é vendável, 

começou a surgir aqui, justamente no Espaço NO. 
ROHNELT. É importante acrescentar que, hoje, o Espaço 

NO mantém um arquivo com valiosas e atualizadas in
formações, porque continua recebendo correspondência, ca
tálogos e livros, tanto do Brasil como do exterior. Mas co
mo não se tem o hábito de pesquisa em artes plásticas, ele 
não é muito utilizado. Tem que se fazer nesta entrevista um 
crédito para a Vera Chaves Barcellos, que mantém o arquivo 
NO. Ela era a dona da s?la e foi uma das pessoas que levou 
adiante essa idéia:
TIBURSKI. E novas linguagens, arte-objeto, instalações: é 

arte que vende?
WLADIMIRSKY. Na década de 70, não havia espaço para a 

venda das produções de vanguarda, mas hoje elas se 
tornaram completamente vendáveis.
ROHNELT. Esta questão pode ser considerada como uma 

faca de dois gumes. Eram muitas as dificuldades há 5 
anos atrás, mas, então, poucos artistas investiam no seu tra
balho. Havia pouco mercado e poucos artistas colocando 
suas obras à venda. Hoje, como inclusive há galerias que 
absorvem os trabalhos de gente muito nova, então surgem 
muitos artistas apresentando trabalhos e as dificuldades de 
projeção do artista são muito maiores. São muitos a con
correr dentro da mesma área. A gente pode constatar isto 
pelos ''Salões'' inflacionados de artistas. Neste último Salão 
Nacional, concorreram 1600 artistas. E, certamente, desses 
1600, 800 a 900 não vão interessar ao circuito, porque são 
subprodutos culturais. Ainda assim, sobram uns 700 artistas 
interessantes e, desses, somente 120 vão entrar no Salão. 
Isso sem contar artistas que, inegavelmente, são excelentes 
e não entraram no Salão Nacional, como o próprio júri re
conheceu.
TIBURSKI. Em todo tipo de arte, se fala hoje em" obra 

aberta", aquela que pode e deve comportar muitas 
leituras. Qual é a ligação que se pode estabelecer com 
"Nihil" (nada em latim) e a idéia de "obra aberta"? 
KURTZ. A coisa não é definida. Ela tanto pode ser tudo 

quanto nada, é uma interrogação, é um questiona
mento. O meu trabalho, por exemplo, a nível formal, tem 
uma particularidade na forma do rolo que eu representei, 
fazendo uma alusão ao ponto de interrogação.
WLADIMI RSKY. O trabalho do Rogério Nazari, que não 

pôde participar desta entrevista, fala basicamente a 
respeito da destruição. Ele usa cores sombrias nas paisagens. 
São grandes paisagens com signos, com formas de des
truição, com cores bem densas, escuras e tétricas.

ROHNELT. Eu conversei com algumas pessoas do júri do 
Salão Nacional e elas considerararam o trabalho do 

Nazari característico de fim de século, signo de obscuran
tismo, de dor, de sofrimento e ameaça de uma coisa pior 
ainda. O racionalismo da sociedade ocidental está em crise, 
está falido, principalmente sob os aspectos das relações so
ciais e humanas. Então, a visão sensível de um artista se 
concretiza como se concretizou essa pintura do Nazari.

namento teórico a nível de arte e o Espaço NO surgiu como 
necessidade de uma práxis artística. A Vera Chaves Barcellos, 
o Clóvis D'Ariano e o Teimo Lanes, com a criação do NO, 
fundaram, na verdade, outro grupo.
ROHNELT. Eu o Kurtz passamos a integrar também o gru

po do Espaço NO durante a existência do KVHR. En
tão, a gente funcionava nos dois grupos, mas com a exposi
ção no Centro Comercial .de Porto Alegre, que foi boa do 
ponto de vista comercial e de crítica, o KVHR se dissolveu 
e passamos a integrar só o Espaço NO.
TIBURSKI. Criticamente, como vocês vêem, hoje, a siginifi- 

cação dos grupos de vanguarda para a modificação do 
contexto das artes plásticas no RGS?
WLADIMI RSKY. O Espaço NO funcionou como escola pa

ra os próprios artistas. A gente tinha acesso a um mon
te de informações e pela primeira vez podíamos discutir o 
processo de criação de cada um. A gente passava tardes e 
tardes teorizando e criando. Isso foi fundamental para cada 
um dos integrantes do grupo e também para formar um pú
blico que pudesse ver esse tipo de trabalho e entrar em con
tato com novas linguagens.
KURTZ. Fazíamos exposições, projeções de filmes, encon

tros e uma série de atividades das quais o público 
participava. No início houve uma certa resistência, justa
mente por ser uma coisa nova. Houve questionamentos, as 
pessoas encaravam nossos trabalhos como "agressivos". De 
certa maneira, as linguagens "escandalizavam". Certa vez 
realizamos uma exposição de trabalhos com carimbos de 
Carmela Gross, artista paulista, e poucas pessoas tinham 
visto uma obra de arte feita com carimbos.
WLADIMI RSKY. O Espaço NO funcionou também como 

uma espécie de "vanguarda de atualização".
Em 60% da programação estavam presentes trabalhos 

de São Paulo e outros internacionais, incluindo a arte da 
Europa, Estados Unidos e América Latina.
ROHNELT. O meu ponto de vista sobre a década de 70 é 

que nós estávamos vivendo num ambiente muito 
árido. As relações pessoais estavam muito difíceis. Foi a 
partir do Espaço NO que eu aprendi a ser artista, a ter uma 
postura e um posicionamento como artista, com embasa
mento teórico que me possibilitou digerir esse tipo de co
nhecimento e a dividi-lo com outros artistas e com outras 
pessoas. Neste sentido, foi uma escola. Como não foi uma 
escola tradicional, nós todos aprendemos a trabalhar e a ser 
socialmente.
TIBURSKI. O Espaço NO foi importante para o desenvolvi

mento do sistema de circulação das novas linguagens

ao
LLzDepoimento do artista plástico gaú

cho Iberê Camargo, concedido a 
Teniza Spinel/i, jornalista e funcio
nária do Núcleo de Documentação 
e Pesquisa do MARGS.
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"Iberê Camargo"

O ARTISTA E AS HOMENAGENS
Iberê Camargo pertence a uma geração de artistas fi

gurativos que viveu intensa e problematicamente a passagem 
da figuração para a abstração. Construiu uma obra vigorosa 
e independente, sendo hoje reconhecido como uma das ex
pressões maiores da arte brasileira contemporânea.

No momento em que o Brasil o reverencia, através do 
Núcleo Histórico da Bienal Internacional de São Paulo, o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão da Subsecretá
ria de Cultura/SEC, com o patrocínio da Cia. lochpe de Par
ticipações, o homenageia em seu Estado, através do lança
mento de um livro, co-editado pelo Instituto Nacional de 
Artes Plásticas/FUNARTE.

Paralelo ao evento do livro, o MARGS apresenta a ex
posição "Trajetória e Encontros", pontuando os encontros 
artísticos significativos deste artista gaúcho, durante 70 
anos de vida no Brasil e no exterior, com obras dos mestres 
que o antecederam e dos que conviveram com ele e apren
deram nessa trajetória.

AAMARGS

Participe mais da vida do seu Museu

Associe-se na AAMARGS 
Associação dos Amigos do Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul.
no RGS?
WLADIMI RSKY. No caso específico de Porto Alegre foi.

Hoje, as galerias podem vender artistas como a Carme
la Gross, Marcelo Nietsche e os nossos trabalhos, mas, na



Guignard não ensinava Pintura, ensinava a sua Pintura, o seu 
modo de fazer. Assim também o Lhote e, de certo modo, são 
assim todos os professores. Mas eu nunca mostrei o meu tra
balho, a minha Pintura, a minha Gravura. Eu conversava 
com os meus companheiros sobre os problemas da Pintura. 
Isso foi a minha preocupação: comparar, analisar as solu
ções dos mestres até a pessoa entender o que é um bom de
senho, o que não é desenho, o que vem a ser a solução plás
tica. Quem está de posse do que é a poesia naturalmente 
terá possibilidade de fazer a poesia — se tiver talento, evi
dentemente — e também conhecimento. Senão vai andar às 
tontas, guiado pelos outros como um cego. Isso não pode 
ocorrer com o artista. Precisamos desenvolver a capacidade 
crítica para entender nossos erros e acertos. Nesse pequeno 
texto que escreví para o catálogo da exposição destaquei 
isso: '."Procurei introduzí-tos na Pintura sem outro modelo 
que não o da própria Pintura. Coube a cada um formular

derado por Iberê, realizado no Rio de Janeiro em 1954, em 
protesto à proibição da importação de tintas, ao qual aderi
ram 480 artistas plásticos, além de painéis contendo materi
al documental.

A propósito deste Salão Iberê explica:
"Todos sabem da luta dos artistas no passado e no 

presente pela liberação dos materiais. Eu criei a expressão 
"Guerra de Cem Anos", porque já vão 32 anos de luta. O 
Salão Preto e Branco foi uma realidade. Eram justas as nos
sas reivindicações. Um ato equivocado do ministro colocara 
nosso material de trabalho na quinta categoria para impor
tação. Depois do protesto do Salão, passamos a segunda ca
tegoria. Vencemos a primeira batalha, mas a luta continua. 
O epílogo está próximo. Não sei a maneira como isso será 
resolvido nem os benefícios que os artistas plásticos vão re
ceber, mas isso está prometido. No entanto, se a retirada 
das alíquotas e taxas alfandegárias se restringir ao que se 
convencionou chamar de "similar", então continuaremos 
a comer gato por lebre. Espero que isso não aconteça. No 
Brasil não há controle de qualidade. Vçnde-se água com lei
te e prego sem cabeça. Um vale tudo. Na luta que sustento 
pela boa qualidade dos materiais para uso dos artistas plás
ticos, sempre uso de uma linguagem franca, direta, às vezes 
até rude, o que cria, não raro, ressentimentos."

sua própria linguagem. Trabalhamos juntos com a humildade 
de quem procura. Aprendemos com nossos erros. Um dia 
nos separamos. Cada um seguiu seu rumo."

"Acredito que cada pintor criador é uma vertente. As 
vertentes vão aos rios. Os rios desaguam no mar. O mar é a 
Pintura. Se segues a maneira de um pintor, não vais te rea
lizar como artista. Serás um secundário, um seguidor, repe
tindo a maneira do outro. Isso no início também ocorreu 
comigo, certas influências deixaram-me perdido até o mo
mento em que me apercebí e fiz minha auto-crítica. Então, 
não vou indicar aos meus companheiros um caminho que 
me foi nocivo.

Há pessoas que sabem ver. O Corona, por exemplo, 
não foi meu professor de pintura. Tive modelagem com ele, 
ele era uma pessoa que incentivava muito e também uma 
pessoa capaz de ver. Ao professor não se exige só o talento 
criador mas o de ser capaz de orientar. Eu saí da Escola Na-

O LIVRO
É composto de textos do francês Pierre Courthion, de 

Paulo Herkenhorff, artista plástico e diretor do INAP/FU- 
NARTE, e dos críticos de arte Wilson Coutinho, Icléia 
Cattani e da jornalista Evelyn Berg. 0 projeto gráfico é de 
Amilcarde Castro, artista plástico e gráfico que, como Iberê, 
foi aluno de Guignard. As fotos são de Rômulo Fialdini e 
Pedro Oswaldo Cruz.

0 livro integra o Projeto Cultural lochpe e a "Cole
ção Contemporânea" do INAP/FUNARTE. É o segundo li
vro sobre artista plástico gaúcho atuante que o Museu de 
Arte está lançando no período de um ano, com o patrocí
nio desta Empresa gaúcha.

Sobre o livro, diz Iberê:
"Este é o primeiro livro de uma coleção. Trata-se de 

um projeto importante porque até aqui o artista no Brasil 
só via seus trabalhos impressos em catálogos ou folhinhas. 
Por isso o livro é gratificante, não só para mim, mas para 
os artistas que me sucederem nessa coleção.

A boneca do livro foi feita pelo Amilcar de Castro, 
um grande amigo, um excelente artista, escultor e ótimo 
gráfico. Portanto, foi muito bem planejado. Depois o livro 
foi engordando porque a Evelyn em seu entusiasmo e em 
sua criatividade teve novas idéias e passaram a constar no li
vro não só os textos de críticos mas também depoimentos 
de amigos sobre minha obra. Eu não sugeri nada no livro. 
Apenas indiquei os quadros que eu gostaria de ver reprodu
zidos. E isso foi aceito porque o Paulo, a Evelyn e o Cho- 
chiaralli fizeram este livro com muito carinho, muito amor. 
Quanto ao Paulo, eu andei fazendo umas restrições a ele por 
causa da FUNARTE em caso recente sobre a liberação dos 
materiais. Mas assim como faço a crítica ao amigo, também 
o elogio quando merece. A gente deve ser muito justo".

Foto: fíuy Varella Foto: Ruy Varella

6 7MESTRES E ALUNOS
Iberê foi sempre um homem polêmico. Na questão da 

liberação das tintas, ou nas demais relações com mestres ou 
alunos, ele sempre se caracterizou por sua franqueza, Em 
1943, quando era aluno de Guignard, liderou um movimen
to contra o academicismo da Escola Nacional de Belas-Artes 
do Rio de Janeiro. Na ocasião, o semanário "Diretrizes" co
locou em manchete: "APRENDÍ MAIS EM UM SÓ DIA 
COM GUIGNARD DO QUE EM QUATRO ANOS NA ES
COLA DE BELAS-ARTES".

Diz Iberê: "A frase nem é minha. É de Maria Campeio, 
artista do nosso grupo. Foi feita uma entrevista coletiva e 
atribuiram a frase a mim. A mim se atribuí tanta coisa, sou 
um homem de muitos atributos. Mas nem sempre as coisas 
partiram de mim e coisas que partiram foram atribuídas a 
outros. Não há nenhuma segunda intenção nisso. É a rapi
dez da notícia que traz, às vezes, confusão na informação. 
Mas o movimento alvoroçou a Escola Nacional de Belas- 
Artes. Isso é uma briga que não termina, a disputa entre o 
que nasce, o que é moderno e o que é velho e está morrendo. 
A história é feita deste movimento dialético.

Como professor, fui amigo dos meus alunos. Aliás 
nunca os considerei alunos, mas companheiros preocupados 
com o fazer artístico. Nunca dirigi a mão de ninguém. E 
sobre isso até faço uma restrição ao meu mestre Guignard, 
grande mestre que o tempo vai tornar sempre maior.

A EXPOSIÇÃO
A exposição "Iberê Camargo: Trajetória e Encontros" 

traça, através da arte, a biografia do mestre gaúcho e, segun
do Paulo Herkenhoff, "a exposição é um momento raro pa
ra se compreender uma vida dedicada à arte e, no plano da 
sensibilidade, âs trocas entre os homens". Vista pelo pró
prio Iberê a mostra tem este sentido aberto: "Meus mestres 
foram todos os artistas que me antecederam. Como profes
sor, espero ter sido um traço-de-união entre eles e os que se 
iniciaram em minha companhia.

A exposição apresenta quatro aspectos da vida e obra 
de Iberê: "Construção", obras de seus mestres e amigos, 
"Semeadura", obras dos que com ele aprenderam e convive
ram, "Pátio", as raízes e o desenvolvimento profissional de 
Iberê Camargo através de sua própria obra até os dias atuais. 
Finalmente, são mostradas obras de alguns dos participan
tes do Salão Preto e Branco, lembrando o famoso Salão li-
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o
cionar ainda o Rui Paim, um médico boníssimo, de grande 
visão social. E tenho medo de esquecer nomes, de cometer 
injustiças, por isso me cingi aos que já morreram, com ex- 
cessão do Viana Moog. Naquela época receber uma Bolsa do 
Governo do Estado era muito importante dentro do contex
to gaúcho. Veja que aqui a Escola, de Belas-Artes foi retira
da da Universidade com o argumento de um político ilustre 
que não queria pagar um conto de réis para ensinar a tocar 
corneta.

h- FREDERICKSOMMER, FOTÓGRAFOcional de Belas-Artes porque o professor Bracet apanhou 
meus pincéis e minha paleta e transfigurou o meu trabalho. 
Fez de uma índia uma madona. Isso é má pedagogia, é a 
tendência de alguns mestres imiscuirem-se, mexerem no tra
balho do aluno, e o sujeito fica perdido no que está fazendo. 
Insisto que o importante é compreender o que se está per
seguindo. É preciso saber ler a Pintura, ver de fato as coisas. 
A maioria dos pintores não- veem, são cegos. Isso é um para
doxo. Têm olhos e não enxergam. Como certos cantores no 
Brasil que cantam e não têm voz."

Em julho do ano passado, como bolsista da CAPES e 
da Comissão Fulbright, saí de Porto Alegre para ficar um 
ano trabalhando com Fred Sommer nas montanhas do 
Arizona. Fui, é claro, com entusiasmo, até porque a própria 
concessão da bolsa fôra uma vitória — a primeira bolsa 
concedida pela Fulbright, em todo o mundo, para um 
artista trabalhar com outro artista, sem limitações universi
tárias de permeio. Mas a verdade é que pouco sabia a 
respeito do Fred. Conhecia algumas obras, sabia de sua 
importância e, principalmente, que era um homem interes
sado em idéias, com textos publicados sobre arte e estética. 
Convenhamos, mescla rara para um artista — poucas vezes o 
prático e o teórico encarnam-se na mesma pessoa...

O lado prático do Fred, como insuperável "printma- 
ker", era o que mais facilmente me atraía. Nada sabia, en
tão, de suas ligações com o Brasil. Só fui descobrir que me 
esperava em Prescott um brasileiro — quem vive dos sete aos 
vinte anos de idade no Brasil é brasileiro — quando já estava 
lá, na Califórnia, lendo um livro dele. Não preciso tentar 
descrever minha surpresa. Na verdade, eu começava a fazer 
uma descoberta, pois Fred Sommer, um brasileiro-america- 
no de origens européias cheio de carinho pelo Brasil e que 
identifica com clareza as influências da juventude que resta
ram em seu trabalho, é totalmente desconhecido por aqui. 
E também começava a perguntar por quê. Por que diabos
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Assim ele via a música e essa era a nossa realidade. 

Mas agora, felizmente, as coisas estão se modificando, es
tão surgindo pintores de primeira Unha, estamos mudando 
para melhor. E cada vez precisamos mais de amigos. A ami
zade é a melhor das coisas. Eu exijo fidelidade do amigo 
assim como sou muito fiel. A gente deve morrer pelos 
amigos".

Fredefick Sommer nasceu na Itália em 1905, cresceu 
no Rio de Janeiro e, desde 1935, vive na pequena cidade de 
Prescott, nas montanhas do Arizona. Deixou o Brasil em ju
nho de 1930 e nunca mais voltou — mas sua memória con
serva vividos os anos de juventude. É fotógrafo e deu a uma 
de suas imagens o nome de "Sumaré". 0 crítico entendeu 
mal e escreveu um artigo dizendo que o título era a forma 
espanhola para "soma" — e que a grafia estava errada. Gosta 
de Camões e Machado de Assis, lê muito sobre o país que 
deixou há cinquenta anos passados, sonha um dia voltar e 
comer pitangas e um certo pastel da Rua da Quitanda, mas 
nunca mais se ouviu falar dele no Brasil.

Dito assim, parece idéia para o personagem de um 
conto, imitando Borges, sobre as raízes que às vezes temos 
de abandonar. Mas todas as características são verdadeiras e 
correspondem a um homem real.
Alto, 80 anos completos no último 
sete de setembro, olhos azuis, nota
velmente jovens, casado há 57 anos 
com Francês Watson, dono de uma 
cultura imensa e de interesses que 
vão de gravuras de Rembrandt à 
física quântica — passando por Bru- 
ckner e pela genética. Mais significa
tivo, talvez, é que o arquiteto paisa
gista Fred Sommer é o grande revo
lucionário entre os mestres fotó
grafos e que sua obra — pequena mas 
variadíssima, densa e altamente sofis
ticada — expandiu as fronteiras da fo
tografia até limites ainda não engoli
dos pelos americanos do Norte. É 
verdade que hoje é famosíssimo lá, 
alvo de homenagens e títulos univer
sitários, constantemente solicitado, 
mesmo aos 80 anos, para falar a pla
téias de todo o país em palestras e 
seminários. Parece que os jovens são 
mais receptivos à obra desse provecto 
senhor que seus contemporâneos de 
40 anos atrás...

OS AMIGOS
"Eu tive e tenho grandes amigos. Esta exposição nos 

reúne espiritualmente. No catálogo digo: "Minhas homena
gens a Fahrion, a Guignard, a de Chi rico, a Lhote,a Petrucci, 
saudosos mestres. E também à Angela Maria, a Vera Mindlin, 
a Jacintho de Moraes, a Paulo Pimentel, alunos e queridos 
amigos, que já não estão mais entre nós.

A falar dos amigos vivos, que são tantos, prefiro falar 
dos que perdi e que tem uma ligação direta com minha vida 
de pintor. Nessa oportunidade em que os relembro não 
posso deixar de falar no Cordeiro de Farias, que me conce
deu uma Bolsa do Governo do RGS para estudar no Rio. 
Isso explica a minha amizade por ele, porque eu sempre cul
tivei a amizade e a gratidão e nunca pedi atestado de ideolo
gia aos amigos, aliás a ninguém. Talvez esta amizade tenha 
sido mal interpretada e às vezes chego a pensar que ainda es
tou sofrendo pelo apoio que dele recebi quando aconteceu 
aquele episódio triste da minha vida. Veio então à prova o 
amigo. Amigo é o que está presente. Eu não julgo amigo. 
Amigo não se julga. Uma outra pessoa que aponto é o gaú
cho Décio Souza, um brilhante analista que muito me aju
dou, como um irmão, e que já não está entre nós. Outro 
que me deu grande apoio naquele tempo foi o Moisés 
Vellinho e o Viana Moog. Dizia o Viana a mim: "Tu abalas
te os alicerces do tempo". Porque não é da tradição do Rio 
Grande dar força para a arte. E o Érico confirmava. Pintura, 
poesia, não é próprio de homens mui machos. Entendo vir 
daí o nosso atraso cultural.

Um outro nome que se agigante nesse grupo de ami
gos é o Luiz Aranha, que foi pai, irmão e nunca perguntou 
o que eu pensava porque respeitava a maneira dos outros. 
Esse homem extraordinário, de grande fraternidade, merece 
um destaque e eu seria um cretino se não dissesse isso aos 
gritos, com toda veemência. Porque eu acho que o homem 
tem que manifestar gratidão e isso é o mínimo que posso fa
zer a um homem morto que não houve mais. E o direi mes
mo que o diga ao silêncio. De modo que são as ligações afe
tivas, nunca políticas ou por interesses pessoais. A essao 
amizades que sempre me prestigiaram nunca pedi nada. 
Sou o único gaúcho desarrumado depois de 30. Resta men-

CONCLUSÂO
Iberê ressalta que assim como tem amigos, sente o pe

so da maldade dos que, "estando presos a uma coleira sem 
poder morder os grandes, mordem os pés dos que estão ao 
redor". E se refere ao texto de determinada revista que lhe 
foi mandada anonimamente, aludindo às ocorrências trági
cas que o envolveram no Rio de Janeiro.

Diz Iberê:
"O lançamento de um livro sobre a minha obra, bem 

como a exposição "Trajetória e Encontros", me é suma
mente gratificante, como também é aos meus amigos e inú
meros colecionadores. Meu êxito, entretanto, enfurece ini
migos encapuzados — não imaginava tê-los — que, incon
formados com a rçinha aceitação, não se cansam de inserir 
nas publicações a meu respeito a tragédia que vi vi em 1980, 
de modo infamante. Essa deformação insidiosa perpetua-se 
em certa imprensa, fato que não a honra. Minha tragédia é 
sempre recolocada em questão e a verdade sempre negada. 
Sou como aquele que o acaso escolheu para ser trucidado 
pelo assaltante, em meio da multidão, sem que ninguém o 
socorra. Foge o rebanho, enquanto a ovelha escolhida exter- 
tora nas garras do lobo. É a solidariedade do medo, da co
vardia. Assim também acontece no mundo da comunicação."
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pelo homem. Mas o próprio Ansel não pôde fugir à ficção: 
suas fotografias alimentam fartamente a ilusão americana de 
pureza, de busca da felicidade pela contemplação quase reli
giosa de um mundo natural feito realidade pelos Parques 
Nacionais — onde os homens fazem fila para olhar a mon
tanha. Certa vez, como que interpretando Thoreau, Fred 
Sommer escreveu que “alguns falam de uma volta à nature
za — e eu me pergunto por onde eles andavam..."

Meu trabalho certamente cresceu nesse ano de estudos 
fora daqui. Tive tempo, todo o tempo do mundo, para 
dedicar-me da forma mais intensa à minha fotografia, a 
leituras, as mais variadas - a biblioteca do Fred é notável - 
e a passar longas horas em conversas sobre os trabalhos que 
estava realizando. Tecnicamente a evolução foi muito 
sensível e o contato com artistas e intelectuais de todos os 
campos foi, sem dúvida, enriquecedor. Mas valeu, sobretu
do, pelo convívio com a experiência de vida e com as idéias 
de Frederick Sommer. Idéias, aliás, que revelam alguém 
que, ao contrário da visão anglo-saxônica, não está limitado 
a reconhecer eventos, mas que é perfeitamente capaz de 
compreender a realidade como estrutura e decifrar a riqueza 
das infinitas interrelações possíveis entre os eventos dessa 
estrutura. Uma visão certamente mais próxima da mesma 
influência européia que nós, brasileiros, tivemos — e que 
explica, mais ainda, a dificuldade dos americanos em engolir 
a obra de Fred Sommer.

nunca chegou até nós alguma notícia desse senhor tão res
peitado nos Estados Unidos enquanto que tanta coisa in
comparavelmente inferior nos é sugerida como parâmetro 
de qualidade?

E bom dizer que, se ele ainda não é conhecido no Bra
sil, a culpa não é só da desinformação que há muito tempo 
convive conosco. Boa parte da culpa é dos meandros oficiais 
de exportação da "cultura" americana, interessados apenas 
no que, para eles, seja representativo do "americam way of 
life". A obra de Fred Sommer, com segurança, nada tem a 
ver com isso. Ao contrário, foi por muito tempo considera
da agressiva e ofensiva ao bom-mocismo da sociedade puri
tana dos nossos irmãos lá de cima. Afinal de contas, por que 
um artista sério e bem intencionado deveria colocar em suas 
obras coisas como um pé decepado, alguns pedaços de bo
necos velhos, alguns miúdos e cabeças de galinha, carcaças 
tragicamente sorridentes e peladas de coiotes mortos por ca
çadores de peles? Por que um paisagista iria se interessar pe
lo deserto de pedras e cactus do Arizona e fazer dele ima
gens de geometria e escala francamente absurdas? Por que 
um fotógrafo decente produziría imagens sem usar sua 
câmera, pintando negativos em celofane, pintando vidros 
com fumaça de vela e fazendo fotografias de coisas que não 
existem?

Fernando Botero, do argentino Jorge De La Vega, do cuba
no Wilfredo Lam, do italiano Emilio Vedova e tantos outros 
artistas de diversos países que contribuíram de maneira de
cisiva para o desenvolvimento da Arte Contemporânea.

Subindo ao primeiro andar, no chamado Núcleo I, en
contramos os contemporâneos de linguagens mais tradicio
nais, e é onde a Bienal se revela mais fraca. Apenas algumas 
obras se destacam, como as esculturas do egípcio Azazy, do 
chileno Egenau, a tapeçaria excepcional da romena Anna 
Tamas e algumas gravuras dos países do leste europeu.

É no segundo andar que está o centro nervoso da 
Bienal: as linguagens contemporâneas. É onde se encontra a 
tão polêmica "Grande Tela" que é a proposta ideológica de 
montagem da curadora Sheila Leirner que, ao enfileirar pin
turas gigantescas, e todas elas de tendência neo-expressio- 
nista, coloca a questão da ubiqüidade do processo de cri
ação contemporâneo. Estão colocados lado a lado artistas 
do fôlego dos alemães Dokoupil, Koberling e Middendorf, 
da argentina Ana Eckell, com artistas de menos relevância, 
mas que trabalham mais ou menos em cima da mesma idéia. 
Naturalmente esta é uma visão direcionada pela curadoria 
da Bienal, mas que não deixa de ser inteligente, pois ques
tiona uma das principais questões da produção artística 
contemporânea: a simultaneidade e homogeneidade dos sen
timentos nesta aldeia global de satélites e o desaparecimen
to gradativo do regionalismo. Esta "Grande Tela", no en
tanto, acabou servindo também, malgrado os protestos, pva 
colocar que uma das melhores representações internacionais, 
senão a melhor, está mesmo com a Alemanha Ocidental.

Contornando a "Grande Tela", estão as instalações e 
ambientes. É onde encontramos talvez a parte mais inquieta 
e investigativa da Bienal. Mais ainda que a Exposição Espe
cial "Entre a Ciência e a Ficção". Nestas "naves laterais" 
que circundam a "Grande Tela", alguns artistas souberam 
resolver melhor os seus respectivos espaços. É o caso do 
francês Christian Boltanski, que aparece com uma instala
ção de sobras de caixas da maior poesia. É o caso do belga 
Jacques Charlier, que através de cinco pinturas envoltas por 
fartas molduras acadêmicas coloca algumas questões do ar
tista e do homem contemporâneo: a Arte, o Amor, a Morte, 
a Moda, e o Artista. É o caso da canadense Marie Dyan, que, 
com duas instalações, aparece com uma das obras mais dife
renciadas da Bienal; do gaúcho Rafael França, que, com 
uma instalação em vídeo, mostra como se pode usar a ele
trônica a serviço da Arte sem se tornar enfadonha; do ale
mão Albert Hien, com uma instalação de esculturas gigan
tes; do paulista Guto Lacaz, que é um dos brasileiros mais 
interessantes desta Bienal; do escultor espanhol Francisco 
Leirn e do mineiro Fernando Lucchesi. É o caso também, 
do brasileiro Alex Vallauri, que produziu um dos momen
tos mais bem-humorados da Bienal, e dos japoneses Michiko
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(/) Muito já foi escrito sobre a atual Bienal de São Paulo.
LU Este, no entanto, é apenas um relato subjetivo de impres

sões de uma visita de três dias à Bienal.
A XVIII edição da Bienal é impressionante sobre vá

rios aspectos. O primeiro deles apareceu já na própria orga
nização do evento. Pela primeira vez tivemos o desloca
mento de um dos curadores até o Sul para checar a pro
dução contemporânea local. A divulgação da mostra com 
bastante antecedência também impressionou. O fato de o 
catálogo geral da mostra estar pronto no dia da inaugura
ção, assim como catálogos especiais, cartazes, camisetas, 
"bottons", etc... também é notável, pois, desde 1969, que 
isto não acontecia. A presença do Presidente Sarney, inau
gurando a mostra, foi significativa, pois tal endosso ofici
al não acontecia desde o Governo Costa e Silva. A presen
ça de 46 países... tudo isto, tem colaborado para fazíer 
desta Bienal um evento que extrapola o círculo estreito 
dos amantes da Arte para entrar um pouco mais na comu
nidade. A intenção inicial dos organizadores em fazer desta 
Bienal uma festa, parece, foi alcançada. Uma festa de pro
fusão de cores, formas, idéias, energia, gente, sentimentos...

Já no térreo, o visitante se depara com um conjunto 
de obras muito difícil de se ver reunido. De um lado a Ex
posição Especial do "Movimento Cobra", que é introduzida 
na mostra com a seguinte definição:

"A cobra é um animal de casta muito alta 
um nobre entre as serpentes.
Ela só morde quem a provoca."

"A Arte nada tem em comum com a beleza."
"A estética é um tique da civilização."
"Não há um bom quadro sem um imenso prazer."
"Não se começa com gentileza —

O X do problema, a razão porque Fred Sommer foi 
durante muito tempo um bem-guardado segredo da fotogra
fia americana parece ser que, por dificuldade de compreen
são do fenômeno fotográfico, e até mesmo por conveniên
cias várias, teimou-se em considerar a fotografia como ser
vilmente presa à realidade, inevitavelmente documental; ne
gou-se à fotografia a possibilidade de propor ficções, de so
nhar um pouco. Fred Sommer decidiu mostrar que ela deve 
ser compreendida como imagem e, como tal, está muito 
mais próxima da ficção do que da realidade. Mostrou, da 
forma mais complexa: produzindo fotografias criminosa
mente perfeitas em todos os mínimos detalhes das coisas 
fotografadas, confundindo a visão tradicional da linguagem 
fotográfica ao propor a realidade quase viva como sua pró
pria ficção. E sendo, também, irritantemente imprevisível: 
outras de suas fotos são fora de foco, quase manchas com
pondo a tênue definição de um corpo nú — a realidade deci
didamente abstrata. Seus "cameraless negatives" produzem 
imagens fantásticas a partir de celofane pintado, tão fantás
ticas e tão reais para ele quanto o torso nú de Max Ernst — 
seu amigo de longos anos no Arizona — sobreposto a uma 
parede de cimento.

A arte americana sentia-se mais confortável enquanto 
a fotografia ocupava o "seu lugar" como tentativa de trans
crição do mundo real. Um bom exemplo disso é o notável 
êxito da obra de Ansel Adams. Magnífica, sem dúvida, mas 
uma visão magistralmente açucarada da natureza intocada
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a
De Terças a Domingos Arte é expressão do desejo bruto."

Lido este texto, o visitante tem à sua frente um conjunto 
de obras de um dos movimentos artísticos mais importantes 
deste século, que, por si só, já vale uma visita à Bienal. 
Obras importantíssimas de artistas da envergadura de um 
Corneille, Pierre Alechinsky, Karel Appel, Constant e tan
tos outros.

Das 10 às 17 horas
-

PRAÇA DA ALFÂNDEGA
Junto com o Movimento Cobra, dentro do chamado 

Núcleo II da Bienal, ainda aparecem obras do colombiano



experiências. No processo criativo de um artista há momen
tos de crise e momentos de realizações. Mas todos são ne
cessários para a expressão de uma linguagem plástica pessoal.

Sou inquieta e, embora pretenda uma síntese, como 
todo o artista, sinto que estou longe disso porque ainda há 
muita coisa diferente que me interessa. Além do desenho, 
da gravura, da tapeçaria, apaixona-me o trabalho com jóias, 
murais, cenografia, figurinos e ilustração de textos. Mas isso 
depende, além de mim, da solicitação do mercado. Vou fa
zer 50 anos e vejo que ainda estou em fase de análise. Espe
ro que haja uma adequação entre o meu tempo de vida e 
trabalho para chegar ao momento de síntese que há muito 
almejo.

50 de Xico Stockinger, e o pessoal mais jovem, como Magli- 
ani e Karin Lambrecht. Naturalmente a exposição vale uma 
visita atenta pois, além dos gaúchos alí representados, pela 
primeira vez, no Brasil, a linguagem expressionista é agrupa
da de uma maneira tão ampla na forma de uma exposição 
que cobre praticamente todo este século.

Ainda no terceiro andar, um grupo de ilustrações vie- 
nenses do começo do século, entre elas algumas do artista 
Egon Schiele, demandam atenção especial e algumas poucas 
manifestações na exposição "Entre a Ciência e a Ficção" 
como, por exemplo, o trabalho de Taro Suzuki e o de 
Stelarc.

Foto: Ruy Varella

Para terminar, temos a Exposição Especial "O Turista 
Aprendiz" onde Maureen Bisilliat seguiu os passos de Mário 
de Andrade na sua viagem pelo Amazonas e pelo Madeira 
até o Perú e a Bolívia em 1927, e, a partir das fotos do pró
prio Mário, chega às suas fotos, ladeadas por objetos da cul
tura destas diversas regiões. É onde a Bienal confronta tam
bém Arte Popular com Arte Erudita.

Terminando a visita, a impressão que fica é a de que a 
Bienal continua valendo, pois é, acima de tudo, a única 
oportunidade de um brasileiro hoje ver, ao mesmo tempo e 
no mesmo lugar, duas mil e quatrocentas obras de artistas 
de quatro continentes sem sair do Brasil.

GRAVURA
Em 1956 e 1957 comecei a fazer linoleogravura no 

atelier de Vasco Prado. Depois passei para a xilogravura, 
porque o linóleo é um material industrializado, com resul
tados mecânicos, enquanto a madeira, com seus veios, é 
uma matéria viva, e por isso mais vibrante.

Sempre fui muito ligada a minha cidade e à interpre
tação da paisagem. São temas que tratei na gravura e repeti 
no desenho. Sempre estive voltada para os problemas ecoló
gicos. Também há em meu trabalho uma preocupação so
cial que me levou a retratar desde o início os mendigos, os 
tipos de rua. Este choque do rejeitado, do alijado social, 
desta minoria que hoje com a crise no Brasil se expande, 
vertiginosamente, sempre me impressionou.

Minha passagem do linóleo para a xilo deu-se em 
1959, com o álbum "A Salamanca do Jarau", baseado no 
texto de Simões Lopes Neto. Nesta série de 27 xilogravuras, 
utilizei mais duas cores além do preto. Como sou colorista, 
com apenas três cores acredito que consigo obter contraste, 
vibração e exuberância.

A "Salamanca" é um trabalho onde se nota muitas in
decisões a nível de conteúdo e técnica, porque eu estava ini
ciando a fazer ilustrações. Havia então muitas influências 
que não haviam sido assimiladas e reelaboradas como aque
les horizontes baixos que eu via em Goya. Como todo ar
tista, demorei mais algum tempo para começar a afirmar 
minha própria linguagem.

Após "A Salamanca do Jarau" fiz uma quantidade 
muito grande de xilogravuras com temáticas diversas, filões 
que vim a explorar mais tarde.

Minha linguagem pessoal começou em 1964 com a 
série "Primavera". Tive então muitas motivações. Vasco e 
eu fomos morar com nossos filhos pequenos numa casa nas 
Três Figueiras e lá eu recebi muitos estímulos deles. Havia 
também uma carga muito forte de lembranças da minha in
fância ao ar livre, com muito afeto, muita natureza. Então 
esse clima aparece tanto na série "Primavera" como na série

Série "Romeu e Julieta" - Detalhe

"Namorados", realizada em 1965. Do ponto de vista da gra
vura eu utilizei, no primeiro caso, o suporte do papel bran
co com figuras recortadas, enquanto em "Namorados” uso 
o fundo de cor na gravura e recortei as figuras inserindo tex
tos poéticos.

Já com a série "Gênesis", feita em 1966, a intenção 
era dar um sentido de tempo, um sentido narrativo em cada 
gravura. Usei como recurso a repetição de personagens, co
locando diversos momentos da história na mesma gravura. 
Pretendi então elaborar uma composição mais dinâmica e 
rica.
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RETROSPECTIVA: OCASIAO PARA 
UM DEPOIMENTO Na série "Circo", em 1967, retratei o momento alto 

do espetáculo, a visão do artista em sua melhor performan
ce. É um trabalho de registro, documento da época áurea 
do circo. Marca tanto a criança como o adulto pelo seu as
pecto mágico e lúcido, onde a verdade e a fantasia convivem 
em harmonia.

Em 1968 fui estudar tapeçaria na Pólônia e passei 
dois anos sem gravar. Quando iniciei a série de xilogravuras 
"Romeu^e Julieta", em 1970, continuava a usaras mesmas 
ferramentas, mas passei a trabalhar de maneira diversa o 
corte, cruzando muito as linhas, produzindo uma textura 
mais vibrante na madeira por influência do tecido.

Vejo nesta série as figuras mais humanas comparadas 
com as anteriores. O clima sugerido pelo tema do amor é de 
maior recolhimento, maior intimidade e reflexão. Cortes 
das figuras e cores em tons mais baixos contribuem para 
isso. Há um duplo interior: o do habitat e o dos personagens

Fui muito influenciada pelos meu pai tanto ao nível 
afetivo como intelectual. Ele transmitiu-me o prazer pelo 
conhecimento em geral, inclusive pelas religiões. Então não

Zorávia Bettiol 
Artista plástica gaúcha.

Acredito que uma retrospectiva deva mostrar ao pú
blico a trajetória de um artista com seus pontos altos e 
baixos.

"Pedrito", 1971 - Fernando Botero/1932 - Colômbia

Um trabalho consistente necessita tempo, esforço e 
muita vivência. Eu não renego nada do que fiz. Não tenho 
essa vaidade. Assumo os meus aspectos vulneráveis. Na vida 
a gente faz o que pode e não o que quer. Temos nossos li
mites.

Yano e Mika Yoshizawa, com representações muito atuali
zadas e instigantes.

No terceiro andar é que encontramos a concentração 
da representação gaúcha localizada na Exposição Especial 
"Expressionismo no Brasil: Heranças e Afinidades". A co
meçar por Iberê Camargo, que se faz presente com nove 
pinturas que percorrem sua trajetória desde os anos 40 até 
os anos 80, o pessoal do Clube de Gravura, as xilos dos anos

*
Eu sou uma pessoa que tem muito amor à vida, às 

pessoas e ao trabalho. Jogo-me em tudo que faço com uma 
grande carga de emoção, de paixão, de comprometimento e 
de responsabilidade.

Em meu trabalho não me poupo, vou até o fim das



dulações", "Primavera" e em "Transfigurações da Pedra I", 
"II" faço uma tapeçaria ligada ao muro.

Já na série "Transparências Geométricas", as formas 
tecidas são suspensas. São grandes formas em sisal onde ex
ploro o volume, a textura, a transparência.

Na série "Metamorfose", também em três dimensões, 
as formas tecidas sobre estruturas metálicas apoiam-se por 
isso, no solo, formando diferentes combinações com dois 
ou três elementos. É uma obra aberta.

Há também aquelas peças que se apoiam em móveis 
e pertencem à série "Mensagens".

Finalmente, nos meus mais recentes trabalhos — 
"Transfigurações da Pedra" — busco conseguir três momen
tos, três diferentes soluções. Em "Transfigurações da Pedra 
I", há tapeçarias feitas com elementos tecidos com pedras 
ou conchas para serem colocadas no muro. Nas "Transfigu
rações da Pedra II" uso três, quatro ou cinco elementos te
cidos com pedras e o espectador é estimulado a fazer várias 
combinações com estes elementos na parede.

Já em "Transfigurações da Pedra 111" — "Versões e 
Reversões" — realizo formas tecidas, uso elementos figura
tivos e pedras de mais de um tipo. O tema do contraste, su
gerindo a interligação, a mudança, a seqüência, a oposição, 
etc, é a tônica nesta série. Uso muito os símbolos, e a men
sagem pode tornar-se até ambígua nas diferentes leituras.

Desde pequena, as pedras, as conchas e os fósseis me 
fascinaram, previstos em caleidoscópios da minha infância. 
Por isto me utilizo das pedras na feitura de jóiaâ, que é a 
realização de um antigo sonho. Criei a série "Brasília" na 
qual a estrutura da prata, às vezes mais rigorosa, outras 
mais livre, é complementada pela beleza das pedras precio
sas e semi-preciosas brasileiras.

Os temas sobre os orixás, as paisagens brasileiras, os 
temas gauchescos, a valorização de materiais como o sisal e 
a lã e as pedras, demonstram meu interesse pela realidade 
brasileira.

Nos últimos anos Porto Alegre vem experimentando 
um crescimento cultural significativo. Ao lado de uma gran
de expansão editorial, vão aos poucos aparecendo as livrari
as, as galerias de arte, os teatros. Nossos museus, que há 
bem pouco tinham uma atuação muito limitada, passaram a 
desempenhar um papel central no desenvolvimento de nossa 
vida cultural e artística.

Todos sabemos que o funcionamento efetivo de todas 
essas instituições permite ainda o aparecimento de ativida
des culturais e artísticas criativas e variadas. O funciona
mento adequado dessas instituições permite ainda o apareci
mento de um mercado de arte e a profissionalização dos 
que se dedicam às atividades artísticas.

De outra parte, instituições como o MARGS e a 
UFRGS estão criando condições para o treinamento de pes
soal especializado na preservação de nosso acervo cultural. 
Assim, a expansão do mercado de arte e a consciência da 
necessidade de preservação de nossos bens culturais se de
senvolvem juntas. Cabe às instituições públicas promover a 
divulgação de critérios de preservação e valorização de 
nossa vida artística.

Nesse sentido, a atuação do MARGS tem sido exem
plar. Graças à sua iniciativa, esteve entre nós, no mês de ou
tubro, o restaurador americano Anton William Rajer. Rajer, 
que obteve sua formação junto a Latin-American Regional 
Conservation Center , Churubusco, Cidade do México, tra
balha no Texas Conservation Center. Anton Rajer é igual
mente possuidor de uma ampla experiência internacional. 
Sua experiência de trabalho e pesquisa inclui passagens pela 
França, México, Brasil e Argentina.

Anton encontrou em Porto Alegre um interesse ativo 
pela restauração de obras de arte. Começa a se desenvolver 
por aqui um frutífero intercâmbio com outros centros na
cionais e internacionais. Começam a surgir entre nós pro
fissionais com formação em outros centros do Brasil e do 
exterior. De outra parte, está em formação, no Rio Grande 
do Sul, um mercado de trabalho para o restaurador pro
fissional. O aparecimento desse mercado indica, com toda 
a clareza, que já estamos atentos aos enormes riscos resul
tantes dfe restaurações improvisadas ou de má qualidade.

Nesse sentido, a vinda de Anton Rajer foi altamente 
produtiva para Porto Alegre. Rajer nos apresentou novos 
materiais, utilizados na restauração, produzidos nos Estados 
Unidos e que são utilizados de acordo com técnicas diferen
tes das empregadas pelos restauradores europeus, mais tradi
cionais. Boa parte desses materiais é de origem sintética e 
inteiramente reversível. A reversibilidade dos materiais em
pregados na restauração é condição fundamental para um 
trabalho profissional realmente sério e competente.

Rajer apresentou ainda a resina Beva, produto sinté
tico relativamente recente, que facilita enormemente o tra-

Nas séries "Laguna", "Verde que te quiero verde", 
"Homenagem ,à Pedra Redonda", série "Flora" e "Parati", 
nota-se a tônica da natureza. O discurso às vezes é de exal
tação, paz sobre a natureza, e outras vezes há um clima de 
denúncia e alerta.

Eu gostaria de me dedicar mais ao desenho, desenhar 
com mais regularidade e freqüência, pois trata-se de uma 
atividade básica e prazerosa. Utilizo o desenho não só como 
uma finalidade em si, mas também como um meio prepara
tório para a gravura ou a tapeçaria, quando então faço estu
dos com têmpera, aquarela ou nanquim.

Há sempre uma correlação entre o conteúdo e a for
ma técnica do trabalho. Em "Verde que te quiero verde" 
usei lápis de cera; em "Homenagem a Pedra Redonda" usei 
esferográfica; na série "Flora" utilizei sangüíneae lápis 6B. 
Mas essa necessidade de adequação do material se dá a ní
vel inconsciente por parte do artista. Quando eu desenho, é 
uma situação. Quando faço um estudo para a gravura, é ou
tra problemática. Em meu caso, um determinado conteúdo 
exige uma técnica específica.

Na série "Laguna" ou "Parati", os desenhos foram 
feitos a partir da observação da natureza, mas buscando 
sempre uma certa liberdade interpretativa. Já na série "Flo
ra" eu tinha a natureza introjetada. Era um novo momento, 
mais criativo, mais interpretativo, mais livre e solto, com 
mais vôo. Estabeleço uma correlação entre os meus primei
ros trabalhos de ilustração de Poesia Brasileira, expostos em 
1959, em Piriápolis, no Uruguai, com os posteriores traba
lhos em tapeçaria também sobre "Homenagem a Poetas".

Meu amor pela poesia é antigo. Comigo ocorrem fre
quências de temas e não de técnicas. Nos desenhos eu tinha 
me utilizado de têmpera, aguada e aquarela para ilustrar po
esias. Na tapeçaria uni o tecido a elementos de madeira e 
gravei textos poéticos referentes ao poeta homenageado co
mo por exemplo: Mário Quintana, Cecília Meireles, Viníci
us de Moraes, Rilke, Prévert, etc.

é por acaso que eu trato estas séries, como "lemanjá", "Deu
ses Olímpicos" e "Gênesis" que têm características comuns. 
Gosto de fazer um trabalho que necessite pesquisa, subsídi
os. Gosto de reinterpretar temas já abordados. Isto é um de
safio para mim.

Na série "lemanjá" tratei o tema religioso afro-brasi- 
leiro com muita paixão. Procurei igualmente captar o sin- 
cretismo da religião pagã e cristã.

Com "Deuses Olímpicos" há reminiscências da minha 
infância. Aos 4 anos me interessei pelas imagens da mitolo
gia grega em livros de meu pai. Ele narrava histórias sobre 
aquelas gravuras. Toda essa bagagem foi marcante para o 
trabalho que fui desenvolver posteriormente. Quanto ao tra
tamento de gravura, em "Deuses Olímpicos", as figuras cen
trais possuem um tamanho físico maior em relação aos ou
tros personagens. Isto lhes dá o sentido de importância físi
ca associada ao poder, à divindade.

A série "Kafka", para mim, foi um duplo desafio. Sou 
absolutamente anti-kafkiana em termos de comportamento 
social: ele, introspectivo e pessimista. Mas tinha de ser, con
tudo, fiel a Kafka e ao mesmo tempo dar a minha interpre
tação.

O tratamento do preto e branco surgiu então como 
uma necessidade imperiosa. A luz para mim foi um elemen
to de fundamental importância. O tratamento desta série é 
diferente de todas as outras. Só usei duas chapas, o cinza e 
o preto, com textura mais refinada. Foi a forma que encon
trei para tratar a problemática kafkiana sobre a incomuni- 
cabilidade, a opressão e as arbitrariedades do poder.

Após a série "Kafka" houve uma mudança muito 
grande na minha vida em termos de participação comunitá
ria. Meu envolvimento começou em 1978, em oposição à 
política cultural brasileira, opressiva e sem critérios, conse- 
qüência de longos anos de ditadura.

Trabalhei na reativação da Associação de Artistas 
Plásticos Francisco Lisboa e nela me envolvi durante 5 anos
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Quem sabe esse é o filão para encontrar um dia a 
grande síntese que durante toda minha vida venho perse
guindo? Em todo caso vale a pena viver esta aventura.

Porto Alegre, 03 de outubro de 1985.

nos grupos de trabalho e na sua presidência. Houve na mi
nha gestão a fundação do Movimento Gaúcho de Defesa da 
Cultura, que igualmente muito me absorveu.

Houve ganhos enormes a nível pessoal e de politiza- 
ção e na mobilização de artistas e intelectuais, mas a minha 
vida pessoal e profissional ficou em segundo plano.

Acabei nesse momento gravando só três trabalhos da 
série "Os Sete Pecados Capitais" que iniciei na década de 80.

Também nessa época turbulenta das associações, co
mecei a fazer gravura em metal, mas não cheguei a desenvol
ver essa técnica como desejava.

TAPEÇAR4A

Em 1968 estagiei na Polônia e fiz algumas tapeçarias 
isoladas. Depois realizei a série "Estandartes" utilizando lã 
e alternando elementos cheios e vazados. Na série "Home
nagem a Poetas", comecei a usar o sisal, que utilizo até ho
je, pois adoro trabalhar com esta fibra, que é rebelde, tem 
muita personalidade e beleza.

Com a série "Mensagens", passei a usar o algodão, e 
uno elementos figurativos e abstratos no mesmo objeto.

Creio que na tapeçaria eu tenho podido ousar mais do 
que na gravura ou no desenho, ousar no sentido de encon
trar uma adequação mais arrojada entre conteúdo e forma.

A arte têxtil tem sido utilizada por mim de diversas 
maneiras: em "Homenagem a Poetas", "Estandartes", "Mo-

ANTON RAJER ENTRE NÓS

Lenora Lerrer Rosenfield 
Restauradora de pintura e papel, 
gaúcha.

DESENHO
Quanto aos meus desenhos, há uma certa constância 

temática por serem ligados à paisagem, à ecologia.



<
MODERNIDADE E MODERNISMO: O CASO DA </) 
PINTURA NO RIO GRANDE DO SUL *

Foto: Ruv Vare!Iabalho de reentelamento e de rebaixamento de craquelê. No 
tocante a instrumentos de interesse para o restaurador, Ra- 
jer demonstrou o funcionamento de uma mesa de vácuo ca
paz de realizar trabalhos de faciamento e emenda de papéis.

O curso ministrado serviu ainda para comparar dife
rentes orientações internacionais na área da restauração. 
Rajer, valendo-se de sua experiência, falou de diferentes ti
pos de laboratórios de restauração existentes no mundo, 
ilustrando suas observações com slides. Ainda nessa área, o 
visitante realizou uma conferência adicional sobre a história 
da restauração.

É importante que contribuições tão importantes 
como essa, para o desenvolvimento técnico e profissional da 
restauração no Rio Grande do Sul, continuem a ocorrer 
com regularidade. É preciso que o esforço realizado pelo 
MARGS encontre apoio por parte de nossas autoridades.

OcnMaria Lúcia Bastos Kern 
Professora de História da Arte no 
Pós-graduação da PUC RS.
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O objetivo é analisar as especificidades da pintura mo
derna no RGS, considerando o processo de modernização 
hiper tardioe a situação de dupla subordinação deste estado: 
em relação ao eixo São Paulo/Rio de Janeiro e em relação 
aos países hegemônicos.

Outra finalidade é buscar compreender o sistema de 
circulação, consumo e legitimação do objeto artístico, atra
vés da análise da função da crítica de arte, das escolas, do 
museu e das galerias de arte.

Inicialmente, para caracterizar a situação de dupla su
bordinação do estado, é necessário comparar-se, brevemen
te, o desenvolvimento da modernidade na Europa, no Brasil 
e no RGS.

Deve-se salientar que a modernidade é entendida co
mo os efeitos das mudanças sociais sobre o comportamento 
coletivo. 1716

Partindo do século XVII, com os pensadores iluminis- 
tas, percebe-se que a modernidade assume um caráter ideo
lógico pelo fato de defenderem idéias liberais, dentre as 
quais pode-se citar a valorização do indivíduo e da organiza
ção racional da sociedade.

Mais tarde, com a revolução francesa, a formação do 
estado moderno, a revolução industrial, e o progresso cien
tífico e tecnológico (só para citar alguns fatos), a moderni
dade torna-se um modo de vida social que atinge amplos se
tores da sociedade e que se opõe à tradição.

Mas, enquanto a modernidade nos países hegemôni
cos se processa em múltiplos setores da sociedade, sendo ge
rada por-iransformações ideológicas, políticas, econômicas, 
etc., no Brasil essa se introduz em alguns setores apenas, 
quase como uma espécie de reflexo das mudanças na práti
ca de vida social daqueles países.

"Um dos problemas da modernização no Brasil 
é justamente desta se processar em alguns seto
res, de maior interesse dos países industrializa
dos, ao lado de outros que têm sua estrutura ar
caica mantida, antes de produzir a mudança bá
sica, que é a industrialização autônoma e a 
constituição de um mercado interno". (1)

"Costurando no Jardim" - Oleo 1934 - Oscar Boeira

encontram-se insatisfeitos com o sistema político e econô
mico vigente, articulando, assim, organizações políticas e 
programando soluções.

Como, anteriormente, já se afirmou, a modernidade 
não prolifera de modo uniforme pela sociedade brasileira. 
No RGS, por exemplo, ela não chega ainda, nos anos 20 e 
30, a transformar profundamente o comportamento social.

Explica-se este fenômeno pelo fato das atividades 
econômicas deste estado basearem-se na pecuária e na agri
cultura, que servem para nutrir o mercado brasileiro. A pri
meira destas atividades, a pecuária, encontra-se em crise, a 
qual não é solucionada, devido, em parte, à situação de su
bordinação econômica do RGS a São Paulo.

Este estado reproduz para outros estados brasileiros, 
nos anos 20, a política de dominação dos países centrais 
aos países subordinados, buscando, assim, satisfazer os inte
resses da produção cafeeira.

A industrialização no RGS é impulsionada graças, de

A modernidade torna-se logo um modo de vida social, 
que se difunde parcialmente pela sociedade, gerando, assim, 
contradições maiores que as que normalmente ocorrem nos 
países hegemônicos.

A urbanização no Brasil em moldes modernos dá-se 
antes da industrialização propriamente dita. Essa inicia no 
século XIX, graças, em parte, à introdução de nova tecnolo
gia para o desenvolvimento dos engenhos no nordeste e pa
ra o estímulo da produção de café em São Paulo. Além des
ses fatos, pode-se destacar a abolição da escravatura, que 
oportuniza o crescimento do mercado consumidor, e os ser
viços públicos, que possibilitam o crescimento das cidades.

Em São Paulo, a modernidade torna-se uma prática 
social, devido também ao fortalecimento do setor industrial 
durante a 1? Guerra Mundial.

O movimento modernista difunde-se aos poucos nes
te estado, reivindicando a atualização cultural e artística, 
bem como mudanças sociais. Os novos segmentos sociais

A ARTE LOJA, da Associação dos Amigos do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, comunica ao público inte
ressado 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 
Sladanha, Clarice Jaeger, Didonet, Fernando Centeno, Del- 
fina Reis, Silvia Cestari Cunha, Maristela Salvatori, Anestor 
Tavares, Luzzemberg, Danúbio e outros.

* Síntese das comunicações realizadas no Curso de História da 
Arte no Rio Grande do Sul promovido no MARGS, em 1984.



certo modo, ao capita) gerado pelo comércio, setor dinami
zado pelos imigrantes europeus e seus descendentes. Entre
tanto, o processo de industrialização é limitado, tanto pela 
carência de tecnologia como de recursos econômicos.

Além da estrutura econômica estar alicerçada na pe
cuária e na agricultura, a sociedade rio-grandense peculiari- 
za-se por ser extremamente conservadora. Por exemplo, a 
constituição do estado e a ideologia da elite dominante até 
1928 fundamentam-se no positivismo de Augusto Comte.

O tradicionalismo e o regionalismo são estimulados 
pela elite como instrumentos de representação ideológica. 
Este fenômeno ocorre com maior intensidade a partir de 
1928, quando Getúlio Vargas é presidente do estado e é 
articulada a Frente Única Rio-Grandense. Neste ano, é cria
da a "Página Literária" do Diário de Notícias e, em 1929, 
a Revista do Globo, órgãos nos quais os escritores apresen
tam poesias e ensaios regionalistas, ilustrados com a mesma 
temática pelos artistas plásticos.

A estrutura da sociedade rio-grandense não oferece 
condições para o desenvolvimento do modernismo nos anos 
20 e 30, como ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O sistema de representação visual é acadêmico, preso 
a uma série de convenções de tradição humanista, que foi 
transplantada para o Brasil pela Missão Artística Francesa 
em 1816.

O número de manifestações artísticas é tão pequeno, 
e o campo de trabalho tão limitado, que não oferece ao ar
tista possibilidades de profissionalização, exceto como mes
tre. (2)

Argentina e Uruguai, buscando a atualização e o aperfeiçoa
mento técnico. Instituições e grupos de artistas, como a es
cola e as Associações Francisco Lisboa e Araújo Porto Ale
gre, promovem também viagens de estudos.

Muitos artistas organizam grupos, como a Associação 
Araújo Porto Alegre, com o objetivo de realizar viagens de 
esttído pelo país. Vão às cidades históricas mineiras e do 
nordeste onde documentam a arte barroca e as manifesta
ções da cultura popular, como uma série de resgate do pas
sado e das produções simbólicas populares que foram des
prezadas durante longo tempo pelos artistas acadêmicos. 
Com o mesmo fim viajam também pelo interior do RGS — 
Missões e Rio Pardo.

Outros artistas, como Carlos Scliar, Danúbio Gonçal
ves e Vasco Prado, ao retornarem da Europa, embuídos pe
lo realismo socialista, dirigem-se às estâncias da campanha 
com o objetivo de registrar hábitos e costumes regionais que 
estão desaparecendo no campo, devido à introdução da tec
nologia. Procuram resgatar o regional, num momento em 
que o regionalismo é bastante estimulado através da criação 
de CTGs e de poesias e de contos literários.

Estes artistas desenvolvem a temática regional, conci
liando-a com uma linguagem facilmente lida pelo leigo, com 
a finalidade de "popularizar a arte". É claro que não atingem 
este objetivo. Entretanto, a postura deles é válida, na medi
da em que se opõe à situação de subordinação do estado em 
relação ao centro do país e deste aos países hegemônicos.

No final dos anos 40 e início dos anos 50, com a cria
ção dos museus — MASP (Museu de Arte de São Paulo), 
MAM no Rio de Janeiro, a arte sofre nova internacionaliza
ção com a vinda de exposição dos movimentos de vanguar-

Associação Rio-Grandense de Artistas Plásticos Francisco 
Lisboa e é reestruturada a Escola de Belas Artes, em Porto 
Alegre, possibilitando, assim, um número maior de manifes
tações artísticas. A escola aperfeiçoa o currículo, segundo a 
Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro (6) e ins
titucionaliza o Salão Nacional. Este oportuniza aos artistas 
do RGS o contato com artistas de outros estados brasileiros, 
bem como a apresentação de seus trabalhos. Oferece tam
bém condições para o artista expor fora do estado e come
çar aos poucos a profissionalizar-se.

Neste período, surge a primeira galeria de arte em 
Porto Alegre - Galeria Casa das Molduras - a qual oferece 
um novo espaço de exposição e comercialização do objeto 
artístico.

Além disso, os colecionadores e amadores gaúchos va
lorizam mais a arte do centro do país e estrangeira do que a 
arte local. (3)

Retornando à questão da arte acadêmica, deve-se sa
lientar que o artista não só se guia pela arte oficial do Rio 
de Janeiro, e consequentemente do país, como também é 
condicionado pela crítica de arte, constituída na sua maio
ria por escritores, filhos de grandes proprietários rurais, que 
são muito conservadores. Para estes, a arte deveria ser a re
produção exata da natureza, de forma objetiva e detalhista, 
não aceitando, assim, novas experiências e nem tentativas 
de renovação. Como é o caso, por exemplo, da tela "Mari
nha” de Augusto Luis de Freitas, exposta no Salão de Ou
tono de 1925, que é qualificada de inferior porque a pasta 
azul compacta, sem luz e sem transparência, pode represen
tar tudo menos água. (4)

A crítica de arte exige o real, como se o pintor, ao 
perceber o real, não o fizesse de modo subjetivo. Como 
afirma Merleau-Ponty, "a percepção já estiliza", pois o olho 
opera uma seleção e uma estruturação da aparência. (5)

A fidelidade do real nada mais é para o artista do que 
o seguimento de regras figurativas, que são exteriores a ele, 
na medida em que são instituídas pela sociedade.

Explica-se o comentário da crítica sobre a tela "Mari
nha", pelo fato do pintor romper com algumas das regras fi
gurativas acadêmicas ao utilizar cores mais vivas e contras
tantes, pinceladas pastosas e visíveis, e ao quase abandonar 
o desenho pela valorização da cor.

Outro artista adota este tipo de pintura, realizada ao 
ar livre, na qual a luz e a cor provocam efeitos formais se
melhantes à pintura impressionista. É Oscar Boeira, que 
aprende a técnica com Eliseu Visconti no curto período 
em que este lecionou na Escola Nacional de Belas Artes.

Visconti assimila a técnica impressionista na França, 
difunde-a entre alguns discípulos no Brasil que, como ele, 
adotam, com uma certa defasagem, apenas os aspectos for
mais e técnicos, numa sociedade totalmente diversa, sem ter 
em vista as propostas e os objetivos originais dos pintores 
franceses.

Ocorrem também as primeiras tentativas de moderni
zação das artes plásticas, que são muito ridicularizadas e li
mitadas pela crítica de arte, po. alguns professores e artistas 
influenciados por ideologias nacionalistas de extrema direi
ta. Estes acreditam, como Hitler, Plínio Salgado e outros lí
deres de movimentos radicais, que a introdução da arte mo
derna, para eles produzida por artistas bolchevistas, poderia 
desintegrar a sociedade.

Como as instituições legitimadoras do objeto artísti
co e seus representantes não admitem a mudança no sistema 
figurativo, a arte modernista não chega a se difundir muito 
no RGS, apesar da modernidade constituir uma prática de 
vida social.

18 19Apesar da situação de subordinação econômica do 
RGS em relação a São Paulo, nos anos 20 e 30, os artistas 
plásticos orientam os seus trabalhos pela arte oficial da ca
pital — Rio de Janeiro.

Nesta cidade, tanto a Escola Nacional de Belas Artes, 
como o Salão Nacional exercem uma posição hegemônica 
em relação à produção artística dos outros estados brasilei-

Essa só é apoiada pelo diretor do DE IP — Departa
mento Estadual de Imprensa e Propaganda — Manoelito de 
Ornellas, escritor que, nos anos 20, atuou no grupo verde- 
amarelo.

Manoelito exerce no RGS papel semelhante ao prati
cado por Gustavo Capanema na capital do país, na medida 
em que ele, como diretor do DEIP, apoia a arte modernista 
através de manifestos, de promoção de exposições e de 
apresentações em catálogos, enquanto os interventores do 
estado e prefeitos concedem auxílios financeiros aos salões 
promovidos pela Escola de Belas Artes, que representam e 
oficializam a arte tradicional. (7)

O modernismo só começa a se difundir pelo estado 
após o Estado Novo e a 2? Guerra Mundial, época em que 
a sociedade rio-grandense passa por um processo de moder
nização gerada pelo crescimento industrial e comercial, e o 
conseqüente fortalecimento econômico. A modernidade 
atinge, assim, setores mais amplos da sociedade, levando ao 
desenvolvimento não só da capital, mas também das cidades 
do interior do RGS, que também promovem manifestações 
artísticas e fundam instituições de ensino, como é o caso, 
por exemplo, de Pelotas.

A partir de 1945, os artistas plásticos começam a fa
zer viagens de estudo pelo Brasil e para o exterior; Europa,

ros.
Estas instituições são almejadas pelos artistas do RGS, 

seja para a obtenção de um aperfeiçoamento técnico, seja 
para a exposição de seus trabalhos. São extremamente con
servadoras, estimulando apenas a arte acadêmica. Muitas ve
zes, o artista passa a ser valorizado, no estado, pelo fato de 
suas obras serem aceitas ou premiadas no Salão Nacional de 
Belas Artes.

Foto: Ruv Vare Ha

Nesta época, a crítica de arte e o Salão exercem o pa
pel de legitimação e de cotação a nível de troca de objeto 
artístico.

Deve-se destacar que o ensino de artes no estado é, 
neste momento, precário. Há somente a Escola de Artes, 
que foi criada em Porto Alegre em 1910. Esta escola tem 
muita dificuldade para selecionar professores, pois a maioria 
dos artistas plásticos que vive no RGS não é titulada e não 
teve uma formação sistematizada. Aprendeu o ofício 
ateliê de outros artistas e exerce nos fins de semana, 
uma espécie de "hobby".

Quando esta pintura surge no RGS, ela é impressio
nista somente na aparência. Ela não rompe com a tradição 
do desenho e da beleza, não provocando, deste modo, críti
cas muito acirradas como ocorreu com os artistas franceses. 
Apesar da dependência cultural, a arte não é produzida co
mo mera cópia, mas é fruto de seleção de símbolos que se 
adaptam melhor à ideologia visual dominante.

No período do Estado Novo (1937-1945) é criada a

no
como

"Marinha" - Augusto Luís de Freitas - Detalhe
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ficou com os museólogos do eixo Rio-São Paulo, todos eles 
membros do ICOM, que debateram a decisão vinda de Bra
sília. Houve também participação da Bahia.

Cabe ao Rio Grande do Sul preparar-se para assumir 
uma posição mais ativa nos próximos encontros. Caso con
trário correrá o risco de marginalização nas grandes decisões 
sobre o futuro dos museus.

— IV ENCONTRO SU L-R IOG R AND ENSE 
V DE MUSEUS

da da Europa e dos EUA. Nesta época, o mercado de arte, 
no centro do país, estrutura-se com o aparecimento de vá
rias galerias, passando juntamente com a crítica de arte a 
pressionar a produção artística. (8) Esta gira em torno do 
abstracionismo, construtivismo e concretismo.

Os artistas gaúchos, Scliar, Danúbio, Vasco e outros, 
que constituem o Clube de Gravura de Porto Alegre e o 
Grupo de Bagé, executam trabalhos figurativos em oposição 
ao abstracionismo, concretismo, etc. que passam a vigorar 
no eixo São Paulo/Rio de Janeiro e a ser difundidos entre 
artistas de outros estados brasileiros através da crítica, do 
mercado de arte e de algumas instituições.

Apesar de todas as manifetações contrárias à interna
cionalização da arte feitas por estes grupos, alguns pintores 
praticam experiências abstratas.

Ao lado destes trabalhos encontram-se outros volta
dos mais às questões do nacional, do popular e da temática 
social, que elaboram pinturas cujas formas e propostas ti
nham sido adotadas pelos artistas modernistas do centro do 
país dos anos 20 aos anos 40.

Percebe-se que os artistas fazem experiências variadas 
dentro de propostas modernas, mas que não há um movi
mento organizado como o de São Paulo na década de 20.

Como as novas pesquisas formais ocorrem com muita 
defasagem em relação aos grandes centros, essas peculiari- 
zam-se por apresentar ao mesmo tempo quase todas as di
ferentes fases da arte moderna. Estão também mais dirigi
das à aparência e aos aspectos formais e técnicos do que às 
idéias que estimularam o seu aparecimento, visto que são 
adaptadas à estrutura social Rio-Grandense, sem romper 
completamente com a ideologia visual dominante. Outro 
aspecto a salientar é que, até quase o final dos anos 50, os 
pintores executam experiências sem se fixarem muito nes
tas. Percebe-se que há uma necessidade de pesquisa formal, 
não só porque muitos são principiantes no "métier", mas 
também porque vários tiveram uma formação acadêmica.

Nesta época, a crítica de arte estimula muito as novas 
experiências auxiliando, assim, o processo de institucionali
zação do modernismo. São criadas novas galerias de arte e 
o Museu de Arte do RGS, que não exercem ainda o papel 
legitimador como o da crítica e os salões oficiais. (9)

A década de 50 no RGS caracteriza-se pela convivên
cia pacífica entre os jovens artistas modernistas e os antigos 
mestres que produzem a arte tradicional.

(2) De 1920 a 1938, são realizados três salões de arte em 
Porto Alegre — 1925, Salão de Outono; 1929, Salão 
promovido pela Escola de Artes; e em 1935, Exposição 
do Centenário Farroupilha. O campo de trabalho limi
ta-se a ilustrar capas de livros e da revista do Globo pa
ra a editora de mesmo nome; ilustrar poesias e contos 
na "Página Literária" do Diário de Notícias; fazer al
guns retratos por encomenda; e lecionar.

(3) Na Exposição do Centenário Farroupilha os coleciona
dores expõem os seus acervos, os quais se peculiarizam 
por um número muito pequeno de obras de artistas do 
estado.

(4) JACK. "Salão de Outono", DIÁRIO DE NOTICIAS. 
Porto Alegre, 1? de janeiro de 1925.

(5) THÉVOZ, Michel. L'Academisme et ses faintasmes. 
Paris, Minuit, 1980, p. 10.

(6) Deve-se salientar que o currículo da Escola Nacional de 
Belas Artes do Rio de Janeiro já havia sido motivo de 
movimento de artistas dissidentes, em 1931.

(7) Os artistas que fazem novas pesquisas formais, nesta 
época, são Carlos Scliar, Carlos Petrucci, Danúbio Gon
çalves e Iberê Camargo, esses dois últimos estudam no 
Rio de Janeiro, mas vêm com freqüência ao estado.

(8) Muitos críticos de arte alertaram os artistas que traba
lhavam nos anos 40 com uma temática nacional, de es
tarem apoiando a ditadura e da necessidade de mudar. 
Nos anos 50, Ferreira Gullar, Mário Pedroso e outros 
atuam como teóricos de novos movimentos, influencia
dos pelas propostas das vanguardas internacionais e pe
la ideologia desenvolvimentista.

(9) Os salões são mais numerosos nos anos 50 e muitos re
cebem apoio das instituições públicas — Salão de Belas 
Artes da Escola, Salão da Associação Francisco Lisboa 
e Salão da Câmara Municipal de Porto Alegre. Em Pelo
tas e outras cidades do interior promovem também sa
lões, mas sem regularidade.

O

2 Depoimento de Teniza Spinelli, jor

nalista e funcionária do Núcleo de 
—^ Documentação e Pesquisa do MARGS 

que participou do Encontro.

CO

A PRESENÇA DO ICOM
Decisiva foi a presença do Conselho Internacional de 

Museus através da representante do Comitê Brasileiro do 
ICOM, Lourdes Maria Martins do Rêgo Novaes. Ela debateu 
questões relevantes tanto a nível técnico quanto profissional 
ponderando sobre os problemas que poderão surgir com a 
implantação do Sistema Nacional tendo em vista a especifi
cidade dos museus de cada Estado. Sobre a participação do 
ICOM no Encontro de Bagé disse que este é um órgão nor
mativo: " O ICOM é uma instituição preocupada com as 
normas técnicas e o futuro dos museus. Estamos diante da 
nova museologia que busca outras formas de adaptação ao 
mundo em mudança. Estamos atentos principalmente agora 
com a regulamentação da profissão. Este período é de tur
bulência. Porisso cada vez mais nos interessam os encontros, 
os cursos de ciclagem e reciclagem para manter os técnicos 
cada vez mais participantes, para aumentar o intercâmbio e 
a melhoria do nosso patrimônio, da conservação e da preser
vação do mesmo. Nós trazemos a novidade das normas téc
nicas, do embasamento para fortalecer as pessoas que tra
balham nos organismos museus. É preciso que se preste ca
da vez mais atenção a esta área, porque sem ela não existe 
museu. A parte técnica é a espinha dorsal desse funciona
mento."

Foto: Mabel Vieira
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Participantes do Encontro

Realizou-se de 21 a 24 de outubro, na cidade de Bagé 
RS, o IV Encontro Sul-Riograndense de Museus, promoção 
da Curadoria de Museus da Fundação Áttila Taborda atra
vés do Museu Dom Diogo de Souza.

Três importantes vertentes nortearam os debates du
rante o Encontro de Bagé: A primeira, essencialmente téc
nica, enfatizou a Exposição; A segunda, em sessão conjunta 
com as Associações de Museologia, tratou do exercício pro
fissional a partir da regulamentação da profissão de museó- 
logo, já estabelecida pela Lei n? 7287 de 18/12/84 e regu
lamentada pelo Decreto n? 91775 de 15/10/85. A terceira, 
bastante polêmica, debateu a criação do Sistema Nacional 
de Museus. O objetivo deste Sistema é o estabelecimento de 
uma política cultural na área de museus, envolvendo todos 
os Estados e o incentijvo à criação dos Sistemas Estaduais a 
serem formados pelos vários museus das diferentes tipologias 
jurídico-administrativas. A comunicação foi feita por Sônia 
Guarita, representante do Ministério da Cultura e por Maria 
Inês Montovani, coordenadora do Sistema Estadual de 
Museus do Estado de São Paulo.

A chegada da representação do Ministério e a implan
tação do Sistema causou surpresa nos participantes do En
contro, a maioria integrantes de pequenos museus do Rio 
Grande do Sul. Como de costume nestas ocasiões a palavra

A EXPOSIÇÃO
Para Tarcísio Taborda, organizador do Encontro, os 

resultados foram plenamente atingidos. Sobre o tema que 
norteou o Seminário — "A Exposição" — disse que os três 
expositores principais trouxeram experiências e mostraram 
teorias a respeito da forma de elaboração da pesquisa, dos 
instrumentais da exposição e da própria dinâmica da mesma, 
do chamamento do público para a mostra. Tarcísio referiu- 
se aos museólogos Heloisa Helena Fernandes Gonçalves da 
Costa, diretora do Museu Geológico de Salvador, Bahia, que 
focalizou "A Exposição como Meio e Fim de Pesquisa", 
Claudia Mareia Ferreira, Diretora do Museu do Folclore 
Edson Carneiro, do Instituto Nacional do Folclore, Rio de 
Janeiro/RJ, que falou sobre " O Instrumental da Exposição 
— Elementos Auxiliares" e Anaildo Barraçal, do Museu Chá
cara do Céu da Superintendência de Museus Raymundo 
Ottoni Castro Maya, Rio de Janeiro/RJ, que abordou em 
sua palestra a "Dinâmica da Exposição." Diz Taborda —

(1) KERN, Maria Lúcia B.. "Modernidade e Modernismo" 
In: Estudos Ibero-Americanos, IFCH, PUCRS,dez. 1984



"É importante esclarecer dúvidas, apresentar fórmulas, abrir 
caminhos para aqueles que estão trabalhando nos museus, 
especialmente os dos museus mais carentes em orçamentos 
e de recursos humanos escassos, para se suprirem da criativi
dade própria de quem trabalha com amor numa coisa que 
gosta. Antes da montagem do IV Encontro, analisamos os 
trabalhos anteriores. Primeiramente promovemos um en
contro sobre documentação museológica, a seguir enfatiza
mos os aspectos de política educativa. Noutro encontro re
tomamos a documentação com enfoques variados sobre for
mas e atividades museológicas. Então, pelo que observamos, 
achamos que havia necessidade de se debater e esclarecer a 
exposição. Se uma das finalidades do museu é expor, temos 
que aperfeiçoar a forma de fazê-lo para que o museu alcan
ce sua finalidade principal. Porque é através da exposição 
que o museu estabelece o diálogo com a comunidade. A 
partir do tema central "A Exposição”, escolhemos os pales
trantes deste Encontro.”

à realidade vivida pelo país. Seus acervos se enriquecem em 
qualidade e quantidade. Multiplicam-se os museus que são 
encarados como patrimônios comunitários. Técnicas exposi- 
tórias revolucionárias, criadas a partir da conquista de novos 
materiais, são adotadas e, com grande dinamismo, desenvol
ve-se a política da democratização museológica apoiada nos 
seguintes fatos:

1. grande enriquecimento do país;
2. imagem altamente positiva dos norte-americanos no 

após-guerra;
3. importância dos centros comunitários municipais na 

sociedade norte-americana;
4. importância de Fundações dispondo de fartos recur

sos orçamentários;
5. imigração cultural e científica do mais alto gabarito, 

canalizada para as universidades;
6. grande desenvolvimento tecnológico;
7. incentivos fiscais generosos;
8. fortalecimento da democracia e confronto com os re

gimes totalitários;
9. utilização de recursos museológicos em múltiplos se

tores da comunicação social;
10. desenvolvimento do turismo pela inclusão dos museus 

em circuitos regulares;
11. imagem positiva do país.

Com o êxito da experiência norte-americana, os mu
seus de todo o mundo passaram a dar especial importância 
ao público não-especializado. Suas exposições, tanto perma
nentes, quanto temporárias, buscaram adequações desejá
veis entre o que comunicar, o como comunicar e a quem co
municar.

enfoques especiais com o objetivo de referenciarem a reali
dade econômica-cultural dos novos países.

Na atualidade, as grandes mostras itinerantes tendem 
a se aglutinar em torno de temas únicos, passíveis de se es
truturarem com a participação de vários países e institui
ções de várias categorias.

Em linhas gerais, esta é a imagem das atuais exposi
ções temporárias, ocasionalmente itinerantes, montadas 
com o apoio econômico de organizações financeiras.

É importante conhecer esse esboço histórico para que 
se delimite, com razoável nitidez, as áreas de atuação das 
entidades apoiadas e das que apoiam.

ESTUDANTES NO MARGS

Lourdes Aglauros
Coordenadora do Setor de Atendi
mento no MARGS.

Entre os diversos núcleos de trabalho do MARGS, o 
Setor de Atendimento é o que lida com o público visitante 
do Museu, cujo maior número corresponde a estudantes.

Todas as manhãs e todas as tardes um grupo de esco
lares trazidos pelas respectivas professoras aqui chega, 
com os olhos surpresos e curiosos, querendo tudo ver e 
saber. São adolescentes, que pela primeira vez entram nesse 
tipo de instituição cultural dedicado às artes plásticas. 
Preparados antecipadamente pelas professoras quanto ao 
comportamento adequado no local e sobre o que irão ver, 
eles perguntam muito, dentro da motivação que lhes é pro
posta pelo guia.

É extremamente gratificante e enriquecedor a tarefa 
de guia, vendo aqueles semblantes juvenis, deslumbrados 
mas muitas vezes tímidos, querendo falar mas sem coragem. 
É nesse momento que entra em cena a nossa habilidade. 
Nosso trabalho não é só mostrar, mas sim sensibilizar, fa
zendo com que essas crianças além de olhar superficialmen
te, vejam e sintam com maior profundidade. Exploramos 
todos os aspectos como técnica, tema, forma, conteúdo, lin
guagem plástica, sempre em nível acessível à faixa etária e 
social. Como a origem da clientela é heterogênea, os estf- 
mulos devem ser diferenciados e adequados a mesma.

Tivemos também uma experiência piloto atendendo 
creches e escolas maternais. Crianças na faixa de 3 a 6 anos. 
Alguns poderão opinar que o trabalho nesse sentido é pou
co produtivo porque nessa idade eles ainda não possuem ca
pacidade de apreciação. Não visamos esse aspecto nesse mo
mento. Pensamos ser extremamente válido o nosso objetivo, 
pois no subconsciente dessas crianças ficará gravada a lem
brança. Quem não lembra de determinados momentos da 
fase infantil que, embora muitíssimo recuados no tempo 
marcaram-nos tão profundamente? Sim, com o trabalho de 
visitas guiadas que diariamente realizamos, estamos divul
gando e formando o futuro público visitante do Museu, 
apreciador e quiçás conhecedor de artes plásticas. Além 
disso, através dos estudantes, ampliamos e atingimos um pú
blico maior.

CONCLUSÃO
A museologia que passara da fase do colecionismo 

privado para a da criação de museus governamentais, 
apoiados em Gabinetes de Investigações, conquistou um 
novo posicionamento quando foi utilizada, como elemento 
coadjuvante da propaganda comercial relacionando-se com 
o grande público não-especializado, em abordagens tangen- 
ciais.

OUTROS EVENTOS
Além das comunicações sobre "A Exposição”, apre

sentadas pelos palestrantes, mereceu destaque a pesquisa da 
museóloga Maria Augusta Machado da Silva, Chefe da Seção 
Educativa Cultural do Museu Villa Lobos do Rio de Janeiro, 
RJ, que abordou o tema "Exposições Temporárias e Seus 
Referenciais Históricos”. O MARGS se fez presente com a 
comunicação "Registro de Obras do Acervo — Manual de 
Serviço" de autoria das bibliotecárias Lyryss Schonell e 
Maria Luiza Thevenet.

Ao absorver e ser absorvida pela propaganda, a comu
nicação museológica configurou-se como um problema a 
ser resolvido com acuidade e equilíbrio.

Articulada para atuar sobre grandes e heterogêneas 
massas, a propaganda estabeleceu padrões de fácil absorção. 
Para passar suas mensagens, tanto diretas quanto indiretas, 
criou uma estética uniformizante e estreitamente vinculada 
com a tecnologia industrial. Formou-se, em conseqüência, 
um gosto baseado na valorização visual e imediata, tanto 
para o bem cultural, como para o produto comercializado. 
Para ambas as modalidades, a mesma proposta de consumis- 
mo imediato, expresso em mensagens precisas e ultra-sinté- 
ticas, tendendo a se codificarem em "slogans”. Em síntese: 
nada além do que é apresentado para ser rapidamente con
sumido.
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Em planos de excepcionalidade, grandes exposições 
foram montadas como arautos da dinamização de processos 
políticos.

Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, a 
França organizou uma importantíssima exposição itinerante 
com o duplo objetivo de mostrar ao mundo os seus esforços 
para a salvaguarda dos seus acervos museológicos e, sobre
tudo, de ressaltar o potencial da sua cultura como poderosa 
alavanca a serviço da reconstituição do país.

Com algumas modificações, a iniciativa foi adotada 
por outros países. Importantes mostras itinerantes, organi
zadas por museus e órgãos afins e apoiadas por governos e 
grandes organizações financeiras, percorreram pontos-cha- 
ves, precedendo ratificações de acordos internacionais.

Ampliando seus objetivos, criou-se outro tipo de 
exposição itinerante, apoiada pelos governos dos países for
mados com a implantação da política de descolonização.

Culturas até então exclusivamente apresentadas em 
seções etnográficas dos Museus de História Natural, recebe
ram, tanto em exposições permanentes, como temporárias,

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS APOIADAS POR 
ORGANISMOS FINANCEIROS

Este caminho, no entanto, é extremamente perigoso 
para a museologia que aos poucos se vai desviando do seu 
grande potencial testemunhal-codificador e se banalizando 
até a exaustão.

Por mais atraente que seja, numa exposição a forma 
de comunicar não pode prevalecer sobre o significado dos 
nexos estabelecidos entre os objetos-testemunhos, que cons
tituem a essência da mensagem museológica.

Um fato é de meridiana clareza: num mundo de trans
formação acelerada cabe à museologia a tarefa de fazer-se 
vetora da sabedoria entre as gerações, contribuindo para o 
desenvolvimento das ciências e para a qualidade de vida 
através da memória de passadas experiências.

Parte do comunicado apresentado 
ao IV Encontro Sul-Riograndense 
de Museus - Bagé. Museóloga Maria 
Augusta Machado da Si Iva do Museu 
Vi!Ia Lobos - RJ.

A partir da Segunda Guerra Mundial, surgem novas 
propostas relacionadas com a comunicação museológica.

Na Europa, convulsionada pela guerra, a museologia 
se volta para a salvaguarda dos seus acervos.

Nos Estados Unidos toma rumos que vão de encontro

Essa clientela juvenil sempre sai encantada do Museu 
após a visita, prometendo voltar. Voltem, pois nossos guias 
estão inteiramente a disposição.



C/D
O Mezzanino da Estação do Metrô do Largo da Carioca/RJ 

De 23/10 a 16/11
Museu de Arte Brasileira — Fundação Armando Álvares 
Penteado/SP
De 16/12/1985 a 26/01/1986
"A GRAVURA NO RIO GRANDE DOSUL:ATUALIDADE"
MAC/USP
De 08/08 a 08/09
"A OBRA RETROSPECTIVA DE VASCO PRADO”
Museu de Arte Brasileira — Fundação Armando Álvares
Penteado/SP
De 18/04 a 12/05
Hall de Convenções do São Silvestre Palace Hotel - Passo
Fundo/RS
De 24/10 a 16/11
"O ARTISTA VAI À ESCOLA"
E.E. de 19 Grau Oswaldo Vergara:
Dia 30/10 - José Carlos Moura
E.E. de 1? Grau Dr. José Carlos Ferreira:
Dia 31/10 - Moacir Chotguis
E.E. de 1? e 29 Graus Francisco A. V. Caldas:
Dia 04/11 - Wilson Cavalcanti
E.E. de 19 Grau Incompleto Argentina:
Dia 05/11 - Moacir Chotguis
E.E. de 19 Grau Incompleto Estado do RGS:
Dia 06/11 - Sílvia Cestari Cunha 
E.E. de 19 e 29 Graus Dr. Glicério Alves:
Dia 07/11 - Regina Coeli
E.E. de 19 e 29 Graus Prof. Elpídio F. Paes:
Dia 11/11 - Raul Saldanha
E.E. de 19 Grau Almirante Bacelar:
Dia 14/11 - Wilson Cavalcanti
E.E. de 19 e 29 Graus Apeles Porto Alegre:
Dia 19/11 - Sílvia Cestari Cunha
E.E. de 19 e 29 Graus Prof. Otávio de Souza:
Dia 20/11 - Regina Coeli 
E.E. de 19 Grau Marechal Mallet:
Dia 22/11 - Maria Ivone dos Santos
E.E. de 19 Grau Incompleto Desidério Finamor:
Dia 22/11 - Wilson Cavalcanti 
E.E. de 19 Grau Prof. Alcides Cunha:
Dia 27/11 - Hélio Fervenza
E.E. de 19 Grau Incompleto Ivo Corseuil:
Dia 03/12 - Élcio Rossini 
E.E. de 19 Grau Santa Luzia:
Dia 04/12 - Élcio Rossini 
"CICLO MARGS/KOR DE ARTE"
"O ARTISTA VAI À ESCOLA"
Colégio Aplicação:
De 19 a 30/08 - Danúbio Gonçalves 
Colégio Sévigné:

ATIVIDADES 1985 "RIO: VERTENTE CONSTRUTIVA"
De 06 a 28/08 - às 10h 30min e às 16h
"A ARTE DE ZORÁVIA BETTIOL — 1955/1985"
De 08 a 27/10-às 16 horas
"IBERÊ CAMARGO: TRAJETÓRIA E ENCONTROS" 
De 26/11/85 a 01/01/86 - às 10h 30min e à 15h 30min
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(/) EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS "30 ANOS DE ATIVIDADES DO MARGS"

De 10/07 a 10/08
"MARIZA BARROS - DESENHOS"
De 09 a 29/08
"JÓIAS EM METAIS REFRATÁRIOS - Miriam Mirna
Korolkovas
De 14/08 a 01/09
"CONTEMPORÂNEOS DE PROVÍNCIA" - Coletiva 
De 30/08 a 17/09
"RENINA KATZ - LITOGRAFIAS"
De 03 a 22/09
"COR AÇÃO" - Instalação de Ana Torrano 
"EXPOSIÇÃO FILATÉLICA NACIONAL"
De 20 a 29/09
"A ARTE DE ZORÁVIA BETTIOL - 1955/1985"
De 03 a 27/10
"DROPSALERTS" - Lia Menna Barreto 
De 09 a 29/10 
"NIHIL" - Coletiva 
De 24/10 a 17/11
"ANTÔNIO HENRIQUE AMARAL-PINTURAS 1968/84" 
De 05 a 21/11
"CARTAZES JAPONESES"
De 07 a 20/11
"CAMUFLAGEM" - Fernando Limberger 
De 13/11 a 08/12
"IBERÊ CAMARGO: TRAJETÓRIA E ENCONTROS"
De 26/11/1985 a 05/01/1986
"ARTE GAÚCHA CONTEMPORÂNEA" - Coletiva
De 26/11/1985 a 20/01/1986
"GRAVURA NO RIOGRANDE DO SUL: ATUALIDADE" 
De 29/12/1985 a 15/01/1986

CD
LU "OS POVOS DO CEDRO e "ARTE INDÍGENA 
0C BRASILEIRA"

De 09 a 27/01
"A XILOGRAVURA NA HISTÓRIA DA ARTE BRASI
LEIRA" e "O RIO GRANDE E A XILOGRAVURA" 
De 05/02 a 03/03
"OS GAÚCHOS NO 59 PANORAMA DA ARTE SOBRE 
PAPEL"
De 06 a 28/02
"BODY SCAPES" - Mary Dritschel 
De 08 a 31/03
"GRÁFICOS CONTEMPORÂNEOS ALEMÃES"
De 14/03 a 07/04
"HAMILTON VIANA GALVÃO" - Instalação 
De 16/04 a 03/05
"EVENTO TÊXTIL 85" - Salão Arte Têxtil 
De 24/04 a 15/05
"REALISMO ALEMÃO HOJE" - Coletiva 
De 04 a 23/05
"CENAS DE VERÃO" - Maristela Salvatori 
De 08 a 29/05
"A DANÇA ABSTRATA DA FIGURAÇÃO - Tomaz lanelli 
De 21/05 a 14/06 
"PRESENÇA CAXIAS" - Coletiva 
De 24/05 a 13/06
"CEM ANOS DE TRAJES NO RIO GRANDE DO SUL" 
De 23 a 30/05
"RECUPERACIÓN DEL DIBUJO" - Coletiva 
De 05 a 30/06
"ESPAÇO CÓSMICO E/OU DE MIM AO UNIVERSO" 
Instalação de Regina Coeli 
De 11 a 30/06
"TAPEÇARIAS DE ANNETTE KAPLAN"
De 19/06 a 07/07
"PRÓ-MEMÓRIA FARROUPILHA" - Fotos que integram 
a publicação "HISTÓRIA PASSADA EM REVISTA"
De 07 a 16/06
"RETROSPECTIVA DE FAYGA OSTROWER - OBRA 
GRÁFICA - 1944/1983"
De 26/06 a 21/07
"ARTE POR TELEFONE - VIDEOTEXTO" - Júlio Plaza 
De 04 a 28/07
"RUBEM GRILO - XILOGRAVURAS"
De 16/07 a 04/08
"RIO: VERTENTE CONSTRUTIVA" - Coletiva 
De 06 a 28/08

LANÇAMENTO DE LIVROS

"GRILO - XILOGRAVURAS"
Dia 16/07
"IBERÊ CAMARGO"
Dia 26/11
"VESTÍGIO - OBJETO DOCUMENTO GRÁFICO DE 
UMA INTERVENÇÃO"
Dia 11/12
"ARTÊXTIL NO BRASIL"
Dia 19/12

MUSEU EXTRAMUROS

"A GRAVURA NO MARGS"
Sociedade dos Amigos da Praia de Torres/RS 
De 05 a 24/01
"O RIO GRANDE DO SUL NA XILOGRAVURA"
Praia de Capão Novo/RS 
De 14/02 a 02/03
"O RIO GRANDE DO SUL E A XILOGRAVURA"
II Feira do Rio Grande do Sul - São Conrado Fashion Mall/RJ
De 26/04 a 05/05
Guaíba/RS - De 02 a 09/07
Soledade/RS - De 13 a 20/07
Santo Ângelo/RS - De 25/07 a 05/08
Palmeira das Missões/RS - De 09 a 19/08
Bento Gonçalves/RS - De 25/08 a 05/09
Caxias do Sul/RS - De 10 a 30/09
Cachoeira do Sul/RS - De 01 a 10/10
Dom Pedrito/RS - De De 15 a 30/10
Veranópolis/RS - De 04 a 14/11
São Lourenço/FtS - De 20/10 a 06/12
Tapes/RS- De 09 a 14/12
Bento Gonçalves/RS - De 16 a 22/12
"EVENTO TÊXTI L/85"
Centro Integrado de Cultura/Florianópolis/SC 
De 13 a 26/06
Museu de Arte Contemporânea de Curitiba/PR 
De 09/07 a 04/08
Museu de Arte de Belo Horizonte/MG 
De 28/08 a 21/09
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AVANT-PREMIÈRE

MILTON KURTZ
Dia 04 de setembro, das 10 às 17 horas
LUIZ CARLOS FELIZARDO
Dia 16 de outubro, das 10 às 17 horas
HÉLIO FERVENZA E MARIA IVONE DOS SANTOS
Dia 11 de dezembro, das 10 às 17 horas

VISITAS MONITORADAS

"GRÁFICOS CONTEMPORÂNEOS ALEMÃES" 
De 14/03 a 07/04 - às 10h 30min e às 16h



De 02 a 13/09 - Armando Almeida 
Colégio Rosário:
De 16 a 27/09 - José Carlos Moura 
Colégio Israelita:
De 14 a 25/10 - Moacir Chotguis 
Colégio Anchieta:
De 30/09 a 11/10- Ricardo Becker 
E.E. de 1? Grau Piratini:
De 14 a 25/10 - Hélio Fervenza 
E.E. Dom João Becker:
De 28/10 a 08/11
E.E. Florinda Tubino Sampaio:
De 11 a 22/11 - Anico Herskovits 
Instituto de Educação Gen. Flores da Cunha: 
De 25/11 a 06/12 - Clarice Jaeger 
Instituto de Educação Gen. Flores da Cunha: 
De 09 a 20/12 - Sílvia Cestari Cunha

"ARTE E ARQUITETURA NA PÓS-MODERNIDADE" 
Dia 03/07 - Com Annateresa Fabris 
"ARTE POR TELEFONE"
Dia 04/07 - Com Júlio Plaza 
"ENCONTRO COM RUBEM GRILO"
Dia 16/07
"ENCONTRO COM PAULO HERKENHOFF"
Dia 02/08
"ENCONTRO COM FREDERICO MORAIS"
Dia 06/08
"A ARTE NA JOALHERIA"
Dia 14/08 - Com Mirian Mirna Korolkovas 
"A ESCULTURA DE JEANETE MUSATTI"
Dia 15/08 - Com Jeanete Musatti
"SALÃO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS"
Dia 17/08 - Com Edson Schroeder
"SITUAÇÃO DOS ARTISTAS E DAS ARTES PLÁSTICAS 
NA ALEMANHA"
Dia 23/08 - Com Karin Lambrecht e Ligia D'Andrea
"A EVOLUÇÃO DO TRABALHO E O PROCESSO LITO-
GRÁFICO"
Dia 03/09 - Com Renina Katz 
"ANTÔNIO DIAS RESPONDE"
Dia 21/09 - Com Antônio Dias
"AS ARTES E A SEMANA FARROUPILHA"
Dia 26/09 
Mendes Ribeiro
"O PAPEL DOS MUSEUS NA ATUALIDADE"
Dia 01/10 • Com Sérgio Tolipan 
"ENCONTRO COM PETER BOMMELS"
Dia 10/10
"ARTE CONTEMPORÂNEA NORTE-AMERICANA"
Dia 11/10 - Com Anton Rajer
"ENCONTRO COM A COMISSÃO JULGADORA DO VIII 
SALÃO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS"
Dia 30/10 - Com Paulo Herkenhoff, Ana Bella Geiger,
Marcos Lontra e Carlos Pasquetti
"ENCONTRO COM O ARTISTA E SUA OBRA"
Dia 06/11 - Com Antônio Henrique Amaral

Regência: Maestro ELEAZAR DE CARVALHO 
Dia 04 de agosto - domingo - 4 da tarde 
ORQUESTRA DE CÂMARA DA OSPA 
Regência: Maestro ELEAZAR DE CARVALHO 
Dia 01 de setembro - domingo - 4 da tarde 
ORQUESTRA DE CÂMARA DA OSPA 
Regência: Maestro ELEAZAR DE CARVALHO 
Dia 06 de outubro - domingo - 4 da tarde 
ORQUESTRA DE CÂMARA DA OSPA 
Regência: Maestro ELEZAR DE CARVALHO 
Dia 03 de novembro - domingo - 4 da tarde 
ORQUESTRA DE CÂMARA DA OSPA 
Regência: Maestro TÚLIO BELARDI 
Dia 01 de dezembro - domingo - 4 da tarde

Kate Kolwitz
"REVOLTA", sem data de execução
Gravura
MARÇO
Norberto Nicola
"ALBA", 1979
Tapeçaria
ABRIL
Maria Lídia Magliani
"ESCULTURA-OBJETO", sem data de execução
Escultura em papier maché e tinta
MAIO
Miran (Oswaldo Miranda)
"PROJETO DE DESIGN GRÁFICO", diversas épocas 
JUNHO
Carlos Alberto Petrucci 
"PAISAGEM DA SERRA", 1985 
Óleo sobre Tela 
JULHO 
Alan Davie
"BODY AND SOUL FOR A LITLE BLACK GIRL", 1964
Aquarela
AGOSTO
Marlies Ritter
"CONSTANÇA ESTAS LARANJINHAS A MÃE CORTOU 
PARA TI", 1984 - Proposta Cerâmica 
SETEMBRO 
José Bermudez
"RETRATO DE ÉRICO", 1968
Desenho
OUTUBRO
Paulo Porcella
"DA SÉRIE VITRINES: ESPAÇOS DE UM PROCESSO
REFLEXIVO", 1984/85
Acrílico sobre Tela
NOVEMBRO
Iberê Camargo
"AUTO RETRATO", 1984
Óleo sobre Tela
DEZEMBRO

CURSOS

"GRÁFICOS CONTEMPORÂNEOS ALEMÃES" 
Workshop com Alberto Beuttenmüller 
Dias 12 e 13/03 
"DESENHO I e II”
Com Cármem Moralles 
De 16/04 a 30/06 
"ESCULTURA"
Com Vasco Prado e Francisco Stockinger 
De 10/05 a 30/07 e de 02/08 a 29/11 
"INTERPRETAÇÃO DE FORMAS ARTÍSTICAS" 
Com Dom Antonio Cheuiche 
De 10/05 a 07/06 
"HISTÓRIA DA ARTE"
Com Luis Lopes 
Dia 14/06
"EVENTO TÊXTIL/85"
Workshop com Zorávia Bettiol 
De 23/04 a 14/05 
"LEITURA DE OBRA"
Workshop com Fayga Ostrower 
Dia 27/06
"ARTE NA PÓS-MODE RN IDADE"
Com Annateresa Fabris 
De 02 a 04/07 
"XILOGRAVURA"
Com Rubem Grilo 
De 16 a 20/07
"O GUIA DE TURISMO NO MARGS"
Com Flávia Albuquerque e Circe Saldanha 
De 22 a 28/06
"NEO-CONCRETISMO E GRUPO FRENTE" 
Workshop com Frederico de Morais 
Dia 06/08

ENCONTROS NO MUSEU

"A MULHER NA ATUALIDADE"
Dia 08/03 - Com Mary Dritschel 
"ENCONTRO COM HAMILTON GALVÃO"
Dia 16/04
"ENCONTRO CIM CLÁUDIA STERN"
Dia 19/04
"MY NAME IS NOT JOSEPH BEUYS"
Dia 23/04 - Com Ivald Granato
"PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS DA FIBRA 
DE LÃ"
Dia 27/04 - Painel coordenado por Wanderhey Klein 
"A DANÇA ABSTRATA DA FIGURAÇÃO 
Dias 21, 22 e 23/05 - Com Tomaz IanelIi 
"INTERFERÊNCIAS NO CONTEXTO URBANO: ANÁLI
SE DE CASO - AEROMÓVEL"
Dia 22/05 - Painel com José Luiz Rocha Paiva, Oscar Coester, 
Rogério Malinski e Jorge Debiasi
"CEM ANOS DE TRAJES NO RIO GRANDE DO SUL"
Dia 25/05 - Com Lourdes Noronha
"III SALÃO PAULISTA DE ARTE CONTEMPORÂNEA"
Dia 28/05 - Com Marcelo Nietsche
"PRESENÇA CAXIAS"
Dia 31/05 - Com artistas plásticos de Caxias
"A ARTE DE ANNETTE KAPLAN E A TAPEÇARIA
NOS ESTADOS UNIDOS"
Dia 19/06 - Com Annette Kaplan 
"O MEU CAMINHO"
Dia 27/06 - Com Fayga Ostrower 
"CRIATIVIDADE NO MUNDO ATUAL"
Dia 29/06 - Com Fayga Ostrower
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27Com Sandra Pesavento e Carlos Reinaldo

DESTAQUE DO MÊS
MÚSICA NO MUSEU

Henrique Campos Cavalleiro 
"MENINA", 1952 
Óleo sobre Tela 
JANEIRO
Vera Chaves Barcellos 
"GRADE E FLOR", 1967 
Xilogravura ‘
FEVEREIRO

ORQUESTRA DE CÂMARA DA OSPA 
Regência: Maestro ELEAZAR DE CARVALHO 
Dia 02 de junho - domingo - 4 da tarde 
DUO DE VIOLÕES
Solistas: Silvana Scarinci e Arthur Nestrovski 
Dia 07 de julho - domingo - 4 da tarde 
ORQUESTRA DE CÂMARA DA OSPA



"DE EL GRECCO A MANET"
Com Luís Lopes 
De 23 a 30/08
"DISCUSSÃO DE PROJETOS GRÁFICOS"
Workshop com Renina Katz 
De 30/08 a 02/09
"DESENHO REFLEXIVO - NÍVEL PESQUISA"
Com Cármem Moralles 
De 15/08 a 14/11
"MEIOS REPRODUTORES DE IMAGEM"
Com Liana e Edgar Timm 
De 17/09 a 19/11
"RESTAURO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE" 
Com Anton Rajer 
De 07 a 15/10
"WORKSHOP COM ZORÁVIA BETTIOL" '
De 04 a 05/10

"O MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL"
De 11/06 a 31/08 - Audiovisual 
"ARTE VIVA NO JAPÃO" - Filme 
De 03 a 27/10
"O UNIVERSO TRANSFIGURADO DE ZORÁVIA 
BETTIOL"
De 01 a 27/10 - Audiovisual 
"O TEMPO E O VENTO" - Videocassete 
De 08 a 20/10
"IBERÊ CAMARGO" - Filme e 
"IBERÊ CAMARGO: Ano 70" - Audiovisual 
De 26/11/1985 a 05/01/1986

\

ARTES PLÁSTICAS & LITERATURA

Foto: Ruy Vare!Ia

FILMES, ÁUDIOS E VÍDEOS

"A CULTURA DOS ÍNDIOS CANADENSES" e 
"A CULTURA DOS ÍNDIOS BRASILEIROS" - Filmes 
De 09 a 27/01
"PAPEL ARTESANAL DO JAPÃO" - Filme 
De 01 a 28/02
"JOSÉ LUTZEMBERG"-audiovisual 
De 06/02 a 07/03
"A MULHER NAS ARTES PLÁSTICAS" - audiovisual 
De Mary Dritschel 
Dia 08/03
"PINTURAS DE CARL TIMMER" e GUINTER HAESSE" 
De 14 a 24/03- Filmes
"OTTO HERBERT HAJEK" e "PINTURAS DE CARL 
TIMMER"- Filmes 
De 27 a 31/03
"O MAIOR MILAGRE É A REALIDADE" e " MERET 
OPENHEIM" - Filmes 
De 03 a 07/04
"IBERÊ CAMARGO: Ano 70" e "ALICE BRUEGGMANN 
De 09 a 30/01 - Audiovisuais
"GAÚCHO ARTESÃO: COURO E LÃ" e "O UNIVERSO 
TRANSFIGURADO DE ZORÁVIA BETTIOL" - Áudios 
De 02 a 05/05
"O ARTESANATO DA REGIÃO COLONIAL ITALIANA 
NO RGS" e "TI RAS E MEADAS" - Audiovisuais 
De 08 a 12/05
"A DANÇA ABSTRATA DA FIGURAÇÃO"
De 21 a 23/05 - Audiovisual sobre Tomaz lanelli
"O MEU CAMINHO" - Audiovisual sobre Fayga Ostrower
De 27/06 a 21/07

28

%

Serigrafia de Helena May a D'A vila

"Este meu trabalho éuma homenagem a Alcides Maya 
no ano em que o Rio Grande do Sul comemora o sesquicen- 
tenário da Revolução Farroupilha. Considerando a impor
tância deste evento e visando a divulgação da sua obra lite
rária tomei a decisão de elaborar uma serigrafia que lem
brasse meu tio e padrinho Alcides Maya.

Acho que fui feliz ao fazê-lo, pois com apenas alguns 
trechos de citações de escritores gaúchos eu apresento uma 
pequena síntese da sua obra, tendo como fundo o simbolis
mo que ela manifesta: paisagens pampeanas". (Helena Maya 
D'Avila)

APOIO CULTURAL
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GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
JAIfí DE OLIVEIRA SOARES

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FRANCISCO SALZANO V. DA CUNHA

- -L

SUBSECRETÁRIO DE CULTURA
JOAQUIM PAULO DE ALMEIDA AMO RIM

DIRETORA DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
EVEL YN BERG IOSCHPE i -H-r -rn-
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O RIO GRANDE SOMOS NOS

mmGs OHorário de Visitação: de Terça a Domingo das 10 às 17 horas.
ic

FAÇA A SUA PARTE. 
GOVERNO JAIR SOARES

■>


