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Sul vai ao ar registrando o início de dois novos projetos: a O 
abertura do nosso ESPAÇO COLECIONADORES e o deba- •— 
te do PROJETO RELEITURA. Perseguimos, desta maneira, 
os objetivos de ampliar o nível de leitura da obra de arte 
que o Museu proporciona, tanto na sua verticalidade quanto 
na sua segmentação horizontal.

O ESPAÇO COLECIONADORES, que nasceu para 
trazer ao público as mais preciosas coleções privadas, ini
ciou seu trabalho com uma parcela da Coleção Rubem 
Knijnik. A escolha desta Coleção entre as várias coleções de 
interesse público no estado não foi ocasional: tratava-se de 
mostrar o resultado da seleção de um olho clínico e atento, 
que apostou nos artistas de seu tempo. Rubem Knijnik di
zia privilegiar, para aquisição, os trabalhos com novas pro
posições. “Prefiro sempre peças nas quais é solicitada minha 
imaginação. Num trabalho de arte também deve haver uma 
incógnita, uma interrogação, um mistério”. Montar uma co
leção expressiva é,sem dúvida, um exercício de inteligência, 
sensibilidade e conhecimento. O ESPAÇO COLECIONA
DORES pretende servir de referencial para as coleções 
emergentes, bem como suprir as lacunas estruturais da Pina
coteca do Museu.

O PROJETO RELEITURA, por sua vez, trabalha na 
verticalização do público: ao propor a um artista novo a sua 
interpretação pessoal de uma das obras clássicas de nossa 
Pinacoteca, estamos trabalhando o gesto de ver. O público 
do Museu estará relendo a releitura que um artista faz da 
obra do outro artista e, desta forma, aprofundando seus co
nhecimentos e impressões sensíveis sobre a(s) obra(s) em 
questão. E ao ler, nas páginas deste Boletim, a secção EN
TREVISTA, o público estará relendo a releitura teórica que 
o crítico e o artista fazem da releitura plástica de outro ar
tista. Esforço de levar o gesto de ver às últimas conseqüên- 
cias.
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(/) Leitura e Releitura:

'CT o Velho e o Novo Discurso
do Picasso, de quem todo mundo 
conhece o trabalho, durante toda a 
vida ele praticamente fez releitura. 
Na década de 10, releu os clássicos 
gregos. Depois Rembrandt, Velas- 
quez, Manet, Goya e uma série de 
outros artistas.

MARIA L. KERN. Encontram-se 
na História da Arte vários artistas 
que fizeram releituras de grandes 
obras de mestres do passado. Den
tre estes pode-se salientar Edouard 
Manet, Picasso e Francis Bacon. O 
Manet, por exemplo, produziu a 
pintura “Almoço na Relva”, tendo 
por base um detalhe da obra de Ra
fael, “O Julgamento de Paris”. En
tretanto, Manet desenvolveu um sis
tema formal diverso do primeiro. 
Próprio para sua época e seu código 
de signos, possibilitando significa
dos diferentes daqueles buscados 
por Rafael na Renascença.

IBERÊ CAMARGO. Velasquez, 
na “Rendição de Dresden”, partiu 
de uma gravura de um sujeito des
conhecido e foi censurado por isto. 
A resposta de Velasquez foi sim
ples: “não estou plagiando, mas me 
apoiando em coisas já feitas”. E 
aconselhou que fizessem outro tan
to com a obra dele. E fizeram. Cer
ta vez eu vi o De Chirico fazendo 
cavalos. Estes cavalos de rabos bar
rocos. Ele tinha diante dos olhos 
uma estampa de imensos cavalos in
gleses e transformou-os segundo sua 
maneira de ver. Ele justificava esta 
prática dizendo que não tinha cora
gem de se meter na rua para pintar 
coisas.

TUBURSKI. O Iberê acaba de 
dizer que o grande De Chirico pin
tava um atelier, relendo através do 
seu mundo imaginário as coisas. Su- 
birats, você que é espanhol e pensa
dor da arte e da cultura, conhece as 
famosas releituras de Jorge Luis 
Borges e de Cervantes com seu Dom 
Quixote, que é uma releitura dos 
romances/novelas de cavalaria. Fale

um pouco sobre isto.
EDUARDO SUBIRATS. O inte

resse fundamental do processo de 
releitura é precisamente a possibili
dade de desenvolver uma linguagem 
e um estilo que levantem novos pro
blemas e soluções com respeito a 
outras obras e épocas. Você disse 
bem, o Dom Quixote é indubitavel
mente uma releitura da novela de 
cavalaria, mas seu interesse reside 
na felicidade com que Cervantes 
criou uma nova maneira de ver e 
olhar o mundo e assim compreen
der as pessoas e os heróis e confron
tá-los com a realidade. Esta releitu
ra tornou-se então fundamental, 
pois permitiu colocar em confronto 
duas épocas, novas realidades e de
monstrou o que é novo no processo 
evolutivo da história da arte. O que 
eu acho que é importante ser dito, 
Tiburski, é que há releituras boas e 
ruins. A releitura que é uma simples 
cópia é ruim. Só é boa releitura 
aquela que cria e recria novos valo
res. E neste sentido ela é sempre 
uma reflexão profunda, séria e cria
tiva sobre problemas que, indireta- 
.nente, são colocados pelo original 
relido.

TIBURSKI. Maria L. Kern, a 
partir da colocação do Subirats, es
tabeleça uma analogia com o proje
to Releitura que o MARGS começa 
a desenvolver em 1986.

MARIA L. KERN. Esta relação 
que o Eduardo estabeleceu entre o 
Dom Quixote e as obras acadêmicas 
pode ser estabelecida no processo de 
releitura que está sendo executado 
pelos artistas gaúchos no MARGS. 
Eles têm como objeto de diálogo, 
no geral, obras acadêmicas que 
eram elaboradas a partir do sentido 
estabelecido inicialmente pelo artis
ta. Hoje, o artista trabalha com um 
processo inverso, porque ele come
ça pelos signos para atingir o senti
do. São sistemas formais diferentes, 
na medida em que se constituem de

linguagens diversas, condicionadas, 
em parte, pelo artista enquanto in
dividualidade e enquanto agente so
cial.

monstram uma significante presen
ça deste artista nas gravuras de Pi
casso. Como é isto?

CARLOS MARTINS. Numa sé
rie de gravuras de Picasso, que in
clusive estiveram nesta exposição 
do Rio e São Paulo, a gente perce-
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C Em entrevista concedida 
UJ a João Carlos Tiburski, Editor

do Boletim Informativo do MARGS,
Iberê Camargo (artista plástico gaúcho),
Carlos Martins (artista plástico e curador 
responsável pelo Gabinete de Gravura do Museu 
Nacional de Belas Artes/RJ), Eduardo Subirats 
(critico de arte/SP) e Maria Lúcia Kern (professora 
de artes da PUC/RS) discutem e analisam a 
Releitura como processo cultural e criativo.

TIBURSKI. Carlos Martins, você 
citou o Goya como um dos relidos 
por Picasso e há estudos que de-

Foto: CIRCE SALDANHA

TIBURSKI. Para Roland Bar- 
thes, a releitura do objeto artístico 
significa a produção de um “novo 
discurso sobre outro discurso”. Co
mo vocês entendem e vêem a relei
tura no nível estético e cultural? 
Qual é a sua função e importância?

CARLOS MARTINS. Eu acho 
que todos os artistas fazem releitura 
de obras de outros artistas.

E isto é muito proveitoso e esti
mulante para quem relê, pois neste 
processo acaba-se percebendo não 
só a linguagem do outro como a sua 
própria. De certa maneira o artista 
aguça sua capacidade de observação 
e percepção e refina seu poder de 
leitura.

MARIA L. KERN. A releitura 
permite o estabelecimento de rela
ções entre a linguagem do artista 
observador e a outra, observada. 
Cria-se assim um diálogo entre duas 
Ünguagens que possibilita a consti
tuição de um segundo e novo dis
curso. Entretanto, a releitura não é 
uma “homenagem” à verdade do 
passado, mas a construção inteligen
te do presente, pois ela não tem co
mo fim revelar o sentido da primei
ra obra, mas produzir uma nova es
trutura que transmita novos senti
dos.

releitura parte do mesmo princípio 
da criação. É praticamente a mesma 
coisa, pois toda criação poética ou 
plástica é sempre uma releitura das 
coisas que foram feitas antes. Na 
história da arte se diz sempre que a 
criação é uma série de respostas ou 
variações sobre temas e problemas 
que já foram colocados no início da 
cultura, nas origens da pintura e nos 
começos da filosofia.

IBERÊ CAMARGO. Olha Ti
burski, reler significa ler uma outra 
vez. Releitura é o ato do indivíduo 
ler/ver uma obra do passado com 
olhos novos, com olhos contempo
râneos. O Picasso, por exemplo, pe
gou um quadro da Idade Média que 
apresentava uma mulher com rou
pas balofas, como estas que as mu
lheres estão usando de novo, o que 
é também uma releitura, e refez o 
quadro ao seu modo. Deu seu estilo 
e sua marca. E daí desaparecem 
aquelas meias tintas e o “modelê” 
do quadro. Com esta supressão a 
luz e a sombra se encontram numa 
linha cortante.

TIBURSKI. Já que o Iberê colo
cou o exemplo do Picasso, que é o 
artista que praticou inúmeras relei
turas, vamos tentar traçar um qua
dro deste processo dentro da histó
ria das artes.

CARLOS MARTINS. No caso
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Instalaçao de Teimo Lanes e Rogério Nazari - releitura de Pedro Weingártner.

Foto:: CIRCE SALDANHA

EDUARDO SUBIRATS. Na his
tória da pintura e da arquitetura, a

Releitura de Rogério Nazari e Teimo Lanes.



IBERÊ CAMARGO. O artista 
sempre está fazendo uma releitura 
da própria vida, assim como cada 
geração relê as outras, porque a na
tureza e o mundo e as idéias não 
mudam substancialmente. São sem
pre as mesmas árvores, os mesmos 
homens e as mesmas coisas. O que 
acontece é que cada época enxerga 
com olhos diferentes e relê e repõe 
até o pensamento. A verdade é que 
“os guris” já disseram tudo e agora 
só se repensa e se relê. Neste senti
do eu fiz uma releitura. Foi lá no 
Atelier Livre, quando eu andava 
tentando fazer umas litografias. Um 
dia vi um cartaz de uma mulher sen
tada. Destas mulheres meio ambí
guas, que não são nem bem femini
nas e nem bem íhasculinas. Olhei o 
cartaz e achei que na posição da 
mão havia uma insinuação... A gen
te se projeta muito. A gente sempre 
tem uma certa malícia. Então co
mecei a pensar como transformar 
aquela posição. E transformei-a 
num homem com barbaças e ener
gias masculinas. E onde estava aque
la mão surgiu, como uma flor, um 
grande pênis. E ele empunhando 
aquilo...

CARLOS MARTINS. Eu já fiz 
várias releituras, mas há uma que 
levei até as últimas conseqüências. 
Trata-se da obra “Homem com ca
chimbo”, 1914, de Picasso, que é 
uma pintura cubista. A partir de 
uma reprodução dela, pois só mais 
tarde fui ver o original, refletida 
num espelho dentro de um quarto, 
eu comecei esta “brincadeira”. Fui 
levado a ela motivado por um con
ceito generalizado que dizia que o 
Cubismo não tinha produzido gra
vuras. Talvez porque, na época, a 
Europa estava voltada para a pro
dução da gravura expressionista. Es
te conceito, hoje, está superado e a 
gravura cubista foi resgatada através 
de pesquisas e trabalhos de curado
rias e exposições de museus. Mas,

beu que a estrutura do trabalho é 
puro Goya. Isto se explica porque o 
artista ao ver o trabalho do outro, 
ao menos no nível inconsciente, in
corpora muita coisa. Nas gravuras 
de tauromaquia, que têm muro, ca
beças atrás e a cena acontecendo na 
frente, notamos exatamente a mes
ma estrutura usada por Goya. Inclu
sive o próprio Manet usou muitas 
gravuras de Goya para fazer pintu
ras. Embora não tivesse utilizado as 
figuras principais, ele usou toda a 
estrutura e outros elementos que 
são puro Goya. O certo é que na es
trutura de algum Manet, sem estar 
explicitado, está Goya. E a gente 
não precisa ir tão longe para com
preender que a releitura está embu
tida implicitamente em todo ato 
criador. Este filme Ran, do Kurosa- 
wa, usa cenas de batalha que são 
simplesmente de Ucello, pintor do 
Renascimento. E ele cria cenas ma
ravilhosas, mas você reconhece logo 
que ali está a Ucello.

TIBURSKI. E o caso de Manteg- 
na que foi utilizado por Rembrandt 
e Dürer?

CARLOS MARTINS. Esta é uma 
coisa mais antiga. Ele era um grava
dor do século XV. e Rembrandt, que 
é do século XVII, usou suas figuras. 
Eu me lembro bem da “Maternida
de” de Mantegna, que é uma Nossa 
Senhora e um Menino Jesus no co
lo. Depois de 200 anos, Rembrandt 
a utilizou. E isto está comprovado 
por pesquisas. Só que ele colocou 
apenas uma mãe e um filho. Tem 
também aquelas aquarelas do Dürer 
que são feitas em cima de gravuras 
de Mantegna. E os dois artistas 
eram mais ou menos contemporâ
neos.

Foto: CIRCE SALDANHA o sujeito que abriu as “portas do 
hospício”, porque na sua genialida
de fez todas aquelas distorções e 
contorções e os outros que não en
tenderam bem começaram a dar va
zão a tudo o que tinham dentro de 
si. E aí você já viu o que aconteceu. 
Agora, é óbvio e elementar que 
aquele que não tem linguagem não 
pode falar. Não pode passar nada 
para ela. Se você tem uma lingua
gem pode ler o que quiser, inclusive 
anedótica e caricaturalmente. Sem 
criar “desdouro” ou ofensa à obra 
relida. O que pode acontecer e 
acontece, é que alguém faça uma re
leitura infeliz, muito ruim. E aí vo
cê tem que dizer: este é aquele que 
relê e nada entende. Por outro lado, 
há certos livros e pinturas que não 
se lêem e não se relêem porque não 
vale a pena.

CARLOS MARTINS. Como eu 
entendo e trabaüio, a releitura serve 
para ò crescimento de quem a reali
za, pois é sempre uma pesquisa so
bre a própria criatividade. Em toda 
minha produção como gravador fiz 
inúmeras releituras, porque, quando 
fico interessado num artista, eu ten
to entrar no seu mistério aproxi
mando-me o mais possível da sua 
linguagem. O que é fundamental 
neste trabalho não é que você acabe 
compreendendo o processo criativo 
do artista relido em sua totalidade. 
Isto é impossível. O importante é 
que você aprenda a ver melhor, e is
to ocorre quando se desenha uma 
árvore ou uma montanha. Ao dese
nhar você acaba vendo melhor esta 
árvore e esta montanha. O desenhar 
ou pintar é uma forma de você se 
apropriar melhor, daquilo que viu 
ou sentiu.

TIBURSKI. Carlos Martins, você 
me falava antes da entrevista numa 
experiência desenvolvida pela Na
tional Gallery, de Londres, que é 
um projeto chamado “Olho do Ar
tista”. Como é mesmo isto?

CARLOS MARTINS. É um pro
jeto muito interessante. Eles convi
dam três ou quatro artistas por ano 
e dão a cada um uma sala relativa
mente pequena. O artista leva uma 
obra dele e seleciona outras do acer
vo1 do museu e monta aquela sala. 
Neste sentido ele faz, através de seu 
olho, uma releitura do acervo, onde 
conta muito a própria disposição e 
as relações que ele cria entre o seu 
trabalho, o acervo e o.espaço. Eu vi 
Anthony Caro e David Hockeney 
fazendo isto. O primeiro levou uma 
peça de escultura sua e selecionou 
outras esculturas e pinturas do mu
seu. Já o Hockeney, pintou uma te
la com objetos e pinturas que esta
vam na sala. O que acontece, então, 
é uma dupla leitura ou releitura. 
Uma no nível da produção de uma 
obra nova e, outra, a releitura do 
espaço com as peças do acervo.

Releitura de Iberê Camargo. “Homem com cachimbo, 1914 — 
Picasso. ”na ocasião, pela admiração profun

díssima que eu tenho por Picasso, 
achei que seria engraçado fazer esta 
releitura. E fiz a gravura refletida 
no espelho. Depois, realizei uma re
leitura do meu próprio trabalho, in
terferindo em cima da matriz grava
da com recortes de acetato. E nesta 
segunda releitura mudei outra vez a 
pintura de Picasso. E fiz ainda uma 
terceira versão, que foi pintar com 
monotipia em cima da imagem gra
vada. Então, o trabalho foi se des
dobrando. ..

TIBURSKI. Pelo que entendí, o 
artista realiza, ao reler uma obra, 
um momento de aprendizagem, 
uma aventura criativa e um diálogo 
da sua com a linguagem do outro. 
Vocês não acham que para alguém 
reler alguma coisa é necessário que 
seja portador de uma linguagem 
própria?

IBERÊ CAMARGO. A arte, 
quando é verdadeira, ensina a ver. 
O Picasso era um homem que tinha 
uma maneira de ver e impôs esta 
maneira. Eu sempre digo que ele foi

Foto: CIRCE SALDANHA
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TIBURSKI. Nós já discutimos 
teórica e históricamente a releitura. 
Vamos discuti-la na prática do artis
ta. Iberê e Carlos Martins, vocês já 
fizeram releituras? Releitura de Carlos Martins.



<D
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O
Joao Carlos Tiburski 
Editor do Boletim InformativoLU

Gustavo Nakle nasceu em 10 de agosto
de 1951, em Montevidéu. Em 1969, ingressa
na Escola de Belas Artes da capital uruguaia,
onde opta pela escultura. No Brasil, cria em
1974, com Maria Tomaselli Cime Lima, Beth Nunes
e Wilson Cavalcanti, o Mercadão de Artes (movimento
de arte na rua).

A criação estética latino-americana no teatro, cinema, 
literatura e artes plásticas, tem manifestado contemporanea- 
mente uma tendência profundamente crítica. Trata-se de 
desenhar e escrever a identidade histórica real de uma socie
dade que por séculos limitou-se, voluntariamente ou não, a 
copiar europeus e americanos. Esta prática cultural não sig
nifica um fechamento de olhos e ouvidos ao que se faz lá 
fora, mas um novo olhar e escutar, agora críticos, capazes 
de perceber que lá se fazem coisas ruins e que por tal não 
merecem ser vistas e ouvidas.

Esta capacidade de discernimento e reflexão tem pro
duzido o que de melhor se faz em matéria de arte em nosso 
continente: nem cópia e nem pura invenção, nem universo 
e nem comarca, nem exagero do formal sem conteúdo e 
nem do excesso de conteúdo sem forma.

Então, quando as instituições e os circuitos oficiais da 
arte já legitimada abrem suas portas para este tipo de produ
ção estético-crítica, que geralmente privilegia os “excluí
dos” e ironiza os “incluídos”, é de se pensar que alguma 
coisa de novo ocorre na América Latina.

Com Gustavo Nakle, no MARGS, os sem palavra tém 
palavra e imagem. Eles começam a falar e a ser ouvidos e 
vistos. Começam a nos inquietar com mensagens insólitas, 
mas digeríveis e intelegíveis. Com sua linguagem não domes
ticada e recuperada ideologicamente pelo sistema, Nakle in
vade as catedrais da arte com sua hilariante carga de provo
cações, de liberdades e libertinagens artísticas, de crítica e 
ruptura. A modernidade está marcada por este comporta
mento que se manifesta em “ALVORADENSES”: a inclu
são dos excluídos, as formas múltiplas, a vertigem da cor e 
da forma, as deformações e as máscaras, a ironia e a paró-
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rados inquestionáveis. Com Nakle, fica claro: tudo é ques
tionável.

fantasias audaciosas e descomedidas que manifestam a críti
ca ideológica.

Outra categoria da arte carnavalizada, também presen
te em Nakle, é a intencional profanação através de indecên
cias só admitidas neste reino e tempo de ninguém que é o 
carnaval. Elas se manifestam através das paródias, do apelo 
à força produtora da terra e do corpo (a obra toda é criada 
com a terra e com as cores e corpos carnavalizados).

Se é certo que a nova arte latino-americana consegue 
o equilíbrio entre o formal e o conteudístico, unindo fanta
sia e história, criatividade e sociedade, também é certo que 
esta harmonia em Gustavo Nakle é conseguida através de 
um descomedido conteúdo formal para expressar um pro
fundo, crítico e violento conteúdo ideológico. E este é um 
grande acerto, pois através da alegre relatividade de tudo, 
Gustavo Nakle questiona todo um processo de reificação, 
de coroação-destronamento, de racionalidade e instinto que 
a sociedade capitalista retirou do carnaval e utilizou para a 
administração diária e cotidiana da sociedade, processo 
mascarado atrás de etiquetas, moralidades e valores conside-

jubiloso do desejo ao lado do território do eros reprimido e 
do eros perverso, como na escultura de Tio Sam urinando 
num latino-americano. Como no carnaval, a escultura de 
Gustavo Nakle cria uma zona fascinante e ambígua de ver e 
sentir a partir da atualidade viva, do dia-a-dia, do cotidiano 
(os Alvoradenses). É a partir deles que se encontra o ponto 
de partida da interpretação, apreciação e formalização da 
realidade. Como no carnaval, as leis, as proibições e restri
ções são revogadas e libera-se uma verdadeira procissão de 
máscaras, deformações e aberrações: homens zoomorfizados 
e animais antropomorfizados, rompendo e estabelecendo 
antigos e novos limites entre homem e animal, razão e ins
tinto, dominador e dominado. Como no carnaval, a fantasia 
está livre e solta, cômica e séria, mas sempre crítica.

“ALVORADENSES” apresenta um alto nível de 
combinações estranhas ou “mésalliances” que desintegram 
e destroem a integridade épica do homem e da sociedade 
através dos escândalos, da fusão do subüme e do vulgar, sa
grado e profano,.elevado e baixo, grande e insignificante, sá
bio e tolo. É a relativização do Poder e das coisas através de

AAMARGS

Participe mais da vida do seu Museu

Associe-se na AAMARGS 
Associação dos Amigos do Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul.

dia.
Mikhail Bakhtin chamou este tipo de produção de 

obra carnavalizada, que relativiza e subverte tanto o espaço 
como o fruidor. “Alvoradenses”, com seu discurso escultó- 
rico delirante e híbrido, tem o poder de estabelecer o reino
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c "Maiagoli 80":
(D Homenagem ao Pintor 
£ com Mostra Documental

GOVERNADOR NOMEIA M ARIANO BECK COMISSÃO ESTUDA CRIAÇÃO DA DIVISÃO 
DE CULTURA

padre Balduino Rambo, não só porque era um cientista de 
renome internacional como também porque se tratava de 
um sacerdote e, portanto, não tinha nenhum partido políti
co. O padre Rambo era jesuíta, professor e criador do Mu
seu de Ciências do Colégio Anchieta. Seu renome era talvez 
maior na Europa e em outros países da América do que 
aqui entre nós. Com muita relutância ele aceitou e foi o 
criador do Departamento de Ciências do Museu de Ciências 
da Secretaria de Educação. Para a diretoria de Letras houve 
divergências, mas afinal acabou respondendo o jovem Sar
mento Barata, que estava se lançando naquele momento.

Para a diretoria de artes convidamos de início o prof. 
Ângelo Guido. Ele não aceitou por motivos de saúde, mas 
indicou o prof. Ado Maiagoli, grande pintor e com larga ex
periência em museologia. O professor Maiagoli foi um gran
de colaborador, foi o pai do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Graças a ele, à sua competência e dedicação e, espe
cialmente, à sua probidade, o Museu começou a funcionar.

Quando o Gen. Ernesto Dornelles me convidou para 
Secretário da Educação e Cultura, eu disse a ele que aceita
va com duas condições: promovería a reforma do ensino 
normal no Estado e tomaria providências para a criação da 
Divisão de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura. Es
ta Secretaria tinha o nome de Educação e Cultura, mas só 
tratava dos assuntos educacionais, e o fazia muito bem. Em 
matéria de cultura tinha apenas três órgãos: A Biblioteca 
Pública, o Teatro São Pedro e o Museu Júlio de Castilhos, 
que funcionava precariamente pelas próprias instalações.

O governador Gen. Ernesto Dornelles nomeou-me e 
deu-me plena liberdade. Fui o primeiro funcionário da Se
cretaria de Educação a chegar a Secretário de Estado. Tinha 
sido chefe de gabinete do Dr. Francisco Brochado da Ro
cha; Diretor Geral do Prof. Luiz Sarmento Barata; Membro 
do Conselho Estadual de Educação. Estava, portanto, muito 
familiarizado com os assuntos da Secretaria. Este fato fazia 
com que eu sentisse a necessidade de criar a Divisão de Cul
tura.

Após minha nomeação para Secretário, convidei uma 
comissão formada por intelectuais gaúchos de grande reno
me. Entre eles estava o Dr. Moisés Vellinho, Prof. Tasso 
Corrêa, diretor do Instituto de Belas-Artes, Irmão José Otão, 
reitor da PUCRGS, Dr. Dante de Laitano, diretor do Museu 
Júlio de Castilhos e outros.

Expus meu pensamento sobre a criação da Divisão de 
Cultura, propondo órgãos especializados em Ciências, Le
tras e Artes. Ponderei à comissão que se despreocupasse 
com o problema político, inclusive porque nós estávamos 
vivendo na época uma disputa política acentuada. Esta co
missão começou a funcionar e ofereceu um projeto que, 
com pequenas modificações, eu submeti na ocasião a outros 
intelectuais gaúchos, consultando e ouvindo opiniões antes 
de levar o já então anteprojeto ao governador.

O
Q. Teniza Spinelli 

Jornalista(D
Q

A exposição “Maiagoli 80”, ocorrida 
no MARGS, no período de 6 de maio a 19 de 
junho, destacou obras recentes do pintor Ado 
Maiagoli, ao mesmo tempo que mostrou as principais 
peças adquiridas pro ele para o acervo do Museu de Arte.

A trajetória de Maiagoli como diretor do MARGS, vis
ta através desta mostra documental, foi também um mo
mento de reflexão sobre a criação e atuação da Divisão da 
Secretaria da Educação e Cultura do Estado. O trabalho de
senvolvido por José Mariano de Freitas Beck*, Enio de Frei
tas e Castro*, conjuntamente com Ado Maiagoli, à testa do 
MARGS. foi nesta oportunidade levantado e pesquisado. 
A mostra documental contou com o original do Projeto de 
Lei n? 290/53 encaminhado então à Assembléia Legislativa, 
dispondo sobre a criação e organização da Divisão de Cultu
ra. além de fotografias da época da inauguração do MARGS, 
recortes de jornais e catálogos de exposições e promoções 
realizadas por Maiagoli no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul.

ORGANIZA-SE A DIVISÃO DE CULTURAPROJETO DE LEI LUTA NA ASSEMBLÉIA

Para criar a Divisão de Cultura,não foi fácil,na Assem
bléia, convencer as Bancadas de Oposição, especialmente da
da a relutância e resistência do então líder do Partido Liber
tador, Deputado Mém de Sá.

Foi auxiliado nesta ocasião pelo líder da Bancada do 
PSD, deputado Liberato Salzano Vieira da Cunha, que foi 
realmente o braço forte que eu conquistei na Assembléia.

Em meio aos trâmites do projeto, eu fui transigindo 
tudo para a criação da Divisão, inclusive porque não havia 
permissão para criação dos cargos necessários, mas somente 
cargos em comissão. Finalmente o projeto foi aprovado, tal 
como a Comissão o havia previsto. Divisão de Cultura com 
três departamentos: Ciências, Letras e Artes.

Após entendimentos com o governador, solicitamos à 
Comissão que indicasse o diretor da Divisão de Cultura e foi 
indicado o prof. Enio de Freitas e Castro, que aliás já inte
grava a Comissão como representante do prof. Tasso Cor
rêa. A indicação foi unânime. Então levei este nome ao go
vernador, que concordou imediatamente.

Foto: MABEL VIEIRA
A lei da Divisão de Cultura tomou n? 2.345 de 29 de 

janeiro de 1954. Em seguida o governador aprovou o regu
lamento dessa lei que tem o Decreto 5.065, de 27 de julho 
de 1954. Além dos três departamentos de Ciências, Letras 
e Artes, a Divisão compunha-se ainda de mais quatro Con
selhos: Conselho de Orientação Científica, Conselho Livre 
de Literatura; Conselho de Orientação Artística e Conse
lho de Cultura. Nós chegamos a instalar grande parte des
ses Conselhos.

Na Diretoria de Ciências foram criados na ocasião o 
Instituto de Estudos Científicos e Filosóficos, o Instituto 
de Tradição e Folclore, integrado ao Museu Júlio de Casti
lhos, e o Museu Historio Farroupilha. Foram esses os órgãos 
iniciais da Diretoria de Ciências.

A Diretoria de Letras ficou com o Instituto Estadual 
do Livro, a Biblioteca Pública - que já existia e foi integra
da — e a Biblioteca Pública Infantil. Subordinados à Direto
ria de Artes, estavam o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, o Teatro São Pedro e a Discoteca Pública. Mais tarde 
criou-se também o Arquivo da Palavra, que chegou a fun
cionar e que não sei que rumos tomou.
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Ado Maiagoli esteve na direção do MARGS de 1954, 
ano da criação do Museu, até 1959.

Foto: 1LKA PORTES

DIRETORIA DE ARTES, CIÊNCIAS E LETRAS

O prof. Enio Freitas e Castro, à testa da Divisão de 
Cultura, deu tudo de si. Foi a grande figura daquele mo
mento, infelizmente hoje falecido e esquecido nesse seu tra
balho.

MUSEU DE ARTE, INICIATIVA VITORIOSA

Para que o Museu de Arte passasse a funcionar, pen
samos inicialmente em reunir as obras de arte que o Es
tado guardava espalhadas em outros locais. Mas não foi fá-

Para ocupar os cargos da Divisão de Cultura convida
mos, de início, para diretor do Departamento de Ciências, oMariano Beck e Ado Maiagoli. Casario de Ado Maiagoli.
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Desde sua formação, segundo os parâmetros acadêmi
cos dominantes no então Belas-Artes de 1946 (hoje Institu
to de Artes), até sua produção recente, quando seu traço 
abstrai-se na busca de uma solução mais instintiva para sua 
obra, Plínio passou pela maioria das fases que pipocaram no 
cenário artístico nestas quatro décadas. A diferença entre 
ele e outros artistas que fizeram o mesmo e terminaram sem 
construir jamais uma linguagem própria, é que ele releu 
sempre todas essas fases à sua maneira, dentro de sua forma
ção.

Carlos Galo Marchand 
q Proprietário da Gestual

* O
(Õ Durante o mês de maio de 1986,
Q. as Galerias Cambona, de Porto Alegre, 

e Gestual, de São Leopoldo, organizaram 
UJ uma exposição conjunta mostrando a trajetória 

de 40 anos de obra de Plínio Bernhardt, num total 
de mais de 130 quadros divididos entre os dois espaços.

Aos 59 anos, acompanhando e participando ativamen
te do desenvolvimento de nossas Artes Plásticas desde a dé
cada de 40, Plínio foi, entre outras coisas, Diretor do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul em 1974, e é hoje 
pouco arquivo de acontecimentos relevantes deste período, 
colaborando para que possamos, aos poucos, chegar a uma 
documentação mais sólida de nossa Memória.

Com esta matéria, o BOLETIM pretende unir o útil 
ao agradável: dar uma reolhada na obra de Plínio, bem co

mo em sua passagem pelo MARGS.

Sua releitura versão 80, que ocupou as salas principais 
da Cambona e da Gestual, como ponto de chegada para sua 
trajetória, resultou numa série de trabalhos despidos de 
qualquer formalidade comprometida com uma estética fácil, 
sem a gratuidade do “difícil pelo difícil”. Misturando cores 
perigosas (como o rosa com o azul, ou o verde-limão com o 
maravilha) e traços inimigos (coluna grega com fundo ges
tual, organizados como suporte para uma figura expressio- 
nista), e lendo como referência a oficialização do mau gos
to, Plínio perseguiu o Kitsch até o limite da antiarte, onde o 
irônico só não vestiu a casaca do cínico por questões que 
parecem puramente pessoais.

Sem desmerecer seus trabalhos recentes, que sem qual
quer compromisso (já que os expus) considero uma das.pro
duções mais profissionais entre os artistas do estado nos úl
timos anos, não posso deixar de constatar que, assim como 
"modernizou" o Barroco e entonou um clima antiquado 
Pop, na década de 60; e deu um ar Clássico ao Kitsch em 
70, Plínio desta vez perdeu uma bela oportunidade de dar 
uma pincelada cafocínica no tecnocientífico e irremediável 
pós-moderno.

um

Foto: MAR TIM STREIBEL
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Casario de Ado Malagoli.

cil. Houve resistência de algumas secretarias que tinham 
quadros famosos e que não os queriam ceder. Algumas 
obras que estavam no Palácio foram entregues pelo gover
nador à Divisão.

Para instalar o Museu de Arte, pensamos em um am
biente condigno e acessível a todos. No antigo “Foyer” do 
Teatro São Pedro funcionava a Diretoria de Estatística Edu
cacional. Pensamos em colocar ali um órgão mais de acor
do com as finalidades do prédio. Além disso a Diretoria de 
Estatística Educacional funcionava em espaço exíguo para 
sua aparelhagem.

O administrador do Teatro São Pedro, Dante Barone, 
que sempre teve grande entusiasmo pelas coisas da cultura, 
apoiou-nos na iniciativa. Instalamos o MARGS no “foyer”, 
após uma grande reforma que foi toda orientada''pelo pro
fessor Malagoli, transformando o local em um belo salão de 
exposições. Para aquisição das primeiras obras, o professor 
Malagoli viajou a São Paulo e Rio de Janeiro. Lá adquiriu 
quadros de pintores famosos europeus e brasileiros. O go
vernador deu-nos um crédito que, na oportunidade em que 
o propus, foi um escândalo. Era muito dinheiro. Mesmo as

sim Malagoli adquiriu o que considerou importante para a 
formação do Museu de Arte, inclusive obras de Pedro Wein- 
gartner.

Quando deixei a Secretaria, o acervo do Museu de Ar
te já andava em mais de cem quadros de grande valor artís
tico. O museu continuou a se expandir e,graças a Deus,foi 
uma iniciativa vitoriosa.

PLÍNIO MUSEU

Sua ligação com o MARGS vem desde 73, quando le
cionava desenho num curso interno da instituição. Indicado 
para Diretor no ano seguinte por Dona Antonieta Barone, 
então Diretora da Divisão de Cultura da Secretaria de Edu
cação, permaneceu no cargo por apenas um ano, quando 
compromissos particulares o levaram a passá-lo a Luiz Iná
cio Medeiros.

Segundo Plínio, quando assumiu a direção, o Museu 
funcionava em precárias condições no antigo prédio do Clu
be Cotillon, na Av. Salgado Filho, num espaço em que ape
nas 15 obras de seu acervo podiam ser mostradas de cada 
vez. (Caso fosse usado todo o prédio, poder-se-ia expor 
média de 30 quadros).

A História da fundação do Museu de Arte do Rio

Dr. José Mariano de Freitas Beck *
*Advogado, esteve à testa da Secretaria de Educação e Cul

tura de meados de 1953 a princípio de 1966. Durante sua gestão 
criou a Divisão de Cultura com seus departamentos de Ciências, 
I.etras e Artes.

Enio de Freitas e Castro *
*Formado em piano pela Escola Nacional de Música, foi pro

fessor catedrático do Instituto de Belas-Artes, compositor, regente, 
fundador e presidente da Associação Riograndense de Música e fun
dador da Orquestra Filarmônica de Porto Alegre

uma

“Auto Retrato ” - Plínio Bernhardt.



muito boa, mas que sente a urgência de se ter um laborató
rio permanente de restauração para cuidar tanto da conser
vação das obras (algumas em estato bastante precário), co
mo do prédio que para ele “está na hora de sofrer uma re
forma”.

passa em 1974. Situo numa época anterior, com algumas 
mulheres vestidas, outras nuas.

C.L. - Para fazer essa série inspirada em Dona Anja 
chegaste, então, a fazer uma incursão pela História da Ar
te, em termos de procura dos ambientes?

NELSON — Não. Eu comecei a lembrar dos meus 
tempos de garotão, não é? Comecei a ver... um abajur, que 
é uma coisa muito característica... A única ligação com a 
arte de outros artistas famosos foi essa referência ao cabaret

Foto: MAR TIM STREIBEL de Toulouse-Lautrec. Como ele só trabalhou nestes ambien
tes e eu estou agora fazendo quadros com um ambiente pa
recido, fiz a relação. Mas foi só em dois quadros, senão, no 
final, não seria homenagem ao Josué, mas a Toulouse.

C.L. — Já vi trabalhos teus enfocandoa figura huma
na, mas parece que situando-a como elemento central é a 
primeira vez.

NELSONNELSON JUNGBLUTH A figura dentro de um enredo é a pri
meira vez que faço. Eu sempre criei a figura simplesmente

Entrevista concedida à Claudia Lindner, 
jornalista, em 26 de junho de 1986, no atelier 
do artista, no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre.

C.L. — Como a obra literária de Josué Guimarães veio 
a ser associada ao teu trabalho de pintor?

NELSON A história dessa exposição em homena
gem ao Josué começa no fato de termos sido amigos duran
te mais de 30 anos. Eu me dava muito bem com ele, nós vi
víamos, praticamente, todas as semanas juntos, nos visitá- 
vamos, saíamos para jantar. Aí, de repente...

Me veio a idéia de homenageá-lo à minha maneira. E a 
única forma como eu poderia prestar uma boa homenagem 
seria fazer o meu trabalho baseado no livro dele. Escolhi 
Dona Anja porque essa obra me pareceu mais adequada. Eu 
sempre pintei mulheres e o texto inclui muitas personagens, 
tem mais movimento, mais colorido. O livro é muito inte
ressante. A partir daí comecei a pintar, mas não para ilus
trar o livro que eu estou trabalhando, é preciso distinguir. 
Não vou ilustrar a história, vou dar a minha interpretação 
pessoal do todo da obra, pegando detalhes, como algumas 
frases do texto que eu estou usando como título e inscre.- 
vendo-o no próprio quadro em alguns casos.

C.L. - Tens uma previsão de quantas obras vão cons
tituir a série ou vais fazendo, simplesmente?

Por enquanto, estou com 12 quadros 
prontos. A exposição na Cambona será dia 12 de agosto. 
Como eu tenho um mês e pouco pela frente, talvez dê pa
ra fazer mais uns cinco ou seis quadros. Essa mostra eu es
tou preparando para Porto Alegre. Ocorre depois de 4 anos 
ou mais, não me lembro bem. A última foi aquela das “Hí
bridas”.

Obra de Plínio Bernhardt.

Grande do Sul mostra como ela se deu muito mais por insis
tência daqueles que acreditaram em sua importância do que 
por vontade do poder oficial. Para Plínio a existência do 
Museu se deve muito ao pintor professor Ado Malagoli, que 
conseguiu a aprovação pela Assembléia Legislativa de um 
Decreto criando o MARGS em 1955. Ainda sem prédio pró
prio, existindo “só no papel”, neste mesmo ano foi realiza
da uma exposição do pequeno acervo, conseguido através 
de doações, na hoje não mais existente Casa das Molduras.

Seu primeiro prédio, ainda provisório, também se de
ve a Malagoli que, dois anos depois, em 1957, conseguiu 
que fosse restaurado o “Foyer" do Teatro São Pedro para 
receber as obras. Ao acervo inicial, juntou-se então o Museu 
Rubem Berta (coleção Diários Associados) e a Pinacoteca 
Aldo Locatelli, propriedade da Prefeitura de Porto Alegre.

No pouco tempo em que ocupou o cargo, cita como 
coisas importantes realizadas a divulgação de novos valores 
do estado através de exposições, como Ana Alegria e Ma- 
gliani. Além disso, cita a aquisição de obras que considera 
importantes, como um Joel Amaral. Também a retrospecti
va de Faria Viana, que viria a falecer no ano seguinte, em 
75, e a de João Faliion, mostrando a obra de nosso maior 
retratista.
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NELSON

C.L. — Vejo num dos quadros uma menção evidente à 
obra de Toulouse-Lautrec...

NELSON — É. Estou justamente fazendo a ligação, 
pois o ambiente é o mesmo, o prostíbulo. No caso do Tou
louse-Lautrec era o Cabaret, quase a mesma coisa. Em dois 
quadros eu fiz essa ligação, não é constante.

C.L. - O clima é bem semelhante. Tons de azul, car-Sobre a situação atual do MARGS, que depois dele e 
de Luiz Inácio foi dirigido ainda por Jader de Siqueira, Ro
berto Pimentel e Evelyn Ioschpe (no cargo), Plínio argu
menta que a parte didática de atividades do Museu está

ne...
NELSON - Tudo gira em torno de casas de tolerân

cia antigas. Na realidade a história do livro parece que se Obra de Jungbluth.



como tema e agora estou trabalhando em cima de uma his
tória, é um pouco diferente. Não é, no entanto, muito di
verso do trabalho anterior que eu fazia em propaganda, on
de a gente sempre trabalha em cima de um texto. Agora, ba
seando-me num livro, até me ajudo, porque eu já tenho a 
experiência.

que nada tem a ver com isso.
NELSON — Não tem. Há um personagem, acho que é 

o prefeito, que promete à sua garota que, tão logo seja apro
vado o divórcio, vai se divorciar da mulher para casar com 
ela. Só na conversa! O coitado, inclusive, morre na cama... 
Essa história de Dona Anja é uma beleza!

C.L. — Vamos falar um pouco no Nelson Jungbluth 
pessoa, na historinha do Nelson, desde onde nasceu, o que 
quiseres contar sobre a tua vida.

NELSON - O Nelson nasceu em Taquara, aqui no 
Rio Grande do Sul...

de, ou à noite, quando eu começava a pintar, aí au tinha 
que pensar no quadro em si, não no produto que eu estava 
vendendo.

esse problema, um artista de Brasília. Falou como era terrí
vel essa duplicidade de trabalho. Eu sei bem como é isso.

C.L. — Esse dilema é mais uma coisa pessoal e não do 
teu público te cobrar isso?

Não, o meu público nunca me cobrou. E não sei se 
o crítico de arte o fez, não me lembro. A mim me preo
cupa em demasia esse aspecto, principalmente porque eu 
não quero que meu quadro pareça um cartaz ou um calen
dário. Acho que noventa por cento desse problema eu já

C.L. - Tinhas que soltar as tuas feras...
NELSON — As minhas feras, justamente. Mas, até ho

je eu sofro com isso. De repente eu estou entrando em fos
sa, pensando que eu ainda estou fazendo alguma coisa que 
não está de acordo com um quadro de livre criação. No II 
Encontro Nacional de Artistas Plásticos um sujeito levantou

C.L. — Que ligação tu vês nas tuas fases, como elas 
vieram acontecendo? Fizeste aquelas lendas, as flores...

NELSON — Sempre fiz figura. Vieram os cavalos, de
pois vieram as híbridas - que não são flores, são sementes 
(Podes ver: ali dependurada eu tenho uma das sementes 
com que trabalhei). De uma hora para a outra vem a idéia 
de se criar alguma coisa em torno daquele momento que a 
gente viu ou ouviu.

C.L. — Vejo que ficou alguma coisa das sementes no 
fundo dos quadros atuais.

NELSON - Estão em quase todos eles. A flor é uma 
constante nos meus quadros. Desde 10 anos atrás, quando 
eu comecei a pintar, sempre houve a mulher e a flor.

C.L. — As duas têm a ver, o gineceu...
NELSON - É. Depois vieram o cavalo e a flor, o ca

valo e a mulher. A mulher nua eu devo ter feito anterior-

1
C.L. - De que signo? 
NELSON Sagitário. É ruim ser Sagitário. Eu gosta

ria de ser de outro signo, mais violento... Depois fui prá 
Rio Grande, de lá mudei para o Rio de Janeiro, sozinho...

C.L. - ... o Sagitário casa tarde... 
NELSON Casei com 26. Antigamente a idade de 

casar era 18 anos. Eu casei realmente tarde para a época.
Bom, daí fui para o Rio de Janeiro, lá trabalhei em 

história em quadrinhos e em propaganda, até vir para a 
Varig.

C.L. — Então sempre teve alguma coisa a ver, a tua 
profissão nunca foi muito afastada da arte.

NELSON — Da arte, realmente nunca foi. Só que eu 
dirigia a minha arte para a propaganda, principalmente nos 
calendários, cartazes, folhetos, capas de menu da Varig.

C.L. — Coisas que foram para o mundo todo...
NELSON — Ah, foram! Inclusive registro isso no meu 

currículo. Na França, as 12 folhas do calendário da Varig 
foram televisionadas para todo o país, falando só em meu 
nome, não no da empresa, porque lá a televisão é estatal e 
não pode fazer propaganda. Para cada quadro do calendário 
usavam uma composição brasileira como fundo musical e 
iam falando, conversando a respeito.

Passaste a encarar a coisa sem ser como um

mente só nuns dois ou três quadros. Sempre achei que a mi
nha figura não se prestava muito para o nu. Mas, agora, com 
o trabalho em cima deste livro, eu mudei várias coisas. Mu
dei a cor da pele das figuras, que era sempre escuras bem 
castanha, preta mesmo. Eram figuras sempre descalças... 
Na figura do homem estou colocando cor diferente da mu
lher, anteriormente eu os fazia sempre iguais, castanhos. Eu 
usava menos cores, agora estou usando cores mais violentas, 
fortes, vibrantes. Tirei fora o meu sol, que botava em todos 
os quadros.
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C.L. — Lembro muito do sol na série dos cavalos.
É. Houve uma diferença muito grande, 

estou botando mais elementos dentro dos meus quadros, es
tou quase sempre dividindo o espaço em duas ou três fases 
(enquadramentos). Veja este: a mulher dentro do quarto, 
esperando, e o homem tomando uísque na sala... Lá: o ho
mem jogando e a mulher no centro da mesa de bilhar. Esse 
aqui, como a Jane Avril, do Toulouse-Lautrec, tem essa fi
gura, o homem e mais a mulher, atrás.

C.L. — Tua preocupação é mais formal? A metafísi
ca, ou metalinguagem deixas para quem olhar o quadro...

NELSON — Claro. Esse aqui, por exemplo, é um dos 
únicos quadros em que eu apresento a mulher junto com o 
homem, estão abraçados. Isso é um pouco de ironia que eu 
uso, porque ali estão falando em eleições. Não tem nada a 
ver com sexo, o título do quadro se refere à votação que vai 
começar. É a história do livro. Estão todos numa casa de ga
rotas, mas só pensando, na realidade, na votação do projeto 
de Nelson Carneiro para o divórcio.

C.L. — Pensando na moral e na família num ambiente

NELSON
C.L.

pintor de domingo, vamos dizer assim. Até então não havias 
encarado a pintura como profissão.

NELSON Não, eu acho que não. Eu realmente me 
aposentei da Varig há uns 4 anos, ou 5, e comecei a traba
lhar só em artes plásticas. Antes eu trabalhava em propagan
da na Varig e fazia pintura como atividade secundária. Mas 
eu já pintava quase todos os dias, não era propriamente um 
pintor de domingo.

I
C.L. — Foi muito difícil esse processo de transição do 

trabalho que tinha necessidade de transmitir uma venda pa
ra a criação pura?

NELSON — Foi terrível. Até hoje ainda tenho esse 
problema. De repente eu estou botando uma figura, um ob
jeto, qualquer coisa em primeiro plano, como se fosse pro
paganda. É claro que eu já perdi muito disso, mas foi uma 
luta terrível. Eu tinha que ficar pensando duplamente: du
rante o dia, fazia propaganda para vender um produto; à tar- Obra de Jungbluth



NELSON — Acho que já está melhorando. Agente já 
sente que pessoas que anteriormente aplicavam em letras de 
câmbio e outras coisas, estão aplicando em arte. Na realida
de a arte não é tabelada, nem pode ser, porque há uma valo
rização normal e própria do artista que, de um momento 
para outro, vê o valor do quadro dele aumentar 50, 100 por 
cento. E isso atualmente com outros produtos não pode ser, 
porque está tudo congelado.

C.L. — Pergunta indiscreta: quando estás pintando, já 
estás pensando quanto vai custar o teu trabalho, no sentido 
de que materiais usar em função do preço, ou coisa assim?

NELSON — Não. O preço é indiferente. Tenho mi
nhas tintas aí, que são todas americanas. Uso a Liquitex, 
que é a melhor tinta.

C.L. — Gravura tu fizeste também?
NELSON - Gravura sim. Aliás, quero ver se faço uma 

gravura para essa exposição, para essa série, se der tempo.
Mas, eu consigo me libertar mais em quadro maior. 

Quadrinho pequeno, sei lá.
C.L. — Planos?
NELSON - Quero terminar esta série e trabalhar mais 

para São Paulo. Já estão me pedindo trabalhos e eu suspen
dí as vendas, porque, se vender o que está aqui, não faço a 
exposição. Marcado eu tenho só esse compromisso com a 
Cambona. Exposições pedidas eu tenho muitas. Se eu fosse 
rápido como o Mabe, ou o Scliar... O Scliar faz 3 a 4 qua
dros por dia! Não vou julgar coisa alguma, mas eu não con
sigo fazer. Tem dias que eu rabisco e faço o meu desenho 
rápido. Às vezes a gente consegue, outras vezes não.

C.L. — ... talvez eles sejam menos contidos... teu tra
balho é mais elaborado.

NELSON — Eles têm uma técnica muito mais simples 
de fazer, que eu não posso usar. Imaginam mais ou menos a 
cena e colocam na tela algumas peças que já estão acostu
mados a usar. Um pouco mais para cá, um pouco mais para 
lá, uma boa técnica, dominam muito bem, não precisam ris
car tudo... Cada um tem sua maneira. O Mabe, por exem
plo, é um camarada que pega uma tela e dá aquelas manchas 
gestuais, rápidas, definitivas. Já não é a mesma coisa que o 
Iberê, que fazia e tirava, pintava e tirava, um processo mais 
nervoso.

do eu vou para a tela pintar, a única coisa que eu posso er
rar são as cores, e mesmo assim, eu erro muito, porque, às 
vezes, uma cor não se coaduna com a outra e aí, de repente, 
o quadro todo parece feio.

C.L. — O acrílico permite esses retoques e refazeres?
NELSON - Nas cores eu mexo, posso retocar inclusi

ve a figura. Aqui neste quadro eu tinha uma outra figura, 
em pé, mas não gostei. Mas, para mudar, tenho que voltar a 
zero, riscar, passar branco e começar a pintar outra vez. Fa
zer em cima da cor é possível, mas aí vai levar um tempo 
maior ainda do que refazer do início. É um trabalho cons
ciencioso, feito com carinho. O meu trabalho não é sujo, é 
um trabalho limpo, bem feito, justamente por isso não pos
so fazer rápido. São 3 ou 4 quadros por mês, uma produ
ção pequena. Tem gente por aí que fez uma exposição num 
mês, 30 ou 40 quadros num mês!

C.L. — Não vais modificar tua maneira de fazer...
NELSON — Não. Não vou e não tenho necessidade 

disso. Eu acho que o artista tem que trabalhar satisfazendo, 
principalmente, a ele mesmo. Se não me satisfaço com o 
meu trabalho, então para que estou pintando? Não teria ra
zão nenhuma. Então eu teria ficado na propaganda.

C.L. — Pelo menos, era renda certinha, sempre...
NELSON — Era certa e ganhava mais,'muito mais. Tu

do o que eu tenho hoje veio da propaganda. Não faço mais 
porque realmente não quero. Recebo encomendas às vezes 
de trabalhos publicitários de alta categoria e preço, mas não 
aceito porque não quero mais misturar as duas coisas. Se es
tou lutando há tanto anos para acabar com a mentalidade 
publicitária, não posso mais aceitar, de maneira alguma, se
não não acabo nunca essa luta. Quem me disse isso foi o 
Newton Rezende, lá no Rio, que também foi publicitário e 
hojé é um grande artista. Ele falou: “Nelson, não aceita 
mais trabalho de ninguém, nem da Varig, senão tu nunca 
mais vais largar”. É um fato.

C.L. — Esses novos planos da Nova República para in
vestimento em cultura, tu achas que vão favorecerão artista?

NELSON — Eu não estou a par, exatamente, deste

C.L. — ... com todos os valores sendo questionados.. .
NELSON — ... com todos os valores sendo questiona

dos, esse artista questiona mais ainda. Vai botando aquela 
violência toda nos quadros. Eu acho que a violência gera a 
violência. Penso que, se queremos lutar contra a violência, 
contra a ruindade, ou a fealdade, sei lá, todo esse contexto 
que temos atualmente e não gostamos, temos que fazer jus
tamente o contrário. Eu procuro sempre fazer não aquele 
bonitinho para combinar com o sofá, mas uma coisa agra
dável. O Mabe já dizia isso também, que quer fazer quadros 
bonitos.

estou dominando, felizmente. Restam só uns pequenos ti
ques. Eu sempre me preocupei com isso. Um dia chegou aí 
um artista e me disse uma coisa interessante. Falou que a 
propaganda, de um modo geral, tirou tudo da arte, copiou 
da arte. Dizer, por exemplo, que há uma figura em grande 
destaque, para vender aquela figura, isso já vem'dar arte, um 
Rembrandt já fez, um Van Gogh já fez. Tu podes ver que 
normalmente há um ponto central no quadro, uma figura 
de grande destaque. Outras vezes não. De modo geral, a pro
paganda tirou da arte e não ao contrário. Mas, como sempre 
trabalhei em propaganda, senti o vício e quis apagar isso, es
tou apagando, estou procurando sempre me renovar. C.L. - ... apesar dele ser abstracionista.

NELSON — É. E ele realmente faz um quadro bonito. 
É neste tipo de beleza que eu quero os meus quadros. E fa
ço sempre. Muita gente já achou que minha figura é muito 
estilizada e tal. Não estou ligando, estou fazendo a minha 
figura, tô fazendo meus quadros, trabalhando para mim.

C.L. — Quem é e de onde é o teu público?
NELSON — É do Rio Grande do Sul, porque eu ven 

do em Caxias, Bagé, Novo Hamburgo, Porto Alegre. Já ven- 
di no Rio de Janeiro, mas agora não estou em galeria nenhu
ma lá. Estou vendendo em São Paulo, onde comecei com

C.L. — A propaganda se inspirou sempre na arte, só 
que ela tem cânones, diretrizes diferentes.

NELSON - A propaganda veio muito depois da arte. 
De repente, tu podes ver um sujeito em propaganda copian
do um artista famoso. Claro que tem, realmente, uma dife
rença muito grande.

C.L. - O criador publicitário sempre é muito técni
co, ele não pode se soltar. O artista que vem da propagan
da costuma ser tecnicamente aprimorado, ele é “limpinho”, 
seu trabalho tem que ser bonito.

NELSON - Tudo tem que ser muito bonitinho, a fi
gura tem que ser elegante. As minhas figuras anteriores 
eram mais bonitas. Digo bonitas nesse sentido do certinho, 
bem vestidinho, magrinho, elegante. Agora não, já estou fu
gindo disso totalmente. Meu esquema não era muito rígido 
porque eu já trabalhava com os calendários da Varig, que 
nada tinham a ver com a propaganda propriamente dita. Is
so já me ajudou muito. Mesmo assim, a luta foi grande. Es
tou vencendo, acredito que já vencí, mas, pessoalmente, sin
to que ainda tenho resquícios. De vez em quando peço pa
ra Odete, a minha mulher, olhar: “Não te parece um quadro 
de propaganda?” “Esse cor-de-rosa da camisola dela não es
tá muito esse rosa-choque da moda?” Embora não veja na
da de propaganda, ainda sinto essa impressão. Na realidade, 
eu sempre gostei e acho que sempre vou gostar de fazer qua
dros bonitos.

uma galeria, fiz duas exposições e em todas as duas vendi 
todos os quadros. Na primeira mostra que eu fiz em São 
Paulo, eu vendi todos os quadros na primeira noite, para 
mim foi ótimo. Agora eu estou trabalhando com a Galeria 
André, que é uma galeria muito boa, grande. Eles ficam me 
comprando todos os quadros, inclusive querem obras até 
demais, eu não posso dar conta. Eles queriam, assim, 5,10 
quadros por mês. Não dá, eu não posso fazer. Tenho um 
método de trabalho que é muito demorado. A idéia eu rea
lizo toda primeiro no papel, faço um esboço pequeno, de
pois amplio para a tela. A pintura propriamente dita vai rá
pido, às vezes em 3, 4 dias eu faço um quadro, às vezes até 
em 2 dias eu faço a pintura. Agora, o planejamento no pa
pel. ..
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C.L. - Nunca experimentaste fazer diretamente na te
la, não tivesse esse confronto?

novo plano.NELSON Acontece o seguinte: eu poderei até fa
zer, mas esse método de trabalho com tinta acrílica sobre C.L. -Esse projeto, já aprovado, do investidor em arteC.L. - Te referes àquele bonito bradicional, há tem

pos em discussão?
NELSON - Tem gente que realmente não quer fazer 

quadro que fique bonito. Em princípio, é feito um quadro 
contestativo, principalmente estes artistas novos de trans-

ter isenção...
NELSON — O “Pacotão”. Esse vai melhorar muito a 

compra de arte. Não só pela isenção. Eu acho que já no mo
mento em que não há mais possibilidade de investir em le
tras, poupança, que devam mundos de dinheiro, desde esse 
momento em diante a arte já vei ser mais valorizada. A pes
soa quer investir em alguma coisa e a arte é um bom investi
mento. Com esse novo projeto vai melhorar ainda mais, por
que vão incentivar...

C.L. - Vão isentar empréstimos. Como eles podiam, 
por exemplo, beneficiar uma obra assistencial, um plano co
munitário, agora poderão investir com mais força em proje-

tela ou eucatex, com esboço a lápis e não com carvão, eu te
ria que me habituar... E essa é uma das dificuldades do ar
tista que veio da propaganda. Esse vício de publicitário eu 
ainda tenho, eu não faço direto, porque se eu risco e erro, o 
risco vai aparecer, porque a tinta é muito transparente. Eu 
teria que trabalhar com carvão, dando só leve detalhe. Mas, 
o meu trabalho é muito definido, não é espontâneo, livre, 
gestual, onde eu possa errar ou pincelar mais ou menos. Não 
posso, eu já pincelo certo. Assim, dificilmente eu vou poder 
trabalhar diretamente na tela.

C.L. — O teu trabalho é muito mais controlado.
NELSON — Ah, sim, é muito mais controlado. Quan-

*
C.L. — Ele seria o extremo oposto de ti...
NELSON - Ah é, Iberê é bem oposto. E bem oposto 

ao Mabe, também, apesar de serem ambos abstratos.
C.L. — Estás satisfeito com o que tens conseguido atévanguarda.

agora?C.L. — É mais uma coisa filosófica, sociológica. Hoje 
tudo está fragmentado, a imagem “correta” já não reflete 
a época.

NELSON — Estou. E estou muito satisfeito com essa 
minha mudança principalmente porque o meu problema 
nunca foi a figura, mas o que está atrás dela. Se eu fizesse o 
quadro só da figura, sem fundo, talvez eu pudesse fazer um 
quadro por dia ou até mais. A questão é encontrar certas 
formas, sem repetir demais. Não posso fazer todos os qua-

NELSON — Mas, eu vejo a coisa diferentemente. Acho 
que para eliminar a violência nós não podemos usar a vio
lência. Acho que tem artista que está fazendo isso: porque 
o mundo está violento, está virado...



dros iguais. Depois que eu terminar esta série já estarei logo 
pensando em outra coisa completamente diferente. Eu não 
consigo ficar muito tempo num determinado tipo de trabalho.

Nosso inconsciente é um sistema constituído por um 
conjunto de conteúdos reprimidos que, em meu trabalho, 
emergem no simbolismo dos espaços negativos, valorizados 
por uma técnica cuidadosa e espaços limitados, cobertos 
por chapadas de cores geralmente frias. Olhar a figura em 
contraste com o fundo é sentir a própria repressão, é tentar 
uma saída.

gração dos corpos. Passando pelas figuras, num gesto curvo 
e violento, procura romper o espaço do quadro, num 
ímpeto de alcançar a liberdade.

Aos poucos o Manequim transformou-se em Corpo, 
talvez para expressar de maneira direta a problemática do 
ser humano, sufocado, na impossibilidade de realizar-se.

Em nossa produção artística, colocamos as projeções 
fragmentadas que recebemos e que, depois de algum tempo, 
do inconsciente voltam ao consciente, transformadas, com 
um novo corpo e novo significado.

Vemos o corpo-objeto. Inerte, com áreas de conden
sação de cor, que alimenta e faz infinitas transformações 
das projeções fragmentadas do mundo íntimo, para que. in
tegradas num todo coerente, falem do mundo real.

Corpo em desdobramento, corpo que esconde, revela 
outro que lhe serve de suporte. Corpo contido em espaço li
mitado por superfícies lisas, de tonalidades, onde a linha, 
cor, mancha e volume formam o corpo do desenho.

Os cortes que sofrem os corpos, as modificações e de
formações a que são submetidos, a expansão desmesurada

Máscara, Manequim, Corpo: 
Reflexões Sobre Meu Trabalho A Máscara, em toda a produção, pareceu ser uma for

ma inarticulada, vinda das camadas mais profundas da men
te, tais como as dos nossos sonhos, completamente caóticas 
e difíceis de compreender. A colocação do desenho no espa
ço do papel, a cor. geralmente esfumada, nos tons de azul 
ou bege. algumas chegando quase ao branco, num fundo es
curo, fazem a Máscara surgir como a mensageira do incons
ciente.

Loide Schwambach 
Artista plástica

A vontade de desenhar, uma vontade muito grande, 
reprimida primeiramente pela falta de recursos; em seguida 
o trabalho no Magistério que não permitiu a esta linguagem 
tão cedo incorporar-se.

Foram muitos anos de expectativa, para fmalmente 
conseguir um espaço no meu dia-a-dia, não só para a prática 
como também para a reflexão.

Freud descreveu como atividade de sublimação esta 
vontade que me levou ao desenho e que desencadeou as fi
guras que estou analisando. A atividade artística, sem qual
quer relação aparente com a sexualidade, encontraria seu 
elemento propulsor na força da pulsão sexual. Esta põe à 
disposição do trabalho cultural quantidade de força extraor
dinariamente grande, e a capacidade de trocar o alvo sexual 
originário por outro, como a capacidade de sublimação.

O desequilíbrio das pulsões sexuais ocorre em fun
ção da perda de uma vivência em situação paradisíaca, onde 
ocorria mais equilíbrio das pulsões ou o gozo.

Desse gozo originário restou o prazer insatisfeito, in
quieto que move, impulsiona, para a criação.

Disso que falta, resta a possibilidade de se procurar 
preencher o vazio, mas preenchê-lo é impossível. O que se 
faz é dar significado ao objeto perdido.

A sublimação seria, assim, uma relação catártica ou 
promovedora de relações com o objeto amado e perdido, de 
forma a tentar ressignificar sua perda de uma forma mais 
particularizada. Pela sublimação, pela linguagem, e pelo 
convívio com esta perda é que o artista procurará dizer-se 
ou refletir-se em sua obra. Deste modo, a ação da sublima
ção me levou à ação de criar, numa busca do objeto perdi
do, conseqüentemente a uma aproximação comigo mesma, 
através da minha obra, proporcionando-me desta maneira 
um maior crescimento como indivíduo.

Máscara, Manequim, Corpo, três fases que estão inti
mamente ligadas, tanto pelo desenvolvimento temático, co
mo pela linguagem. Ver Máscara; ver Manequim, ver Corpo, 
é ver mais profundamente, é escutar a linguagem, ler a ex
pressão, é entrar mais profundamente em sua própria inti-

Uma figura de expressão angustiada. Rosto? Máscara? 
Não importa. O imprescindível é, sem máscara alguma, con
seguir realizar-se como ser humano.

Para a realização do trabalho de pesquisa com o Ma
nequim as forças encontradas foram extraordinariamente 
fortes, vencendo todas as barreiras até atingir os objetivos.

Sob fundo geralmente escuro, formado por chapadas 
lisas de pastel, o Manequim aparece exposto em espaços 
bem traçados, porém não bem definidos, que podem ser cai
xas, janelas ou mesmo um palco. O objeto, para mim, é ca
paz de expressão, possuindo uma alma' e que se aferra a ela 
e a força ao amor.

Em meu trabalho o objeto adquire a qualidade de su
jeito, não o de uma coisa entre as coisas. É como sujeito 
que o vejo, pois ele é o resultado de um fazer e algo da sub
jetividade que o criou, podendo destarte depositar-se nele.

Manequim unitário, metades que se fundem para 
formar um novo corpo, figuras que se desdobram, numa 
temática constante, um quase-sujeito? Ou sujeito?

Figura estática, mas, mesmo assim, parece debater-se 
em um mundo fantasmagórico, mundo este que não é o 
mundo do sonho. É o real, o nosso mundo. Sem a necessi
dade de decifrar códigos, percebe uma realidade frustrado- 
ra. Esse é o motivo da sua posição observadora, talvez des
viando-se para o mundo do sonho em que consiga visualizar 
outra realidade, onde o homem sem desdobramentos e an
gústias possa realizar-se integralmente.

Na montagem do Manequim há toda a opressão, sofri
mento e desdobramento do indivíduo. Ele passa a ser agre
dido, preso, sufocado, cingido por cordas que lhe impedem 
o movimento. Figura, fundo e corda permanecem unidos 
através da fusão do contraste das cores, propiciando um cli
ma de tensão emotiva.

A corda, saindo primeiramente de dentro do Mane
quim, logo após do corpo. Deixa assim de ser um detalhe 
insignificante, torna-se imbuída de grande simbolismo: faz 
a ligação inicialmente dos Manequins, humaniza-se na inte-
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midade. Foi essa maneira de olhar que proporcionou um co
meço para o trabalho que desejava realizar.

Tanto a Máscara como o Manequim e o Corpo pare
cem causar um mal-estar em muitas pessoas, não as deixan
do à vontade diante deles.

Agridem pela forma em que são apresentados obje 
tais, e fragmentados. Estes fatos não impediram o desenvol
vimento do trabalho e para mim a qualidade, a luz, e a 
profundidade que estão nestes-objetos só estão porque des
pertam um eco em meu corpo, porque este lhes faz acolhi
da. Assim sendo, por que não haveríam de suscitar um tra
çado? Este foi livre das imposições que o podem recalcar. 
Tomou forma.

Saindo de um fundo com toques esfumados de cores 
escuras, a Máscara surge esbranquiçada, cortada por linhas 
tracejadas. Aparece não para mascarar as baixezas do indiví
duo que vive em sociedade, porém como numa tentativa de 
falar na falsidade existente no ser humano, vivendo masca
rado, sem a necessidade do objeto — Máscara para encobri-

*
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do artista como indivíduo diante de propostas e valores que 
existem em sua sociedade, em todo meu trabalho este fato 
se faz presente, quer no desenho da Máscara, do Manequim 
ou do Corpo.

No tratamento dos espaços escuros e sufocantes do 
fundo, na disposição das linhas tracejadas que cortam as 
pseudocabeças que, sem olhos, olham o que se passa: cor
das que cingem e amarram, cortes e desdobramentos dos 
corpos; tudo isto não poderia deixar de ser a minha expe
riência de indivíduo, em uma sociedade cujos valores reco
nhecidos são os do poder, corrupção e castração.

As figuras que se fecham na sua intimidade, ligadas 
através de cordas em torções e distorções incômodas, mos
tram o condicionamento social do indivíduo.

Os espaços que cercam as figuras criam obstáculos a 
serem transpostos; geram um clima de insegurança, identifi
cam a condição humana.

Corpos massacrados passivamente pelo condiciona
mento social, incapacitados de romperem com o sistema 
que os oprime para atingirem a liberdade.

Corpo-objeto, Corpo-manequim, meu corpo, não im- 
orta, permanecem aí os símbolos cheios de significação.

que a figura toma em algumas ocasiões, ocupando quase to
do o espaço pictórico, onde a cor em tonalidades quentes e 
frias envolve volumes e superfícies lisas, são exigências da 
fantasia inconsciente que na arte, muitas vezes, são levadas 
a prescindirem das exigências da razão e da lógica.

A reflexão, ocasionada pela mutilação dos corpos, é 
uma constante em minha produção.

Olhar para este Corpo mutilado é, até certo ponto, 
olhar para dentro de si mesmo, e não apenas para fora de si, 
para o quadro, correndo o risco de descobrir a verdade que 
se detestaria ver. Este relacionamento consigo mesmo exige 
aquela confiança nos valores máximos, que permitem ousar 
arriscar-se à possibilidade de desligar-se das crenças e valores 
segundo os quais sempre se viveu.

A quem pertencem estes corpos? Não importa? Ao fi
tá-los, a inquietação leva à reflexão, e o essencial é poder 
pensar e repensar a validade das imposições da sociedade. 
Esta nos obriga a abandonar nossas realizações, no sentido 
de crescimento humano, marginalizando a sensibilidade do 
indivíduo.

0) O Museu como Formador de Público O certo é que, como disse Marx, a arte surge da neces
sidade de tráfego com outros homens. E o museu é um dos 
cenários privilegiados (e também mitificados) deste tráfego.
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Diretora do MARGS' D Um Emissor - O Museu de Arte

Enquanto mediador entre produção e recepção da 
obra de arte, o museu cumpre um determinado papel desta 
difícil comunicação entre a arte e o público. Vamos consi
derar que os museus têm como função básica preservar as 
obras do passado, levando portanto a uma revalorização de 
criações artísticas historicamente alienadas do visitante do 
museu contemporâneo. Cria, portanto, valores outros que 
os origínalmente atribuídos, em especial se estes já perde
ram a sua validade.

Partindo da premissa de que o processo artístico é um 
processo de domunicação, pois enquanto monólogo carece 
por completo de qualidade ontológica, é que se coloca a 
importância de seu circuito de recepção e que se insere a 
relevância - ou irrelevância dos museus de arte, enquanto 
formadores de público.

O que se coloca para análise é a recepção da obra de 
arte, entendendo que ela se constitui em complexo sistema 
de comunicação. Vamos entender por isto mesmo que a 
obra de arte recebida não é, em nenhuma hipótese, idênti
ca à obra produzida. Vários fatores influenciam esta recep
ção: a sensibilidade do público, que»por sua vez é influen
ciada por uma larga série de intermediários, intérpretes e 
críticos, mestres e especialistas e ainda pela ambiéncia em 
que a obra é colocada e, em última análise, por toda a tes
situra social em que esta se insere.

() produto cultural traz, de forma genérica, a marca 
da Universidade e demais centros formadores, inserindo-se 
então a crítica e demais formulações analíticas desta pro
dução. O Museu está sendo visto aqui enquanto instância 
de recepção desta mesma produção, função esta também 
exercida pelas galerias de arte.

A análise interligada destas três instâncias se explica 
na medida em que a produção e recepção artísticas são pro
cessos interdependentes. Isto não significa, necessariamen
te, que o pintor vai produzir aquilo que o público deseja 
ver - se bem que a história da arte demonstra que esta é 
uma das faces da verdade mas sim que a interação entre 
emissor e receptor é dinâmica e intercondicionante. Talvez 
a performance seja um exemplo mais adequado para expli
car o que se deseja; é fácil convir que se o público não é o 
mesmo antes e depois da performance, o artista igualmente 
não o é. Ao longo do período de tempo em que interagiram 
ambos se modificaram reciprocamente.

Existem algumas condições básicas para que esta in- 
tercomunicação se estabeleça e a mais importante delas é 
que exista uma linguagem formal comum entre receptor e 
emissor. Os códigos devem ser conhecidos por ambos para 
que a comunicação se estabeleça. No caso de um museu de 
arte, a complexidade desta relação se potencializa: o recep
tor precisa ser detentor de dois códigos, isto é, o artístico- 
formal e o próprio código museal, que tem características 
próprias.

Foto: MABEL VIEIRA

Uma vez que as obras de arte revelam a experiência
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Organizaçao de um Acervo

Uma obra colocada numa coleção museológica é, des
de logo, uma obra diferenciada e revalorizada. Sobre ela se



que se incorpora a uma seleção museológica, passa a inte
grar-se a um todo que possui feição própria, passando pois a 
ser parte desta feição. Atribui-se ao Museu a qualidade de 
sacralização da obra de arte, função esta que as demais ins
tâncias intermediadoras igualmente realizam de maneira dis
tinta. O mercado sacraliza através da atribuição de valor fi
nanceiro, tanto mais elevado quanto mais a obra preencher 

função de bem único e insubstituível. Já a crítica atri
bui valor de maneira distinta e, no entanto, semelhante: se
lecionando um entre cem mortais e agregando-lhe valor lite
rário, ou em conseqüência, tornando-o mais facilmente legí
vel (o que pode significar, também, por estas ironias do des
tino, mais dificilmente legível, ou seja, pretensamente mais 
complexo ou por outra, melhor), assim também a crítica sa
craliza a obra de arte que elege como digna de sua atenção.

Estamos agora focalizando a instância Museu: na me
dida da respeitabilidade da instituição, da mesma forma, o 
pertencer a este ambiente seleto e seletivo passa a ser uma 
atribuição de valor - assim como o foi o mercado e a críti
ca. Não é por outra razão que todos os artistas que possuem 
obras em acervos de museus declinam esta condição em seus 
curriculum vitae. Vale lembrar aqui as idéias de Malraux 
que não crê na idéia absoluta da arte, nem na univocidade 
da obra de arte individual, mas que põe sua esperança na fe- 
cundidade das reinterpretações a que as obras são submeti
das no museu, onde ocorre sua vida póstuma.

dinâmico e de amplitude adequadamene calculada e de ofer
tas culturais de outras áreas, como a musical.

Para o Museu, no entanto, há basicamente dois públi
cos: o real e o potencial. O primeiro responde à oferta do 
museu com sua presença, o segundo com a sua ausência. 
Presença e ausência são duas formas ativas de responder à 
oferta da instituição. Cabe ao Museu — e este é um assunto 
em que ainda estamos engatinhando - conhecer seu público 
real, suas motivações, suas características, suas necessidades. 
E - talvez, mais importante, conhecer o seu público poten
cial para tentar descobrir como chegar a ele. Este é o papel 
dos profissionais que cuidam dos departamentos educacio
nais dos museus — e que podem ser sociólogos ou educado
res, ou, melhor ainda, uma equipe multi-disciplinar. Nós, no 
Brasil, não temos tradição nesta área e oferecemos a nossa 
clientela o que nós pensamos que ela deva estar querendo 
consumir. Na prática, que eu diria ser um tanto amadorísti- 
ca, num momento em que já se dispõe de equipamento 
científico adequado para conhecer mais de perto o nosso re
ceptor, continuamos impondo códigos de comunicação in
tuitivos. Em algumas destas, as intuições se in-tercruzam e 
passamos a oferecer aquilo que o público deseja ver. ouvir e 
experimentar. Mesmo então podemos estar acertando no 
conteúdo e errando na forma, ou seja, o público quer ver 
Picasso, sim, mas não tem paciência de ler etiquetas datilo
grafadas e então sai de nossa exposição caríssima com pou
ca informação literária e histórica acerca daquilo que viu.

Pesquisar, naturalmente, demanda recursos financei
ros ainda praticamente inexistentes em nosso país. Estou 
convencida, no entanto, que se não nos detivermos em pes
quisar nossa audiência, em breve teremos instituições abso
lutamente esvaziadas. No momento em que os demais siste
mas de comunicação são dotados de grande agilidade e mu- 
tabilidade, o Museu se move como um paquiderme em meio 
à parafernália eletrônica que o desenvolvimento tecnológico 
joga sobre nós, queiramos ou não.

Foro; MABEL VIEIRA

sua
-

interpõe toda uma série de critérios valorativos que são os 
do museu e da comunidade que ele representa - ou, para 
ser mais exata, das comunidades que ele representa. O acer
vo de um museu é, na maioria dos casos, um acervo cumula
tivo, resultado da deliberação de diferentes pessoas ou gru
pos de pessoas sobre períodos de tempo freqüentemente 
longos. Suce-ssivas direções de museus ou sucessivos curado
res de museus ou ainda sucessivos Conselhos de Museus,com 
critérios valorativos próprios, ditam uma política de acervo 
freqüentemente heterodoxa e certamente heterogênea e 
que, afinal, bem ou mal, resulta numa determinada coleção. 
Esta é uma herança que os Museus guardam dos seus pri- 
mórdios — isto é — dos tempos do colecionismo, quando, 
sem quaisquer critérios científicos, se acumulavam obras 
sob um mesmo teto. A compreensão da museologia como 
uma ciência implica um tratamento muito distinto deste em 
relação a uma adequada política de acervo. É necessário em- 
basar em pesquisa científica o perfil de acervo de um museu 
— identificar seu percurso, encontrar sua vocação, descobrir- 
lhe as lacunas. É isto que presentemente estamos realizan
do no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A partir de 
uma pesquisa corretamente fundamentada, a política de 
acervo da instituição, naturalmente, não permanece mais à 
espera de ventos favoráveis. Ao contrário — ela se consubs
tancia e passa a buscar um rumo claramente definido.

que um minuto pela criança média, o que significa substan
cialmente mais do que se espera do visitante médio dos mu
seus. Para se ter uma idéia a este respeito, também, o visi
tante médio dos museus é um sujeito de 16 anos de idade e 
que após 45 minutos de visita padece do que os americanos 
chamam de “museum fadigue”.

Os norte-americanos e os europeus conhecem suas au
diências tão bem quanto as redes de televisão brasileiras co
nhecem as suas. Isto porque a cultura ao norte do Equador 
é um assunto levado a sério e. portanto, investigado e conse- 
qüentemente dotado de bons investimentos.

Mas não me alinho entre os arautos da nossa inviabili
dade. Não: temos muito menos verbas, pois a ridícula quan
tia de 0,5% de nosso orçamento nacional está indo para a 
Cultura, mas, justamente, porque o desenvolvimento não 
nos fez perder a sensibilidade, a produção cultural está aí, 
viva e forte. Há um desenvolvimento de tecnologia e aqui 
me refiro à tecnologia que é instrumental para a área-cultu
ral - no estrangeiro ao qual estamos tendo acesso e, portan
to. possibilidade de, ao longo do tempo, absorver e traduzir 
ou traduzir e então absorver. De outro lado nossa informali
dade faz com que a comunicação se estabeleça, mesmo que 
informal. E estamos acordando coletivamente para a neces
sidade de maior rigor científico em nossa práxis, tanto na 
artística quanto na museal.

Ao mesmo tempo temos que considerar — porque es
tamos falando em realidades fortemente condicionadas por 
uma superestrutura — que falar de pesquisa de audiência de 
museus, num país em que 75% da população não tem aces
so à educação formal, que dirá à informal, é aparentemente 
falar do supérfluo. Considero, no entanto, este tipo de in-
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O Museu e o Público

Pois, vejamos agora como é que este Museu, por sua 
vez, age como formador de público, este público que é o re
ceptor da comunicação. Vamos considerar que o público é, 
em princípio, o conjunto social por definição, um todo não 
homogêneo. Suas variáveis são infinitas: distintas camadas 
etárias, classes sociais, grupos de interesse, grupos de nível 
intelectual, os cruzamentos de todas estas variáveis e por aí 
afora.

Como chegamos a ele dentro do Museu?
1? - expondo de maneira legível o seu acervo;
2? - propondo uma leitura mais qualificada deste 

acervo através de monitores;

As Crianças e o Museu

Os museus agem como formadores de público — disto 
eu não tenho dúvida. Minhas dúvidas residem no COMO agi
mos. Penso, igualmente, que sendo este um país com índi
ces tão altos de analfabetismo, a opção social mais coerente 
seja centrar a pesquisa sobre a criança. Esta pesquisa, já bas
tante desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos, traz da
dos de enorme valor, sobretudo para a correta avaliação do 
processo educacional da criança. Só para dar exemplo, nu
ma pesquisa conduzida nos idos de 1956, por Brooks e Ver- 
non, nos Estados Unidos, eles descobriram que menos da 
metade das exposições visitadas foi examinada por 50% das 
crianças e que menos da metade foi estudada durante mais

3? - propondo outras formas de leitura da obra co
mo a ensejada por um projeto de Releitura, realizado por 
artista plástico;

4o aumentando a possibilidade de comunicação da 
obra e seu autor através de palestras, cursos, seminários, 
filmes e audio-visuais;A Respeitabilidade da Obra de Arte

5? — trabalhando na verticalização de públicos — do 
infantil ao adulto;

6? — trabalhando no alargamento do público via ofer
ta cultural variada, o que inclui um programa de exposições

Falávamos da obra de arte e de sua re-contextualiza- 
ção no Museu. Sejam quais forem os critérios - científicos 
ou aleatórios — o fato é que a obra de arte, no momento em



Foro: MABEL VIEIRAvestigação tão pouco supérflua enquanto não é supérflua a 
questão dos materiais do artista, apesar dele representar 
uma semivírgula do PIB. A questão não é de pontuação. A 
questão é de essência: a essência humana, que está nas telas 
dos artistas, nas paredes dos museus e através da qual o ho
mem se conhece e se reconhece, se situa e se perde no longo 
trajeto de seu registro, desde a inscrição nas paredes das ca
vernas pré-históricas até a arte high-tech de hoje. de amanhã 
ou - sabe-se lá - de depois de amanhã.

Foto:ILKA PORTES

DIRETORA DO MARGS NO CON
SELHO NACIONAL DE ARTES 
PLÁSTICAS

.

No dia 15 de maio de 1986, foi 
empossada pelo Ministro da Cultu
ra, Celso Furtado, na sede da FU- 
NARTE, no Rio de Janeiro, a re
cém composta Comissão Nacional 
de Artes Plásticas para uma gestão 
de dois anos. Esta Comissão, inte
grada por Evelyn Berg loschpe (Rio 
Grande do Sul), Harry Laus (Santa 
Catarina), Olívio Tavares de Araújo 
e Marcelo Nietsche (São Paulo), 
Paulo Roberto Leal (Rio de Janei
ro), Raul Córdula (Paraíba), Em- 
manuel Nassar (Pará) e José Alber
to Nemer (Minas Gerais), iniciou 
seus trabalhos propondo uma refor
mulação para o Salão Nacional de 
Artes Plásticas, o mais importante 
do país e tradicionalmente realiza
do no Rio de Janeiro. Por decisão 
unânime da Comissão Nacional de 
Artes Plásticas, o Salão Nacional se
rá descentralizado, criando-se cinco 
pólos regionais de recebimento, se
leção e mostra das obras que deve
rão desaguar num seleto Salão Na
cional.

Porto Alegre foi escolhida como 
representante da região sul, vindo 
sediar o Saião Nacional de Artes 
Plásticas/Sul, no segundo semestre 
do corrente ano, seguindo uma re
gulamentação a ser definida proxi- 
mamente pela Comissão Nacional.

Espaço Colecionadores

Releitura de Lenir de Miranda

tão do valor estético, da ‘‘beleza” da obra relida, pois isto 
pressupõe que as ‘obras,para manifestarem de modo fecundo 
uma visão implícita do mundo,satisfaçam ao menos em par
te as condições indispensáveis àquele particular discurso co
municativo que se costuma definir como “estético”.

Pretendemos que,ao se defrontar com uma releitura, 
o nosso público se excite ante a liberdade da obra, sua infi
nita proliferalidade ante a riqueza de suas muitas possibili
dades, ante o convite que a obra lhe faz para não deixar-se 
determinar por nexos causais empenhando-se numa rica 
transação de descobertas cada vez mais imprevisíveis.

É bem verdade que haverá sempre os que se escandali
zem e se indignem quando se defrontam com uma releitura 
“aberta” (como diria Umberto Eco), pois temem pela pure
za da obra original. Mas também é verdade que justamente 
devido a estas desenvoltas “visões” destes artistas a arte 
quer e deve ser vista como a reação imaginativa, a metafori- 
zação estrutural de certa visão das coisas.

Miriam A vruch
Núcleo de Galeria do MARGS

Li ba Knijnik com a neta Laura.

No catálogo de apresentação de uma anterior exposi
ção da Coleção Rubem Knijnik no MARGS, Carlos Scarinci 
lembrou que “... colecionar quer dizer colher e colecionar 
obras de arte implica um mais alto grau de seleção, uma ou
tra postura humana comprometida com a própria linguagem 
em que o humano se expressa”. Nada melhor do que o cita
do para explicar a importância do papel ocupado pelo cole
cionador.

mento, uma linha ditada pela vontade do colecionador, pe
ça importante do projeto, pois sem sua sensibilidade e aqui
escência o mesmo não se realizaria. Sua decisão irá orientar 
nosso trabalho. Queremos também que o público visitante 
encontre, além do “ver”, informações que possam esclare
cer e enriquecer sua passagem pelo museu.
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A história do homem, no decorrer dos tempos, foi es
crita. na maior parte, através de seus pertences que, coleta
dos por alguém, proporcionaram às futuras gerações o co
nhecimento do passado. E foram muitas destas coleções o 
elemento embrionário para o nascimento dos museus como 
entidades preservadoras da memória e cultura das socieda
des humanas.

Levando em conta a importância do ato de colecio
nar. e desejando expor o resultado do trabalho do colecio
nador. o Museu de Arte do Rio Grande do Sul inaugurou 
em junho o “Espaço Colecionadores”, cumprindo com mais 
um de seus objetivos, o de oferecer à comunidade gaúcha 
sempre renovadas vertentes em seu sistema de arte.

A nossa proposta através deste espaço será a de siste
matizar exposições de obras pertencentes a coleções, sejam 
estas acervos particulares ou propriedade de empresas priva
das. Conscientes de que muitas coleções possuem trabalhos 
de artistas que não fazem parte do próprio acervo do mu
seu. dadas as dificuldades encontradas para aquisição de 
obras, estaríamos desta forma preenchendo nossas próprias 
lacunas nesta área. Também desejamos viabilizar o contato 
de um público maior com obras que geralmente se restrin
gem ao conhecimento de um pequeno círculo de pessoas.

Porém, além de expor, queremos que haja neste tra
balho uma conotação didática capaz de privilegiar um seg-

Projeto Releitura

Gilka Jacobi
Coordenadora do Núcleo do MARGS

Ao criarmos e implantarmos o Projeto Releitura nos 
propusemos a inovar, polemizar e criar novos interesses em 
torno das obras que fazem parte do nosso acervo. A pró
pria escolha das obras foi realizada de modo a propor um 
desafio aos artistas que farão as releituras através de uma 
linguagem própria e atual, trazendo a visualização plástica 
da obra original para a contemporaneidade.

Esperamos que, a partir da escolha das obras e dos ar
tistas, haja da parte do nosso público uma nova vibratilida- 
de, um contato mais íntimo com a obra, pondo em crise os 
contornos, as distinções rígidas entre forma e forma, entre 
formas e luzes, entre formas e fundos, pois o olho é sempre 
induzido a reconhecer aquelas antigas formas (obras origi
nais) e não outros formas.

A obra agora torna-se um amplo campo de possibili
dades passível de contínuas metamorfoses. Não se faz ques-

Foto: ILKA PORTES

Releitura de Leonardo Canto.



Técnica: Gravura em mental Obra: “O tempo e o vento”
Autor: Glauco Rodrigues 
Gênero: Pintura 
Técnica: Aquarela 
(Nove aquarelas doadas pela Rede 

Globo)

EXTRAMUROS
Abril/Maio/Junho

Obra: “Porto Alegre XX” 
Autor: Bob Nugent 
Gênero: Colagem 
Técnica: Mista

“Iberê Camargo: Trajetórias e En
contros”

Local: Galeria Térreo da Fundação 
Cultural do Distrito Federal — 
Brasília

Período: 09 a 28 de abril de 1986
Apoio Cultural: Cia. Iochpe de Par

ticipações

ACERVO DO MARGS
Alta direita: obras de artisgas gaú

chos
Ala esquerda: obras de artistas na

cionais
.41a central: esculturas e cerâmicas 

de artistas gaúchos e nacionais
(Pinacoteca — 1? andar)

“Luiz Carlos Felizardo” — Fotogra- “História da Arte”
Prof;1 Flávia Albuquerque 
Início: 02/04/86

fias
Abertura: 14/05
Período: 14/05 a 05/06/86
Local: Salas Negras - 1? andar

HÉLIO FERVENZA NA 
MACUNAIMA

Obra: “Porto Alegre XIX” 
Autor: Bob Nugent 
Gênero: Colagem 
Técnica: Mista

“Desenho I e Desenho II” 
Prof? Carmem Moralles 
Início: 09/04 e 10/04/86“Emst Barlach - xilogravuras e li

tografias 
Abertura: 06/06 
Período: 06 a 29/06/86 
Local: Galerias — 29 andar

No dia 4 de julho, Hélio Ferven- 
za expôs seus objetos na Galeria 
Macunaíma do Instituto Nacional 
de Artes Plásticas.

Esta sua primeira mostra indivi
dual foi escolhida por uma Comis
são de Seleção composta pelo artis
ta plástico Pernambucano Jobson 
Figueiredo, pelo crítico Marc Ber- 
kovitz, indicado pela Associação 
Nacional de Críticos de Arte, e pelo 
artista plástico Gonçalo Ivo, indica
do pelo IN AP.

Dentre 199 inscritos, foram es
colhidos apenas 15 artistas, dos 
quais apenas três gaúchos.

“A gravura no Rio Grande do Sul: 
Atualidade”

Local: Solar Grandjean de Monti- 
gny/PUC-RJ

Período: 13/03 a 12/04/86

“Coleção estrangeira do MARGS” 
Obras de Patrice Prockto, Michael 
Bohler, Rosa Bonheur, John Johns- 

tone e outros.

“Escultura”
Prof. Francisco Stockinger e Vasco 

Prado
Terças e quinta.-» à tarde

Obra: “Da série Vitrines” 
Autor: Paulo Magali Porcella 
Gênero: Pintura 
Técnica: Acrílico sobre tela

“Pinturas - Leda Catunda” 
Período: 06 a 29/06/86 
Local: Espaço investigação 
“Coleção Rubem Knijnik” 
Abertura: 12/06 
Período: 12/06 a 12/08/86 
Local: Espaço Colecionadores

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS ENCONTRO Obra: “Estudo para três Manequins 
de Rua da Praia”

Autor: Iberê Camargo
Gênero: Desenho
Técnica: Lápis de cor e a grafite

SEMINÁRIO

“Amélia Toledo: limites da cor” 
Abertura: 03/04/86 
Período: 03 a 27/04/86 
Local: Espaço Investigação — 1? 

andar

“Amélia Toledo”
Data: 03/04/86
Local: Auditório do MARGS

“O Expressionismo Alemão e a 
Contribuição original de Emst 
Barlach”

Prof. Armindo Trevisan 
Data: 10a 12 de junho de 1986 
Local: Auditório do MARGS 
VISITAS MONITORADAS

“Painel com Patrícia Bins, Deonísio 
da Silva, Liana Timm, Eliana An- 
tonini e Lauri Maciel”

Data: 14/05
Local: Auditório do MARGS

Obra: “Convite para mostra “Traje
tórias e Encontros”, da série 
“Manequins”

Autor: Iberê Camargo
Gênero: Desenho
Técnica: Nanquim sobre papel

VIDEOS &FILMES
"Arthur Piza: dos anos 50 aos 80” 
Período: 18/03 a 13/04/86 
Local: Sala 17-19 andar

27
“Vasco Prado”
Período: 01 a 30/04/86

26
“Emst Barlach - Xilogravuras e Li

tografias”
Período: 14 a 29/06/86

LEDA CATUNDA - ESPAÇO IN
VESTIGAÇÃO MARGS 
De 6 a 29 de junho de 1986

"Barker, Nugent e Roth: expressões 
em papel”

Período: 26/03 a 20/04/86 
Local: Galerias - 29 andar

“Leda Catunda”
Data: 06/06/86
Local: Auditório do MARGS

“Bruno Giorgi” 
Período: 01 a 30/04/86 Obra: “Sem título”

Autor: Laurence Barker 
Gênero: Colagem com papel algo

dão
Técnica: Fibra de algodão

DOAÇÕES 1985/6 “Vivemos o quê? O velho dia-a- 
dia, renovado pelos meios de comu
nicação, principalmente pela televi
são. Imagens prontas; produtos 
prontos: sempre em nossa volta.

Leda Catunda, quando falou so
bre seu trabalho no “Encontro no 
Museu”, contou que no começo 
trabalhava em fotos que tirava da 
tv, seguindo um processo que a le
vou a trabalhar emcima de imagens 
prontas, como uma fazenda estam
pada em que pintava o que não in
teressava e deixava apenas o que 
queria. Denominou esse trabalho de 
“vedações”. Seleções, resultando 
em ótimas composições.

Na exposição que fez no “Espa
ço Investigação”, tivemos a nítida 
continuação desse trabalho. Ima-

“O Silêncio do Tempo” - Ado Ma- 
lagoli

Período: 07/05/86 a 19/06/86
“Projeto Releitura”
Data: 26/06/86
Local: Auditório do MARGS

Obra: “Pássaro I” 
Autor: Karoly Pichler 
Gênero: Escultura 
Técnica: Aço

“Homenagem a Bruno Giorgi” 
Período: 13/03 a 13/04/86 
Local: Salas Negras - 19 andar “O Expressionismo Alemão” 

Filme 16 mm.
Período: 07 a 29/06/86

Obra: “História Norueguesa”
Autor: Otávio Roth
Gênero: Colagem com papel algo-

RE LEITURA
“Malagoli: 80”
Abertura: 06/05 
Perído: 06/05 a 19/06/86 
Local: Galerias - 29 andar

Obra: “Manequins” 
Autor: Iberê Camargo 
Gênero: Gravura 
Técnica: Serigrafía

Obra: “Exu”
Autor: Mário Cravo Junior 
Releitora: Lenir de Miranda

dão
“De Passagem - Encontro com 

Ernst Barlach”
Filme 16 mm.
Período: 07 a 29/06/86

Técnica: Fibra de algodão

Obra: “Exu”
Autor: Lenir Garcia de Miranda
Gênero: pintura
Técnica: Acrílico sobre uadeira

“Bandeiras” —
Abreu

Abertura: 07/05 
Período: 07 a 22/05/86 
Local: Espaço Investigação — 19 an-

André Petry de Obra: “Almofada Amarela” 
Autor: Leopoldo Gotuzzo 
Releitor: Leonardo Câmara Canto

Obra: “Manequins” 
Autor: Iberê Camargo 
Gênero: Desenho 
Técnica: Guache s/papel

CURSOS

“Gravura em Metal” 
Prof. Armando Almeida 
Terças e sextas à tarde

Obra: “A Creche”
Autor: Juan Julio Enrique Geoffroy 
Releitora: Karin Lambrecht

Obra: “Almofada Amarela” 
Autor: Leonardo Câmara Canto 
Gênero: Pintura 
Técnica: Acrílico sobre tela

dar
Obra: “Sem título” 
Autor: Arthur Piza 
Gênero: Gravura

“Alvoradenses” — Gustavo Nakle 
Período: 16/04 a 11/05/86 
Local: Salas Negras - 19 andar



gens e coisas refeitas sobre os mais 
diversos tipos de materiais: rendas, 
tapetes, couro, panos sobrepostos, 
arranjados e pintados. Mas nada 
aleatório: sobre o couro é pintada 
uma carteira; as felpinhas da toalha 
de banho são um mar; rendas para 
o casaco do Prince Texturas e pro
váveis suportes que levam à idéia. 
Idéias que sugerem o material. As 
coisas mais simples do mundo trans
formadas em arte: pode ser o gato 
de estimação; pode ser a carteira, 
também de estimação. Mas pode ser 
um colchão, transformado em pai
sagem e um tapete em folhas. Re 
criações.

A seleção continua sendo feita: 
entre o mar de imagens e produtos 
que nos são jogados na rua, nas lo
jas. É só olhar para os lados. Ou pa
ra baixo ou para cima. O sol que 
nasce. A simples cortina. O que in
teressa? Imagens estão aí, tocando e 
sendo tocadas. Questão de intimida
de. Qual a diferença entre a arte e a 
vida.

Brasileiros da Embaixada do Brasil.
Em Brasília, expôs simultanea

mente no hall principal do Anexo 
4 do Congresso Nacional e na Gale
ria de Arte do Edifício Sede do 
Banco Central.

A exposição no Banco Central 
foi promovida pela Assessoria de 
Relações Públicas da Presidência e 
ASBAC Nacional e desenvolveu-se 
no período de 24 de junho a 7 de 
julho de 1986.

Centneas de pessoas visitaram 
diariamente a exposição que tinha 
como temática imagens do Rio 
Grande do Sul, sua natureza e seus 
costumes.

O MARGS convidou 40 artistas 
plásticos para a exposição do proje
to num encontro que se desenvol
veu com os organizadores, num cli
ma bastante polêmico.

Os artistas que aderiram à propo
sição feita foram os seguintes: Al
fredo Nikolaiewski, Ana Luiza Ale
gria, Carlos Wladimirski, Carmem 
Barth, Cinthia Vasconcelos, Cris 
Rocha, Danúbio Gonçalves, Eliane 
Santos Rocha. Elisabete Monteiro, 
Fernando Baril, Fernando Limber- 
ger, Gilson Antonio Alves, Gustavo 
Nakle, Glória Yen Yordi. Lenir de 
Miranda, Leonardo do Canto. Lia 
Menna Barreto, Luiza Bagesteiro da 
Fontoura, Mario Rõhnelt, Miriam 
Pchara, Milton Kurtz, Nelson Jung- 
bluth, Paulo Chimendes, Rogério 
Nazari, Tatiana de Oliveira Pinto, 
Victor Hugo Porto, Wagner Dotto, 
Valmor Corrêa e Wilson Alves.

O artista plástico Vasco Prado, 
na impossibilidade de se fazer pre
sente na data do evento, fez ques
tão de participar fornecendo aos 
organizadores dois desenhos de sua 
autoria, um dos quais foi reproduzi
do nos muros do Colégio Anne 
Frank, por Alberto Vieira da Silva.

Ora satirizando, ora polemizan
do, todos expressaram, em imagens 
e cores, o tema proposto.

A adesão dos órgãos de impren
sa, dando ampla cobertura em nível 
local e divulgação em nível nacio
nal, superou as expectativas. As 
principais emissoras de TV e as mais 
conhecidas revistas como Veja e 
Placar, divulgaram a promoção.

O Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, juntamente com as Tintas 
Kresil, além de um cachê simbólico, 
concedeu aos artistas certificados 
de participação.

Apoio Cultural

SHARP
Abrindo caminhos para a cultura.Produzido na Zona Franca dc Mana»

HAROLDO BRODY EXPÕE NO 
RIO DE JANEIRO

O artista plástico gaúcho Harold 
Brody participou da exposição que 
inaugurou um novo espaço de arte 
de Cláudio Gil Studio de Arte. No 
dia 17 de junho, no Artcenter 
Itanhangá, Estrada da Barra da Tiju- 
ca, 1636 Loja F, Brody expôs seus 
trabalhos numa coletiva que reuniu 
entre outros, os artistas Antonio 
Maia, Bruno Giorgi, Francisco Sto- 
kinger, Glauco Rodrigues, Irineu 
Garcia e Siron Franco.

OlContinental HotelContinental Torres Hotel Oi ★ ★ ★ ★* ★ ★ *
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Lembranças e sentimentos. A 

“Lagoa Japonesa”, inspirada em sua 
viagem ao Japão e que realizou com 
sua beleza atroz.

Também uma questão de simpli
cidade. É como se Leda Cotunda 
aceitasse o jogo de informações, 
que corre à velocidade da luz, para 
transformá-las em relevos, texturas 
e pinturas belas. Responder ao 
mundo, sobre o bombardeio de coi
sas, com sensibilidade: selecionando 
o que interessa, vedando o que não 
importa, obtendo trabalhos inteli
gentes e bem feitos”.

(Marijane Ricacheneisky)

Apoio i arte da

CaUnião 
de Seguros GeraisÍJEmolduraria

GALERIA DE ARTE
RUA UMA E SILVA, 320 - FONE 26 9058 Banco Regional dc Dcicnvolvimcnlo do Eitrcmo Sul OBRA DE ARTE MERECE SEGURO.

PROJETO MARGS/KRESIL

No dia 26 de maio de 1986, as 
ruas de Porto Alegre foram invadi
das por um grupo de 30 artistas 
plásticos que coloriram com sua ar
te e entusiasmo cerca de 300 me
tros de muros e tapumes com o te
ma “Pinta Brasil: Copa 86”. O Pro
jeto, que teve como objetivo princi
pal “motivar e entusiasmar com a 
arte o espectador da rua com uma 
temática popular: o futebol, teve o 
patrocínio das Tintas Kresil, através 
do intermédio da marchand Leonor 
Sonnereich.

© CREFISUL SANTOS
O BANCO DE INVESTIMENTOS

ILKA PORTES EXPÕE NO MÉXI
CO E EM BRASÍLIA

A fotógrafa gaúcha Ilka Portes 
realizou,nos meses de junho e julho, 
três importantes exposições.

A primeira foi no México, duran
te a Copa, no Centro de Estudos

(Nara Nunes de Azevedo, Neusa 
Michelon e Rejane Knijnik)

IOCHPE OGVARIG
PMMmMflM. zerodnando m Brad. mm

MAISON
FORESTIER



GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
JAIR DE OLIVEIRA SOARES

SECRETARIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
PLÁCIDO STEFFEN

SUBSECRETÁRIO DE CULTURA
LUIZ ANTONIO ASSIS BRASIL

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

O RIO GRANDE SOMOS NOS

minGS GHorário de Visitação: de Terça a Domingo das 10 às 17 horas.

EAÇA A SUA PARTE 
GOVERNO JAIR SOARES


