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NENHUMA
CRIANCA

SEM
ESCOLA.

"Mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança; 
Todo o mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades."

Camões

O Brasil desperta, neste início de pressão política com a expressão par-
1987, para o que promete ser um pe- tidária e, por extensão, idéias___ ....
ríodo de reformulações. Depois de 20 gos e posições. Cabe às instituições cul- 
anos de Arena e PDS, o país é varrido turais o difícil papel de constituir-se no 
de ponta a ponta por novos ares: to- fiel da balança: a expressão artística 
mam posse 22 governadores do é muito anterior e muito superior às 
PMDB. A Oposição é Situação, embo- eventuais mudanças de 
ra os cidadãos reconheçam parcamen- dução dos negócios de Estado. Deve, 
te que face tem, afinal, esta Situação.
Quem quer que ela seja, está hoje em-
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pois, manter a sua própria face; e pa
ra que isto aconteça é necessário que 

penhada não apenas em administrar os produtores culturais mantenham-se 
os estados, como também e principal- em permanente vigilância, 
mente em redigir nova Carta Magna Acolher a produção artística tal qual 
para a Nação. esta se dá na tessitura social e tratar

E neste contexto que, nas várias ins- de ampliar a sua difusão de maneira 
tâncias, se pensa a Cultura no país, re- realista, respeitando as diferenças ha- 
fletida no fazer multifacético de seus vidas no processo de recepção, é a ta- 
artistas e intelectuais. Um escritor dis- refa que as instituições culturais devem 
se que a palavra nunca é inocente. A tomar a si, enquanto participam do 
arte, tampouco. A arte é uma arma amplo debate sobre a reconstrução da 
política, ou ao menos, uma expressão cidadania brasileira. Promover . 
política entendido aí o produto ar- contro de idéias e garantir a dignida 
tístico como um homem inserido e de- de na condução dos assuntos da Cul- 
terminado pela polis . tura é o que se espera dos tempos que

Neste momento de certa exacerba- estão por vir. 
cão da cidadania, confunde-se a ex-
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Entrevista Entrevista

Tiburski. Afinal, quem é a Magliani? 
Magliani. A maior parte do tempo 
me vejo como alguém em descompas
so com o presente alheio. Nem sem
pre o que me interessa e ocupa é o 
mesmo que preocupa as pessoas mais 
próximas no momento. Isto provoca 
desencontros frequentes, arestas difí
ceis de aparar. Mas não sei como me 
definir deste ou daquele jeito. Ficariam 
faltando muitos "eus" que não conhe
ço, que ainda não encontrei. Não ve
jo nada de extraordinário nisto, supo
nho que aconteça com todos. Para al
guns, os obstáculos são maiores ou 
menores, mais ou menos duradouros; 
os objetivos, mais ou menos definidos. 
Não separo a artista da pessoa. Sou 
toda um mesmo nó — minha escolha 
é pintar, não saberia como ser de ou
tro modo. Aparentemente fiz e faço 
muitas outras coisas, na verdade, to
das partes de um só, a pintura. Tu
do o que quero neste momento é pin
tar e tenho dificuldade em compreen
der por que é preciso falar tanto so
bre uma linguagem que não pertence 
ao mundo da palavra. Não entendo 
a necessidade da palavra autentican
do ou explicando a imagem, uma lin
guagem dependendo de outra. Acho 
importante quando falam sobre o que 
o meu trabalho move em cada um, in
dependente de sua cultura ou forma
ção. Sou eu que estou querendo per
guntar, não explicar. Não sou eu que 
tenho as respostas, mas talvez cada um 
de nós encontre a sua, desde que se 
ouça e continue se perguntando sem
pre. Prefiro ouvir, saber como os de
mais estão vendo e saber em que sen
tido ou medida estou acrescentando 
ou não. Meu idioma é a imagem, a 
forma, a procura de um alfabeto pró
prio através da cor. O que eu penso 
e elaboro está no meu trabalho, o que 
eu tentar decodificar é redundância. 
Minha palavra é minha música, minha 
dança está aí; se não está claro, é por 
que eu não soube passar ou os outros 
ainda não souberam ver. Faço a minha

parte e quero que aquelas que passam 
a conviver com o resultado me mos
trem de que modo os atinge, que apre
sentem suas próprias conclusões. Uma

troca: teu olho-minha mão. 
Tiburski. Magliani, como foi o teu iní
cio, pintando lá no Bairro Sarandi? 
Magliani. Costumo ignorar as fron
teiras, elas não se formam na minha 
cabeça e não empresto um significa
do especial a este ou aquele bairro, ci
dade, país, minha pátria é ter nascido. 
Sei pouco demais sobre o planeta pa
ra afirmar que pertenço a ele. Sou na-

João dói do mesmo jeito. O lugar sou 
eu em qualquer parte, é em mim que 
as coisas acontecem ou esquecem de 
acontecer
Tiburski. E a negritude, o feminis
mo e a ecologia na tua obra? 
Magliani. Na questão sobre a ideo
logia da negritude, existe uma confu
são grave: o movimento não nega a 
cor branca nem qualquer outra, ape
nas afirma os direitos da raça negra 
ainda esquecidos, mesmo num país 
mestiço e reivindica a igualdade para 
todas as raças. Meu trabalho expres
sa ou pretende expressar a mim como 
um todo, logo, estão incluídas nele, to
das as minhas descobertas, dúvidas e 
preocupações — também o feminismo, 
a ecologia e a negritude. Estão incluí
dos com todas as coisas que me for
maram até aqui, mas não estou inte
ressada em fazer panfleto de nada, 
não sou militante de nenhum movimen
to específico. Pratico minhas idéias, 
não gosto de proselitismo. Me interes
sa sempre a essência do humano que 
não é divisível em credos, raças e ideo
logias. Ser uma pessoa de cor negra

não interfere em nada na minha pin
tura e não entendo a sempre presente 
preocupação das pessoas com este as
pecto. E minha vez de perguntar: por 
que parece tão excepcional que um 
negro pinte? Por que a condição racial 
dos artistas de cor branca nunca é 
mencionada? Por que sempre me per
guntam como é ser negra e ser artis
ta? Ora, é igual ao ser de qualquer ou
tra cor. As tintas custam o mesmo pre
ço, os moldureiros fazem os mesmos 
descontos e os pincéis acabam rápido 
do mesmo jeito para todo mundo. A di
ferença quem faz é a mídia. É "nor
mal" ser branco, e portanto é natural 
que o branco faça tudo, mas, quando 
se trata de um negro, age como se fos
se algo fantástico, um fenômeno — o 
macaco que pinta! Não gosto 
disto.
Tiburski. E o artista e a situação 
nacional?
Magliani. Acredito que o artista plás
tico está convivendo com a situação 
nacional da mesma forma que todo 
mundo — mal. Sofrendo as mesmas

MEU IDIOMA É A IMAGEM
Foto: Chou Dorneles

Foto: Chou Dorneles

*

Magliani

"Ilustração II" — 1981 
Folhetim — Folha de SP*

Artistas como Thomas Mann e Picasso já disseram muitas vezes que 
a arte é uma poderosa arma contra a mentira, o ódio, a violência, 
a estupidez e a falta de dignidade do homem. A arte de Magliani, 
pode ser definida como uma arte-arma empenhada nesta luta.

Esta entrevista foi elaborada ouvindo o público que visitou a mos
tra "AUTO-RETRATO DENTRO DA JAULA" de Magliani, no MARGS.

João Carlos Tiburski 
Editor

tural de todas as estrelas que posso ver 
e minha curiosidade é conhecer o ou
tro lado delas. Ter começado a andar 
em Pelotas, a ler na Floresta, pintar 
Sarandi, dançar nos Moinhos de Ven
to, expor no Menino Deus, me apaixo
nar na rua da Praia não são determi
nantes, tudo poderia ter acontecido 
em qualquer outro lugar. Me decepcio
nar na rua Cel. Vicente ou na Av. São

no
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Entrevista

Foto: Chou Dornelesdero que meu trabalho é bastante 
aberto à interpretação de cada expec- 
tador e que cada um vai encontrar ne
le ou acrescentar a ele as suas priori
dades. Para alguns será mais impor
tante a discussão da linguagem em sí. 
Para outros, a investigação da condi
ção humana.
Ármando Almeida: O visceral trá
gico do ser humano está sempre pre
sente na tua obra. Afinal, Magliani, há 
esperanças para o homem? 
Magliani. Armando, por exemplo, vê 
no meu trabalho o mesmo visceral trá
gico que está presente nas suas gravu
ras, na carga inconfundível que ele 
põe na sua goiva, no seu jeito de se 
imprimir na madeira. E é neste agir so
bre a matéria, mais do que pelo tema, 
que percebo nossas dúvidas. "Afinal, 
há esperança para os homens?" Não 
sei, Armando. Talvez nossa função se
ja continuar perguntando...

preocupações, as mesmas inseguran
ças. Está apreensivo com a indefinição 
econômica, decepcionando com os 
governantes e sem ilusões em relação 
a Assembléia Constituinte. E não se po
de negar que já se viu muitas cenas 
deste filme como a sucessão de paco
tes e a volta triunfal da censura. 
Público. Por que você não pinta 
paisagens?
Magliani. Alguém me pergunta por 
que não pinto paisagens. Já pintei, 
sim, aquarelas, e não descarto a pos
sibilidade de voltar a elas. Não tenho 
nenhum preconceito contra paisagens 
e paisagistas, apenas no momento es
tou interessada na figura humana, 
acho uma forma inesgotável. Para a 
exposição do MARCS, foram selecio
nados trabalhos de várias fases onde 
a figura feminina está presente, mas is
to não significa que eu não pesquise 
outras formas.
Público. Magliani, você estudou ar
tes no exterior?

Magliani. Quanto aos meus estudos, 
minha formação foi feita aqui, nunca 
estive no exterior, meu trabalho sim, 
tem viajado bastante e somente ago 
ra estou pensando em visitar outros lu
gares e ver coisas que foram feitas há 
muito tempo.
Milton Kurtz. Como entra a racio
nalidade no teu trabalho? 
Magliani. O Kurtz me indaga sobre 
onde entra a racionalidade no meu 
trabalho. Aparentemente é muito intui
tivo, impulsivo mesmo principalmente 
agora, quando a figura aparece mais 
solta, a pincelada mais livre. Acho que 
o racional aparece na elaboração da 
linguagem plástica, na escolha dos 
materiais, na maneira de compor os 
elementos no espaço e na opção por 
determinadas cores em detrimento de 
outras. O que aparece como espontâ
neo na minha pintura é na verdade 
fruto de muita elaboração plástica e 
gráfica. O psicológico, filosófico ou so
ciológico em que muitos se prendem à 
primeira vista, não está para mim em 
primeiro plano neste momento, apenas 
passa pelas frestas da disciplina, o que 
considero muito bom, pois do contrá
rio o resultado seria muito frio» Consi

Obra de Magliani

Foto: Chou Dorneles

“Brinquedos de Armar" — Desenho — lápis cera — 1980

As fotos desta entrevista foram processadas 
pelo fotógrafo de arte Ruy Varella.
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Enfoque Enfoque

Foto: Mobel Vieira ziu o seu denso e sombrio "Caminho 
Abandonado".

A exposição contrapontística que o 
MARGS realizou, juntando a obra ori
ginal e a releitura, dentro de uma in
tenção educativa, permite ao observa
dor perceber as diferenças de códigos, 
linguagens, materiais e perspectivas de 
duas épocas. Esta percepção pode 
conduzir para uma leitura/re- 
leitura crítica e criativa na medida 
que, ao rever o passado e o presente 
o leitor caminha para o estabelecimen
to imaginário do futuro. A arte cum
pre, assim, seu papel principal: reve
lar o ser e o mundo para torná-los 
diferentes e melhores.

Quando falamos em diferente, não 
falamos da "diferença pela diferença" 
que caracteriza a "modernidade neu
rótica", mas em evolução individual e 
coletiva. A nossa angústia pela origi
nalidade é signo de um esgotamento 
cultural de uma crise de ser e de uma 
mórbida necessidade de parecer.

O fato é que a releitura sempre foi

um processo fundamental da criação. 
Foi relendo que Picasso e Jorge Luis 
Borges atingiram e exercitaram genial
mente os mistérios e o poder da arte. 
Para estes criadores, a releitura sem
pre foi um caminho e não um fim. Ca
minho que supõe exaustivos e nem 
sempre bem sucedidos exercícios com 
obras de consagrados e desconhecidos 
produtores, que o tempo, em suas cer
tezas e equívocos, resolveu chamar de 
artistas.

O procesJo de releitura tem sua sig
nificação maior em ser para o artista 
um momento de "apercepção", na de
finição kantiana. Para o público, o de 
ser uma educação visual. Para os sé
culos, o de ser uma re-visão dos sé
culos anteriores.

O nosso século, numa espécie de de
mência hipostasiada, parece nutrir um 
acentuado preconceito com esta prá
tica e não raro confuncfe a releitura co
mo um ato de reprodução, quando ela 
é o mais refinado exercício da 
criatividade.

RELEITURA E CRIATIVIDADE
João Carlos Tiburski
Editor e Crítico de Arte

A mostra "RELEITURAS 86", que o MARGS expôs em janeiro e fe
vereiro de 1987, apresentou trabalhos de Lenir de Miranda, Leonar
do Canto, Karin Lambrecht, Teimo Lanes e Rogério Nazari, Clara Pe- 
chansky, Glória Yen Yordi, Cyntia Vasconcellos, Romanita Disconzi 
e Diana Domingues que releram obras pertencentes ao acervo do 
Museu.

Foto: Mabel Vieira

Lenir de Miranda — Acrílico s/madeira — 1986 
Releitura da obra "Exu", de Mario Cravo Junior

zes para compreender melhor; ler com 
olhos novos e com novas linguagens. 
Entretanto, quahdó folámos dê releitu
ra de produtos artísticos, que são mul- 
tifacetados e abertos, se configura a li- 
teraridade do processo, que é sempre 
uma aventura de disciplina c 
perplexidades.

A releitura em arte, quando séria, é 
um mergulho rigoroso na tessitura ín
tima da obra. Ali, nada é definitivo, 
mas é onde reside a raiz e os elemen
tos vitais da criação. E o resultado des
te mergulho, se bem sucedido, é a pro
dução de um novo objeto estético que 
não é simples cópia ou reprodução do 
original.

E assim, que Lanes e Nazari estabe
leceram em linguagem figurativa um 
contraponto crítico da obra "Remor
sos" de Weingartner. E Lenir de Miran
da transpôs a tridimensionalidade do 
escultórico "Exu" para a bidimensio- 
nalidade. Glória Yen Yordi transformar 
o singelo e acadêmico "Pequeno La
go na Planície" num discurso visual de 
alta modernidade e Cyntia dilacerar a 
tela com estilete, relendo as punhala
das de goiva com que Goeldi produ-

Foto: Mabei Vieira

m * • r' • *■ •

Rogério Nazari e Teimo Lanes — óleo s/tela — 1986 
Releitura da obra "Remorsos", de Pedro Weingartner

A exposição resultante do Projeto pensar e re-questionar o proces-
Releitura do MARGS nos leva a re- so criativo contemporâneo.

Glória Yen Yordi — Tinta Acrílica e Encáustica
Num sentido literal, a releitura é o 

ato de ler novamente; reler várias ve
s/tela 1986
Releitura da obra "Pequeno Lago na Planície", de Rosa Bonheur
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Publicidade

15 e 17 de Junho

Palestras, debates, ex
posições, filmes inte
gram a programação “A 
MULHER NA SOCIEDADE 
DE HOJE”, que se desen
rolará de abril a outubro 
no Instituto Goethe.

Através desta progra
mação o Instituto Goe
the pretende, de um la
do, trazer a sua contri
buição às entidades 
brasileiras que bata
lham pelos direitos da 
mulher e, de outro, pro
mover um intercâmbio 
vivo entre mulheres de 
ambas as nacionalida
des que têm em vista 
objetivos comuns.

“A MULHER NA SOCIE
DADE DE HOJE” contará 
com a participação de 
convidadas alemãs que 
se destacam em suas 
diversas áreas de atua
ção como Literatura, Ar
tes, Pedagogia Social, 
Direito e Fotografia.

O programa a ser de
senvolvido serã o 
seguinte;

MULHER E FAMÍLIA, 
PROFISSÃO E POLÍTICA 

Dra. Eva-Marle Von 
Munch

Jurista (Hamburgo) 
•Palestras;
— “Mulher e Familla”
— “Mulher

A ARTE DE ANNA BARROS
e

Carlos Scarinci
Crítico de Arte

Profissão”
— “Mulher e Política”

26 de junho a 04 de 
julho

MULHER NO CINEMA
Mulheres analisam a 

si mesmas e o seu tem
po através do cinema

• Apresentação de 
sete filmes de longa 
metragem e

• Cinco documentá
rios: Retratos de
Mulheres

15 de julho a 05 de 
agosto

* Foto: Anna Barros
Estou convencido de que o corpo 

tem sido, quando não sua relação com 
o meio ambiente (antítese indispensá
vel para pensá-lo), o objeto por exce
lência da arte. E o que digo não deve 
ser tomado no sentido popularmente 
clássico, ou renascentista, do corpo 
medida, expressão de harmonia resul
tante da comparação universal das 
partes. Esta engenhosa, mas ingênua 
matemática quatrocentista das propor
ções não faz o todo, mesmo que belo, 
compreensível, senão através de abs
tração que anula a presença concreta 
do corpo: o lugar, o aí inquietante da 
auto-reflexão artística do corpo como 
um espaço outro, como densidade, 
epiderme, textura e entranhas, que se 
apresenta e se oculta, recebe e recu
sa, numa dialética que se ensimesma, 
que se faz objeto na tentativa de 
universalizar-se. Outra não é a men
sagem que se pronuncia com eficaz su
tileza, sempre pontilhada por perspi
caz ironia, na exposição de Anna Bar
ros, atualmente no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul.

Anna vem de longa e refletida expe
riência artística vivida no ambiente 
cosmopolita de Los Angeles. Lá ela de
senvolveu uma visão poética que tem 
por centro a relação psicológica pro
funda do indivíduo e a (sua...) natu
reza. Mas o que se deve entender aqui 
por natureza é este espaço interior- 
exterior gerado por coincidência pri
mitiva de todas as coisas e seres nasci
dos, humanos ou puramente... natu
rais, cuja essência consiste em iluminar- 
se e iluminar quando a consistência do 
particular, e talvez único, reencontra

• Exposição de 
Fotografias• 1 
Corporal”

‘Expressão

10 a 15 de agosto

MULHER E CINEMA 
Retrospectiva de Mar- 

garethe Von Trotta 
Diretora de cinema, 

roteirista e atriz 
•Apresentação de 

seis de seus filmes, em 
três dos quais participa 
como diretora, e nos de
mais, como atriz e 
co-roteirista

21 de agosto
07 e 08 de maio

EXPOSIÇÃO BRUXAS 
Dos tempos da Inqui

sição até a época atual 
dos movimentos femi
nistas, das seitas satâni
cas até as curas mila
grosas através de er
vas, o que significa o 
conceito “bruxa”?

MULHER E ARTE
Dra. Margarethe 

Jochimsen
Diretora de Museus 

de Arte (Bonn)
•Palestras:
— “Influxos e refluxos: 

A arte alemã a partir de 
1945 no contexto 
internacional”

— “Voz ativa! Voz Ati
va? — Posicionamentos 
marcantes de artistas 
alemãs das décadas 
de '70' e ‘80’”

09 de setembro *
MULHER E 

FOTOGRAFIA 
Verena Von Gagern 
Fotógrafa (Munique)

• Palestra:
— “A Imagem da Mu

lher
Européia”

— Workshop

*
25 e 26 de maio

Históriana
MULHER E ASSISTÊN

CIA SOCIAL
Elke Thiele — Pedago

ga Social
(Góttingen)
• Palestras:
— “Assistência social 

de/para mulheres”
— “Casas para mu

lheres submetidas a 
maus tratos”

Outubro

MULHER E LITERATURA 
Hannelies Taschau 
Escritora (Hameln)
• Sessão de leitura
• Palestra

Monotipia em látex de borracha 
Madeira e Estopa
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Espaço AbertoEspaço Aberta

Foto: Anna Barros tanciarem em horizontes, geografias 
comedidas, fora. O que assim é paten
teado pela artista é o caráter ficcional 
de toda obra de arte, sua participação 
na imaginação crítica que pondo o 
mundo como coisa questionável, per
mite ao espectador, se inteligente e 
sensível, perceber mais, compreender 

criativamente, talvez

sua dimensão arquetipal. A metáfora 
básica da poética visual de Anna Bar
ros experimenta traduzir, portanto, 
através de encontradiças formas vege
tais, cáscaras, lenhos, nódulos, racha- 
duras e cernes, massas celulares con
tínuas, sólidas, ou brechas e insuspei- 
tados interiores vazios, receptáculos ou 
dilacerações, e até mesmo troncos in
teiros, a tecitura mesma do ser, a epi- 
fania do sentido, ou, mais simplesmen
te, do sentir. Trata-se mais de revela
ção do que de um dizer direto, de um 
discurso cerimonioso posto à disposi
ção do sagrado, que, por clarificador, 
não deixa de ser oculto e misterioso, 
isto é, místico.

Consideradas com vagar, as obras 
de Anna Barros revelam-se presságios, 
provocações presentes mas apenas 
suspeitadas, promessas que atraem 
mas atemorizam, requerendo gesto 
ousado, transgressivo talvez, mas ne
cessário para completa elucidação. 
São, com efeito, Omen(s)*, momentos 
de uma liturgia exclusiva (elusiva?) que 
celebram a universalidade do recôndi
to que de oculto se desvela. São Reli
cário^), peças de devoção, a que se 
pode recorrer com promessas se se de
seja receber benefício e proteção. Mas 
o caráter ineludivelmente sexual da 
mensagem faz quebrar-se o encanta
mento religioso, que, tomado a sério, 
raiaria à obsessão mórbida, ao demo
níaco que é preciso exorcismar. E pa
ra isso, que há de melhor que a ironia?, 
esta contradição introduzida na coisa 
mesma, que, de contradita, ri de si pró
pria, ou sorri apenas. E assim que An
na involucra seus Omen(s), em sacos 
de plástico, preservando o documen
to, ou defendendo o produto do des
gaste a que o submete o próprio siste
ma de consumo. Nos Relicário(s), esta 
ironia que quebra a dimensão religio
sa da peça, estetizando-a, são elemen
tos insólitos que a artista introduz, co
mo a coroa de arame farpado no Re
licário VI, que por carcerariamente 
proibitório, punitivo, oferece o 
desejável.

Mas a reflexão artística de Anna 
Barros vai mais longe, tornando-se 
conceituai quando a justaposição de

OS SISTEMAS VISUAIS 

E IDEOLOGIAS NO RGS
rea

visionariamente.
Por isso mesmo, de pouco valeria 

considerar os aspectos técnicos do fa
zer artístico de Anna Barros, não re
queresse a pouca experiência de mui
tos, esclarecer que por monotipia se 
compreende uma modalidade de gra
vura caracterizada por ter como resul
tado uma única e irrepetível cópia. 
Nas obras de Anna, entretanto, o pro
cesso da monotipia é bastante inusual, 
pois ela utiliza o látex de borracha pa
ra obter a duplicação negativa tridi
mensional do objeto. Vale assim, nes
te caso, ocupar-se brevemente da téc
nica, pois esta participa do conteúdo. 
A matéria que transpõe o objeto, na 
sua elasticidade suave, como se fosse 
uma epiderme simulada, repropõe, 
sensível, a aparência do objeto mes
mo, convidando o espectador a 
abordá-la, num primeiro assalto, de 
modo direto, tanto visual como tactil- 
mente. Como esta tactilidade é sempre 
muito temida e até proibida como re
lação com a obra de arte, o especta
dor, se a tenta, encontra na maciez al
go sensual do material, uma superpo
sição de realidade e imaginação, uma 
contradição crítica, que possibilita a 
dilatação dos limites da experiência, 
uma ampliação, portanto, da própria 
consciência. E isto permite compreen
der esteticamente tais projeções do fe
minino como as propõe Anna Barros, 
o corpo, arquétipo e presença, liber
to, a produzir imaginariamente uma 
emoção que se satisfaz em confrontar 
as sensações e o sentido.
* A artista denomina algumas de suas 
peças com a palavra inglesa Omen, 
sem tradução substantiva em portu
guês, mas que significa aquilo que é 
ominoso, isto é, qualquer fenômeno ou 
circunstância que se supõe portador de 
bem ou mal, signo profético, augúrio.

o
Maria Lúcia Bastos Kern
Prof? da PUC/RS

"Duchamp-i — anna" — 1986 
Monotipia em látex de borracha 
Janela e Lixa

dois elementos, um emblema monotí- 
pico feminino vegetal e uma forma ar
queada, configuram a idéia de Di- 
Anna, metamorfose (caranavalizada) 
da divindade caçadora clássica e ao 
mesmo tempo uma projeção ironizada 
da artista. Esta reflexão atinge níveis 
mais altos de modernidade, ou de iro
nia, na peça Duchamp-I-Anna, em que 
a célebre janela de Marcei Duchamp, 
que fecha tableau da convenção mi- 
mética clássica, abrindo a janela da 
imaginação mesma, serve de fundo 
para que Anna mais uma vez apresen
te geologias do feminino, desta vez so
bre impostas à janela, ao alcance do 
espectador, dentro, em vez de se dis-

■
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Ilustração de Milton Kurtz

Durante o Estado Novo no RGS, os nista — e ao modernismo, 
sistemas visuais estiveram direcionados 
à tradição artística — de origem huma- série de conflitos entre produtores de ríodo de radicalismos ideológicos e de

arte, críticos e instituição de ensino. 
Como estes conflitos se dão num pe-Esta aparente polarização gera uma
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fortes nacionalismos não se pode 
analisá-los como costumeiras querelas 
entre conservadores e modernistas.

E necessário se questionar sobre a 
natureza destas dissensões, conside
rando que os bens simbólicos, no ca
so a pintura, oferecem vastas possibi
lidades de veiculação de ideologias, 
uma vez que emitem valores através de 
esquemas perceptivos e interferem na 
visual.

Deve-se ter em vista que a ideologia 
não é apenas difundida no discurso 
político, mas também no

' conjunto das linguagens políticas 
de uma sociedade, isto é, o conjunto 
das posições que se organizam numa 
formação histórica concreta em dado 
momento"(l).

O presente estudo propõe a análise 
suscinta da produção simbólica pictó
rica e dos discursos das principais ins
tituições que constituem o sistema de 
arte, tais como: escola, salões, críticos 
e artistas. Pois, estas instituições man
tém relações objetivas entre si e se ar
ticulam como instâncias de produção, 
seleção, legitimação e difusão do ob
jeto artístico.

Tanto a prática pictórica como os dis
cursos destas instituições serão con
frontados entre si e com o momento 
histórico, tendo em vista buscar expli
cações sobre os motivos das 
dissensões.

No entanto, primeiramente, será 
analisada a política artística estadono- 
vista na capital do país, visto que as 
instituições oficiais do Rio de Janeiro 
exercem, nesta época, hegemonia em 
relação às políticas artísticas de outros 
estados.

é dirigida ao proletariado urbano, e 
que de certo modo se aproxima da po
lítica populista incetada pelo Estado 
Novo.

academicismo.
Getúlio Vargas apoia a arte acadê

mica, incentivando artistas já institucio
nalizados, como Oswaldo Teixeira. 
Vargas, ao criar o Museu Nacional de 
Belas Artes, em 1937, convida este ar
tista para sua direção, bem como o no
meia nove anos seguidos presidente do 
Salão Nacional de Belas Artes (SN BA), 
o maior e o mais significativo do 
país(2).

Tanto o Salão, como a Escola Nacio
nal de Belas Artes (ENBA), cujo corpo 
docente é formado por acadêmicos, 
exercem hegemonia em relação à ar
te do resto do país, visto que os artis
tas para terem seus trabalhos consa
grados e para se aperfeiçoarem a ní
vel técnico se dirigem a estas 
instituições.

Nesta época, há poucas escolas de 
artes no Brasil e estas seguem em ge
ral o modelo de currículo da ENBA, 
como é o caso do Instituto de Belas Ar
tes (IBA), em Porto Alegre.

Oswaldo Teixeira, artista oficial aca
dêmico presta homenagem a Vargas, 
publicando através do Departamento 
de Imprensa e Propaganda (DIP) do 
Estado Novo o livro "Getúlio Vargas 
e a arte no Brasil", no qual exalta o di
tador como mecenas e político, bem 
como a importância deste departa
mento e do Museu para a difusão das 
Belas Artes(3).

Se de um lado, Vargas apoia a ma
nutenção do academismo, por outro o 
modernismo é estimulado pelo Minis
tro da Educação, Gustavo Capanema, 
que coopta intelectuais e artistas des
te movimento para atuarem no seu mi
nistério. Estes aproveitam para criar 
novas instituições, como a Divisão Mo
derna do SNBA, em 1940, e encomen
dar obras oficiais a artistas modernos

de tradição humanista, não sendo as
sim, revolucionária quanto à forma. E 
não poderia ser diferente já que ser
via a um Estado conservador, num mo
mento em que a intelectualidade ques
tionava o papel das vanguardas na 
Europa.

Quais seriam, então, os motivos des
tes atritos? Por um lado, parecem ser 
de teor competitivo, pois os modernos 
buscam nesta época conquistar novas 
instituições e renovar antigas, repre
sentando deste modo uma ameaça 
para os acadêmicos, detentores do po
der; por outro lado, a questão ideoló
gica indica ser significativa, visto que 
muitos dos artistas modernos assumem 
uma posição de esquerda — Di Caval
canti, Proença Sigaud, Portinari, etc ... 
— enquanto o líder oficial do acade
mismo, Oswaldo Teixeira é simpatizan
te da política nazi-fascista do Eixo e 
pró-Estado Novo.

Apesar do dirigismo temático esta- 
donovista, Portinari representa o tra
balhador brasileiro como proletário, 
sendo em geral negro e mulato numa 
época em que a polêmica eugênica e 
racial recebe respaldo científico da Li
ga Brasileira de Higiene Mental e da 
Comissão Brasileira de Eugenia(5).

zes, com cores chapadas e intensas, 
como se vê nas suas obras "Cobra 
Grande" (1939) e "Artista Marajoara" 
(1939).

Carlos Scliar é, nos anos 40, o artis
ta que mais batalha para a introdução 
de npvas pesquisas plásticas no Esta
do. E um dos sócios fundadores da 
AFL, mas não muito bem aceito pelos 
colegas pelo fato de realizar uma pin
tura que foge aos padrões 
acadêmicos.

Nesta época, Scliar trabalha com a 
temática social, na qual as figuras ora 
são monumentais, como "Rua da Au
rora" (1940), ora são propositalmen
te "deformados", visando expressar 
idéias e não descrever e narrar fatos. 
Como por exemplo, "Campo de Con
centração" (1942) e "Composição com 
figuras" (1941/2).

Além de Scliar, Carlos Petrucci, Da
núbio Gonçalves e Iberê Camargo es
tão preocupados, neste momento, em 
produzir novas pesquisas formais e di
fundir o modernismo no RGS.

Apesar dos conflitos entre artistas 
que procuram manter a pintura tradi
cional e os que buscam a sua moder
nização, a prática não é no fundo tão 
diferenciada e distante. Pois, mesmo os 
artistas que trabalham numa linha de 
renovação, não apresentam obras re
volucionárias. Estes assimilam

gundo a ENBA e o SNBA do Rio de Ja
neiro e recebem apoio e auxílios finan
ceiros do governo do RGS, controlado 
por interventores federais, e da Prefei
tura de Porto Alegre.

Getúlio paga o envio aéreo de tra
balhos de artistas do Rio de Janeiro 
para o Salão e é objeto de homena
gem pela direção do Instituto em 1943.

As obras dos artistas desta instituição 
são adquiridas pelos interventores fe
derais e são selecionadas para repre
sentar a arte oficial do RGS no resto 
do país(7).

Outra instituição conservadora é a 
Associação Francisco Lisboa (AFL), 
fundada em 1938 por artistas que tra
balham como ilustradores na Editora 
do Globo e por auto-didatas que vi
vem marginalizados ao sistema(8). Por 
este fato, a AFL não é bem considera
da pelos mestres do IBA, que ocupam 
uma posição hegemônica frente ao sis
tema de arte.

Muitos dos artistas desta Associação 
só serão legitimados após a promoção 
do 1? Salão Moderno de Artes Plásti
cas (1942) — que foi organizado com 
o fim de redicularizar a arte moderna 
— e a publicação do Manifesto Anti- 
Modernista^).

O sistema visual moderno é incenti
vado pelo diretor do DEIP, Manoelito 
de Ornellas, escritor que participou do 
Grupo Verde-Amarelo nos anos 20, em 
São Paulo.

Dentre as manifestações de apoio 
pode-se destacar o discurso "Elogio 
da Arte Moderna" em homenagem a 
Carlos Scliar, quando este retorna de 
São Paulo e Rio de Janeiro após reali
zar a primeira exposição individual e 
ser premiado na Divisão Moderna do 
SNBA; em 1944, o DEIP patrocina a 
"Exposição dos Novos" e Manoelito 
faz a apresentação dos artistas no ca
tálogo e discursos de abertura e 
encerramento(lO).

Esta exposição é promovida com o 
objetivo de estimular novas pesquisas 
formais. Primeiramente é realizada no 
Auditório do Correio do Povo e depois 
é levado ao Bairro São João para ser 
apresentada aos trabalhadores desta 
zona fabril. E a primeira exposição que

OS SISTEMAS VISUAIS

A prática pictural dos professores do 
iBA e da maioria dos artistas da AFL 
apresenta ainda vestígios humanistas.

Os professores do IBA — Ângelo 
Guido, Luis Maristany de Trias e Beni- 
to Castaneda — trabalham fora do 
ateliê, junto ao tema, revestindo o de
senho ordenador do espaço em pers
pectiva com um colorido luminoso e 
com uma pincelada ora fragmentada, 
ora gestual, que escamoteia o segui
mento de princípios acadêmicos atra
vés do uso de alguns procedimentos 
modernos.

Apesar destes artistas fixarem aten
ção nas potencialidades da luz e da 
cor — signos de modernidade, pesqui
sados pelos impressionistas — eles con
tinuam dando ênfase à representação 
do objeto e à descrição narrativa do 
tema, demonstrando o aprisionamen- 
to aos padrões acadêmicos.

Outro artista que trabalha no IBA e 
também é membro da AFL (único ca
so neste período) é João Fahrion, cu
ja pintura se peculiariza por um dese
nho vigoroso, no qual a cor é usada 
apenas como revestimento deste(ll).

A maioria dos artistas que consti
tuem a AFL praticam também a pintu
ra limitada ao sistema formal tradicio
nal. Entretanto, não são consagrados 
como os professores do Instituto que 
através do ensino e do Salão auxiliam 
no processo de reprodução do sistema 
visual conservador, bem como selecio
nam e legitimam os artistas rio- 
grandenses que preservam a tradição 
pictórica.

Como muitos dos artistas da Associa
ção são ilustradores da Editora do Glo
bo, suas pinturas preservam elementos 
formais próprios desta atividade. São 
os casos de Edgar Koetz e Gastão 
Hofstetter, que praticam um desenho 
mais esquematizado, trabalhando com 
superfícies quase planas e, muitas ve-

A REPRESENTAÇÃO 
VISUAL NO RGS

um mo
dernismo diluído, despreendido de 
suas propostas originais e bastante de
fasado no tempo, perdendo deste mo
do um pouco do sentido de ruptura.

Entretanto, os jovens artistas enfren
tam dificuldades de aceitação, na me
dida que sua representações simbóli
cas contestam, em parte, as normati
vas das instituições que ocupam posi
ção hegemônica no sistema de arte no 
RGS.

Neste Estado coexistem dois sistemas 
de representação visual, aparente
mente antagônicos. Um divulgado e 
produzido pelos artistas ligados ao 
IBA; e outro, tendo à frente o escritor 
Manoelito de Ornellas, na época dire
tor do Departamento Estadual de Im
prensa e Propaganda (DEIP)(6). O sis
tema de arte encontra-se predominan
temente estruturado sob instituições 
conservadoras, como o IBA, que atua 
enquanto instância de ensino e de re
produção do sistema visual tradicional, 
e o Salão Nacional de Belas Artes 
(promovido pelo IBA) e a crítica que 
funcionam como instâncias de seleção, 
consagração e difusão do objeto 
artístico.

O IBA e o Salão são modelados se-

(4).A POLÍTICA ARTÍSTICA 
DO ESTADO NOVO Não obstante o número de pintores 

modernos ser significativo, o Estado 
Novo, através do MEC, oficializa ape
nas Portinari, após premiação recebi
da nos-EUA com a pintura "Café".

Apesar dos conflitos entre acadêmi
cos e modernos, percebe-se ao anali
sar a pintura de Portinari (representan
te dos últimos) que esta mantém signos

DISCURSOS & POSTURAS 
IDEOLÓGICASEm termos de artes plásticas coexis

tem dois sistemas visuais — acadêmi
co e modernista — como representa
ções simbólicas oficiais. Entretanto, 
deve-se salientar que as instituições 
que constituem o sistema de arte são 
predominantemente dominadas pelo

O período estadonovista no Brasil 
caracteriza-se por manter uma apa
rente unidade ideológica, devido em 
parte ao término do partidarismo e ao 
fato de seu projeto político e econô-
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mico tentar satisfazer os interesses mais 
globais dos diversos segmentos sociais. 
Mas na realidade, este oculta ainda 
uma série de posturas bastante radi
cais, cujas origens remontam à Repú
blica Nova.

Nesta fase, surgem organizações ex
tremistas de direita e de esquerda, ge
radas em parte pela crise econômica 
internacional e pelo descrédito no 
liberalismo.

Durante o Estado Novo são preser
vadas as ideologias integralista e co
munista, apesar do esfacelamento des
tas organizações políticas. Difundem- 
se ainda o fascismo e o nazismo os 
quais penetram principalmente nas re
giões de colonização italiana e alemã.

Deve-se salientar que, a partir de 
1933, o próprio governo brasileiro fa
vorece as manifestações de naciona
lismo alemão, com o fim de beneficiar 
a política externa brasileira (12).

Com o Estado Novo a situação 
modifica-se, pois, por um lado, os mo
vimentos nacionalistas comecam a re
presentar uma ameaça a estabilidade 
e a unidade brasileira e, por outro, o 
pais entra na guerra contra o Eixo, não 
permitindo com isto a proliferação e o 
“■ortalecimento destes.

A partir deste momento, o projeto 
estadonovista, que e também naciona
lista, inicia um combate às organiza
ções e associações nacionalistas es
trangeiras no pais, bem como ao 
integralismo.

Além destas vertentes ideológicas, 
pode-se salientar os intelectuais cató
licos que atuam como verdadeiros in- 
quisitores, em prol da Igreja, com o fim 
de preservar a moral rígida e os prin
cípios cristãos.

E neste período de grande eferve- 
cência e de conflitos ideologicos que 
são realizados pelos artistas e intelec
tuais os discursos e os manifestos, ora 
em defesa do caráter conservador da 
arte, ora pró-modernista, os quais não 
são isentos de partidarismos(13).

Deve-se ter em vista que um grande 
número de artistas são europeus ou de 
origem e que estes estão bem influen
ciados pelas ideologias nacionalistas 
de extrema direita, ou são simpatizan

tes destas. e publicam no Diário de Notícias.
“Que esse 'modernismo' nada mais 

é que uma arte falsa(...) praticada por 
gênios improvisados (...) para prega
rem revoluções dentro dos conceitos 
eternos de Beleza, com ares ilumina
dos de portadores da Verdade-Nova 
... Mas não existe mais que uma 
verdade."
(A arte modernista é)

“destruidora, subversiva, subterrâ
nea e letal, que utiliza processos ultra 
socialistas, vermelhos e implacáveis. 
Seu objeto são as deformidades físicas 
e morais. Ela subverte a ordem e nive-

ELOGIO DA ARTE MODERNA

Manoelito de Ornellas divide o seu 
discurso em duas partes bem distintas. 
Na primeira, analisa as origens e o de
senvolvimento do modernismo no Bra
sil, privilegiando o aspecto político. Já 
na segunda parte, o conferencista se 
detém no exame teórico da arte 
moderna.

Percebe-se neste discurso a conver
gência de idéias com o integralismo e 
com a ideologia estadonovista, no que 
se refere à exaltação do nacionalismo 
sentimental e abstrato.

O autor destaca, por exemplo, a ne
cessidade de “sentir-se brasileiro, ma
tutar, pensar, agir como brasileiro“(l4) 
salienta ainda que arte e política não 
estão jamais separadas, considerando 
como Plínio Salgado que o grande mé
rito da Semana de 1922 foi ter provo
cado esta fusâo(15).

Entretanto, nota-se divergências com 
o integralismo, pelo fatc do escritor es
timular o desenvolvimento da arte mo
derna. Sabe-se que o líder integralis
ta temia a sua penetração pois acre
ditava que esta poderia provocar rup
turas na sociedade brasileira. Também 
não aceitava alguns movimentos de 
vanguarda pelo seu caráter anti- 
cristão.

Manoelito, ao contrario, enfatiza os 
valores da arte moderna, mostrando 
que nào cabe mais ao artista a cópia 
fiel da realidade visível, já que a má
quina fotográfica o faz. Usa para isto 
de apoio teórico, citando Jung, Ana 
Pavlova, etc...

Ia por baixo, apresentando com suas 
extravagantes manifestações um am
biente propício — pela ausência de éti
ca, fonte pura da moral — um clima 
favorável á infiltração das idéias extre
mistas, perturbadoras do ritmo cristão

.

(...) "(16).
Este tipo de discurso é comum entre 

integralistas, intelectuais católicos e na
cionalistas radicais que acreditam que 
o modernismo representa uma amea
ça à ordem social e á moral e que é 
projeto de bolchevistas.

Os manifestantes provavelmente têm 
conhecimento de que muitos dos artis 
tas modernistas são adeptos da es
querda. Como são os casos de Cândi
do Portinari, Carlos Scliar, Carlos Pe- 
trucci, Vasco Prado, etc...

No manifesto constata-se alguns 
pontos de convergência com o nazis
mo alemão. Hitler também denuncia-

llustracão: Milton Kurtz

acadêmica aliados aos signos da 
modernidade.

Deve-se salientar que este tipo de 
discurso do Manifesto, radical e de ca
ráter estético moralisante, é também 
praticado pelos críticos de arte — Ân
gelo Guido e Aldo Obino — que se 
opõem ao modernismo e não aceitam 
aqueles artistas que não seguem sua 
fé e sua verdade.
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ci, Edgar Koetz, Honório Nardim, Nelson Fae
drich, Vasco Prado e Oswaldo Goidanich.
(11) Fahrion è ilustrador da Editora do Globo, 
sendo talvez por isso membro da AFL.
(12) Ver GERTZ, René E.. "O integralismo na zo
na colonial alemã". In: RS: imigração e co
lonização. Porto Alegre, Mercado Aberto, 
1980, p.' 209.
(13) Por motivos de espaço limitado, só serão 
analisados, de modo breve, dois discursos: "Elo
gio à Arte Moderna" e o "Manifesto Anti- 
Modernista".
(14) ORNELLAS, Manoelito. "Elogio à Arte Mo
derna". Revista do Globo. Porto Alegre, dez.
1941, s.p..
(15) VASCONCELLOS, Gilberto. A ideologia 
curupira. São Paulo, Brasiliense, 1979, p. 106.
(16) DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Porto Alegre, 8 jan.
1942, p. 7.
(17) RICHARD, Lionel. Le nazisme et Ia cul- 
ture. Paris, Maspero, 1978, p. 185.

va a arte moderna como uma arte de
generada e desagregadora, que 
anuncia o estado bolchevista e que re
presenta um sintoma de decadência 
cultural da sociedade(l7).

Ao combater o modernismo e acusá- 
lo de representação bolchevista, os au
tores do manifesto esquecem que o 
ideal da revolução cultural projetada 
por Lênin na Rússia é direcionado no 
sentido de preservar a arte tradicional 
clássica.

O motivo das acusações é de teor 
profundamente ideológico, tendo em 
vista a produção plástica modernista 
não apresentar um caráter revolucio
nário. Esta peculiariza-se pela manu
tenção de alguns signos da tradição

"MANIFESTO

ANTI-MODERNISTA"
seu

Após este discurso, alguns artistas da 
AFL organizam o Io Salào Moderno 
de Artes Plásticas com o fim de criticar 
e arrasar com as possibilidades de di
fusão do modernismo no RGS. Estes 
mesmos artistas redigem o manifesto
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Espaço Aberto

XICO STOCKINGER EM LIVRO
Luiz Carlos Barbosa
Jornalista

Foto: Flavio Del Mese da arte (e da vida) ele acha que o "li
vro está bom", que faz escultura sem 
a preocupação da genialidade. 
"Obra-prima é para escultor que se 
preza". Este homem brincalhão, cerca
do da esposa, dona Yedda — um ca
sal de filhos e a expectativa com a vin
da do quarto nelo —, jogou futebol no 
time do Colégio Mackènzie e um dia 
quis ser piloto de avião. Um sonho cor
tado pela História concreta do país, o 
Estado Novo.

Não há mágoas, nem um sinal de 
amargura; a vida também pode ser fe
rina e generosa. A escultura tornou-se 
a obsessão derradeira. Afastou a gra
vura e o desenho que, na época de 
"vacas magras", garantiu o sustento 
da família. Tudo isso, agora está regis
trado devidamente no papel, com fo
tos de época em que aparecem os 
companheiros Marcelo Grassmann, 
Vasco Prado. Em "Stockinger", o livro, 
ressurge o retrato de uma época. Com 
ela personagens reais como Josué Gui
marães, parceiro de Xico Stockinger no 
jornalismo, no tempo do "Don Xicote" 
em "A Hora".

Todas essas informações e histórias, 
momentos de vida e contrução de uma 
obra de arte, nos próximos dias esta
rão chegando às mãos dos leitores. 
Dia 13 de abril, o volume será lança
do no Museu Nacional de Belas Artes, 
no Rio de Janeiro, com a presença do 
economista Celso Furtado, Ministro da 
Cultura. Logo depois o volume estará 
chegando às livrarias e galerias de ar
te do país. Para que o público conhe
ça um pouco mais desta personalida
de cheia de nuances que sabe os mis
térios da pedra e do fogo.

Uma personalidade cheia de nuan 
ces como a do artista não pode ser re
tratada por um monolítico compacto; 
como se fosse um ser impassível dian
te da História, das paixões humanas e 
do cotidiano produzido por seu tem
po. Quem escuta os apelos sutis da pe
dra e respeita a energia do fogo, co
mo cúmplice na transformação da ma
téria tosca em expressão sensível, pre
cisa ser visto de maneira integral: den
tro de seus desejos, lutas e contradi
ções. Essa natureza multifacetada é 
que pode conduzir à compreensão, 
sem cair no absoluto ideologizado dos 
fatos. E esse tratmento que o leitor — 
mais especificamente o de artes plás
ticas — encontrará nas 146 páginas de 
"Stockinger", um volume editado em 
3 mil exemplares pelo Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, com o patrocí
nio da Companhia lochpe de 
Pai ticipações.

Do interior desse livro, montado com 
rigor e abrangência tanto nos textos 
como nas ilustrações — o trabalho de 
uma equipe coordenada por Evelyn 
Berg loschpe — emerge o artista- 
operario Francisco Alexandre Stckin- 
ger. O cidadão brasileiro naturalizado, 
nascido na longíqua cidade de Traun, 
na Áustria, que, às vésperas de com
pletar 68 anos (e somar cinco pontes 
de safena), pode afirmar com sereni
dade a sua parcela de contribuição ao 
universo imaginário da cultura brasi
leira. Que ele é um grande escultor — 
e por isso mesmo sua obra está regis
trada neste livro que consumiu cerca 
de dez meses de trabalho — não é no
vidade. O que o volume acrescenta é

Xico Stockinger

uma reflexão pelo interior de sua obra, 
realizada por profissionais como Car
los Scarinci, Armindo Trevisan, Angé
lica de Moraes.

No entanto, os textos críticos reuni
dos aos depoimentos de amigos e 
companheiros de ofício do artista per
mitem uma visão global das vertentes 
e circunstâncias que informaram e in
formam a obra de Xico Stockinger. 
Não é tudo, existe a obra (talvez co
mo extensão de) e existe o homem. Es
te foi colhido pela perspicácia do jor
nalista Marcos Faerman, numa entre
vista verdadeiramente cativante, onde 
o homem, às vezes tomado de surpre
sa com suas próprias declarações, se 
desnuda para satisfazer a curiosidade 
do leitor-apreciador de sua obra.

Aos 67 anos, Xico Stockinger revê 
sua obra noutra obra — e certamente 
se descobre e se reconhece ao sentir 
que seu trabalho inspira trabalho 
igualmente. Com uma irreverência ma
dura e contínua, tão vital ao exercício

I
I
I

O Banco Francês e Brasileiro investe no talento. 
Porque o instante maior da arte sempre há de existir.

€

Rua Siqueira Campos, 824- 5? andar - porto alegre
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Registros Publicidade

Foto: Circe Saldanha 1987 com a exposição de pinturas a 
óleo do artista plástico gaúcho Mau
ro Nedeff. A mostra esteve aberta ao 
público do dia 17 a 31 de março, na 
Agência/Filial do BFB, 5? andar, na rua 
Siqueira Campos, 824.

Nedeff, que este ano participará da 
VIII Bienal Internacional do Humor e 
Sátira na Arte a realizar-se na Bulgá
ria, mostrou um trabalho bem elabo
rado dentro de um "estilo abstracionis- 
ta urbano", que revelam um artista 
consciente do seu trabalho.

GRAVURA GAÚCHA EM PARIS

O Rio Grande do Sul, que em todas 
épocas se notabilizou pela indiscutível 
qualidade dos seus gravadores tem, 
em 1987, a oportunidade de mostrar 
no exterior a técnica e a criatividade 
do sua proçào contemporânea èm ter
mos de gravura.

A convite do Sr. Raoul Pradeau, pre
sidente da "La Jeune Gravure Contem-

TELAS A ÓLEO — AQUARELAS 
EXPOSIÇÃO PERMANENTE 
LITOGRAFIAS E DESENHOS

poraine", o MARGS organizou a mos
tra de 13 gaúchos e o MAC/USP de 13 
paulistas que foram selecionados pa
ra representar o Brasil neste evento 
que se realizará em Paris, no mês de 
junho, no "Grand-Palais des Champs- 
Elysées".

RÕHNELT INAUGURA GALERIA

A cidade de Pelotas, que sempre se 
situou como um pólo criador e irradia
dor da cultura e da arte, abriu no dia 
três de abril um novo espaço de arte 
a Larré da Silva Galeria de Arte, ad
ministrada pela marchand Cléia
Laforet.

A seriedade da orientação desta no
va casa pode ser lida na escolha do 
nome de Mario Rõhnelt para inaugurá- 
la. Artista de indiscutível qualidade téc
nica e criatividade. Rõhnelt mostrará 
ao público da cidade onde nasceu 10 
pinturas em acrílico sobre tela e cinco 
trabalhos sobre papel.

Os trabalhos desta mostra foram 
realizados em 86 e 87. Confirmam o 
rigor e o vigor de um artista que per
corre disciplinadamente os caminhos 
indisciplinados da criação. Juntando o 
racional com o emocional, Mário cons
trói seu universo plástico articulando 
"elementos figurativos e abstratos, 
manchas, cor e exigentes geometrias".

A exposição estará aberta ao públi
co até o dia 23 de abril.

— Loja 4 — Moinhos de Vento. F: 3S.02.54 
da Fontoura, 2336 F: 32.OS.54

Foto: Circe Saldanha

"Ele, Elas e Eu", 1986 
Litografia e Fototipia de Danúbio Dar um 

presente é 

mais do 

que uma
homenagem, 

é um elogio.

Sala de Arte de Porto Alegre
Foto: Circe Saldanha

GRANDE COLETIVA DE OUTONO

"Dona Gaudina e 
sua irmã louca", 1986 
Xilogravura de Cavalcanti

ADO MALAGOLI, IBERÊ CAMARGO, SCLIAR, SI- 
RON, ANTONIO MAIA, ALBANO VIZOTTO, JEN- 
NER, ÂNGELO GUIDO, LEOPOLDO GOTUZZO, SI- 
CART, B1ANCHETTI, GUTIERREZ, MAR1STANY, 
CARÔLLO, BRUEGGMANN, S. PINTO, SÉRGIO 
TELLES, JOSÉ MORAES, DAKIR PARREIRAS, FA
RIA VIANA, JOSÉ PAULO LUTZEMBERGER, STOC- 
KINGER E FERNANDO IKOMA.

"Casamento na Roça", 1984 
Calcogravura de Salvatori

A seleção dos gaúchos foi feita por 
um júri composto pelos artistas Carlos 
Martins, coordenador do Gabinete de 
Gravura do MNBA, Danúbio Gonçal
ves e Alice Brueggmman, artistas plás
ticos gaúchos indicados pelo Núcleo 
de Gravura do RGS, que colaborou 
com o MARGS na organização e sele
ção de artistas e obras.

Participam desta mostra os gravado
res gaúchos Maristela Salvatori, Maria 
Lúcia Cattani, Anico Herskovits, Ondi-

na Pozoco, Hélio Fervenza, Maria Ivo
ne dos Santos, Leonardo Canto, Danú
bio Gonçalves (artista convidado), Oc- 
tacílio Camilo, Wilson F. Cavalcanti, 
Suzana Sommer, Sandra Rey e Vera 
Grimberg.

esculturas, pinturas, gravuras, 
desenhos, aquareias. tapeçarias
QUINTINO BOCAIUVA, 920 
fone (0512) 32-3066 
PORTO ALEGRE

MAURO NEDEFF NO BFB
Rua Cel. Bordini, 501 — Fone: 42.51.43

AAMARGSO Espaço Cultural Banco Francês e 
Brasileiro, coordenado por Maíra Frei
tas da Silveira, iniciou a temporada de
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WILLIG DECORAÇÕES
cambona
centro de arteMOLDURA TAMBÉM E ARTE

Dispomos dc uma equipe para auxiliá-lo a encontrar 
soluções adequadas para enriquecer sua obra de arte. Rua Dona Laura, 204 - Fones: (0512) 30.3660 e 35.1699 

Porto Alegre - RS - 90410
■

ÓLEOS E GRAVURAS DE ARTISTAS NACIONAIS

Av. Protásio Alves, n" 1203 Fone: 31.62.82

Porto Alegre

EDELWEISSACERVO: Iberê Camargo, Eduardo Camões, Nelson Por
to, Manabú Mabe, Roberto Feitosa, Armando Romanel- 
li, Antônio Maia, Antônio C, Maciel, Pietrina Checcac- 
ci, Jenner Augusto, Marisa Inneco e outros

&

ÜJ
Rua Mariante, 426 — Fone: 31.51.00 - Porto Alegre 23ANTIGUIDADES

MOLDURAS
GRAVURAS
PINTURAS
ADORNOS

MÓVEIS

t<
3DE ARTE

AAMARGS
Rua Cel. Bordini, 1682 

Fone:31.6858- POA RS
RUA DOS ANDRADAS, 1805 
FONES: 25.13.BS 25.80.52

Ponto Alegre RS

Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 1010 
Porto Alegre - RS - Brasil 
CEP 90010
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Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Jair de Oliveira Soares

Secretário da Educação e Cultura
Plácido Steffen

Subsecretário de Cultura
Luiz Antônio Assis Brasil

Diretora do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Evelyn Berg loschpe

O RIO GRANDE SOMOS NOS

mttGS Q.Horário de Visitação: de Terça a Domingo das 10 às 17 horas.

TnP
FACA A SUA PARTE 

GOVERNO JAIR SOARES


