


O Museu de Arte do Rio Grande do Sul foi fundado há 55 anos. Abria-se, 
então, na capital gaúcha, um espaço para a contemplação do fazer artístico, que se 
transformou em palco fundamental para a circulação das artes visuais nas suas 
mais inusitadas manifestações. A mostra, a divulgação e a crítica da produção dos 
nossos artistas, assim como a formação do Acervo, a aproximação do público com 
a cultura regional, nacional e internacional, ganharam importância e se tornaram 
prioridade. Hoje, o MARGS estimula a criação, a pesquisa e o cuidado com o 
Acervo; provoca o debate e promove o diálogo entre o contemporâneo e o 
tradicional, contribuindo de forma concreta para a formação de público.

Para celebrar essa trajetória de desafios e resultados obtidos com muito 
empenho e as inúmeras atividades e exposições que marcaram 2009, propomos 
esta edição especial da Revista do MARGS. O leitor vai encontrar aqui algumas 
pinceladas do que aconteceu e do que vem por aí para encerrar o ano e abrir 2010, 
com o talento de artistas gaúchos e de outras paragens. Para facilitar a leitura e 
salientar o caráter de retrospectiva, o conteúdo está organizado de forma 
cronológica. Nas páginas 4 e 5, um índice informa sobre eventos que não tiveram 
abordagem mais profunda, mas que foram e serão importantes ainda neste e no 
próximo ano.

diagnóstico, vamos elaborar um projeto de ação documental museológica com o 
objetivo de resolver problemas apontados e propor uma gestão do Acervo que 
possibilite o controle, a segurança e o acesso às informações das obras preservadas 
a partir de 2010. A ação conta com o apoio da Caixa Econômica Federal e da 
Associação dos Amigos do Museu.

Nos últimos três anos, o MARGS atraiu grande público através de 
exposições como a de Goya, a Primeira Missa, as duas bienais do Mercosul e Arte na 
França 1860-1960: O Realismo. As atividades provocaram encontros, debates, 
estudos e tiveram grande destaque na mídia, colocando o MARGS no centro da 
cena cultural do país. Os resultados são motivo de orgulho para todos nós que 
trabalhamos cotidianamente para manter este diálogo sempre vivo.

Para fechar um ano tão positivo e começar 2010 com muita disposição, 
voltamos nosso olhar para a produção local, fundamental para a formação 
difusão da cultura regional e nacional. Entram no MARGS as exposições de 
Heloisa Schneiders da Silva, com uma homenagem especial; a primeira grande 
retrospectiva de Maria Tomaselli e a produção da pelotense Lenir de Miranda. 
Temos ainda a exposição internacional que traz a obra gráfica mexicana, que 
inspirou o Grupo de Bagé.

Quando assumi a direção desta que é a maior instituição do Estado na 
área das artes, enfrentei o desafio de seguir fazendo do MARGS um espaço vivo e 
vibrante, voltado para a comunidade e sintonizado com o mundo. Manter a 
harmonia e fomentar o diálogo constante, possibilitando e instigando a 
multiplicidade, a troca de idéias e a diversidade de talentos, são tarefas 
importantes para uma entidade pública deste porte e um compromisso 
a comunidade.
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Merece atenção o reconhecimento do Acervo do MARGS neste período. 
O Museu Oscar Niemeyer/MON, de Curitiba, organizou a exposição A 
expressividade na arte brasileira, integrada por peças do nosso Acervo e inspirada em 
projeto itinerante que circulou pelo interior gaúcho em 2007 e 2008, conduzido 
pelo MARGS. A Pinacoteca do Estado de São Paulo levou obras pontuais do 
MARGS para a primeira grande retrospectiva de Pedro Weingãrtner, mostra que 
passará pelo Rio de Janeiro e em março estará em Porto Alegre. Destaque ainda 
para a exposição O Papel do Museu, com obras relevantes do Acervo 
expressivos da arte gaúcha, brasileira e internacional, nas diversas técnicas em 
papel, raramente vistas pelo público. Esta mostra estabeleceu um diálogo direto 
com Desenho das Idéias, da Bienal do Mercosul.

O projeto de documentação do Acervo do MARGS, já em andamento, foi 
outro grande passo dado em 2009. O Departamento de Preservação e Memória 
Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, comprometido com o patrimônio dos 
museus, priorizou o projeto de diagnóstico, a partir de visita técnica realizada 
MARGS, no sentido de adequar o Museu às normas previstas na lei federal número 
11.904, que criou, em janeiro de 2009, o Estatuto Brasileiro de Museus. Após

nosso com

Para realizar todos os projetos que criamos e os que chegaram ao 
MARGS, contamos sempre com o apoio da governadora Yeda Crusius e da 
secretária da Cultura Mônica Leal, que adotam com entusiasmo as propostas em 
benefício da cultura em nosso Estado. É fundamental também a parceria da 
Associação dos Amigos do Museu, sempre presente e atuante.

De forma resumida e eficiente, o resultado desta soma de esforços pode 
ser conferido nesta edição especial da Revista do MARGS. Boa leitura!
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O MARGS COLOCA A ARTE SOB OS HOLOFOTES. 

O GRUPO CEEE TEM O MAIOR ORGULHO 

EM FAZER PARTE DESTE CENÁRIO.

Quem ajuda a iluminar a arte merece o nosso 

reconhecimento. Parabéns pelos 55 anos, MARGS.

Uma homenagem do Grupo CEEE e do Governo do Estado.

CORAGEM PARA FAZER

SECRETARIA OE INFRA-ESTRUTURA 
E LOGÍSTICAwww.ceee.com.br

http://www.ceee.com.br


Sagrado Coração, Missão de 

São Miguel, de Carlos Vergara
Acervo do MARGS 

Expressividade na 

Arte brasileira!aãl Em cartaz nas Pinacotecas,
Salas Negras e Sala Berta-Locatelli entre 

jiS dezembro de 2008 e março de 2009, a 
^ mostra trouxe ao Museu pinturas e 
|í|j monotipias em grande formato, além 
B de uma série de fotografias sobre 
ÍPl acrílico, ampliadas em 3D lenticular - 

criando uma ilusão de profundidade 
que revelou ângulos nunca vistos da 
redução jesuítica. Destaque também 
para as impressões em lenços nos quais 
o artista gaúcho - radicado no RJ - 
registrou o chão, as pedras e a história 
do sítio arqueológico com a ajuda de 
carvão e de minerais recolhidos 
local. Também integrou a exposição o 
vídeo Sudário, de Carlos Vergara e 
Gustavo Moura, e a mostra no MARGS 
incluiu ainda uma instalação inédita, 

criada pelo artista durante a montagem, com lã crua, tecido, metal e 
iluminação, simulando um coração vermelho. Para o crítico Luiz Camillo 
Osorio, as pinturas de Vergara não são ilustrativas: supera-se o virtuosismo 
em busca do poético. Nas obras, o mundo percebido foi apropriado, 
transportado, retrabalhado e reinventado, com uma materialidade densa, 
de coloração agitada, espaços apertados e textura pulsante em cores que 
saíram da natureza, da terra e dos pigmentos naturais.

'v \ Nyf
No mês de 

abril, o MARGS 
encerrou o projeto 
itinerante que levou 
para Pelotas, Passo 
Fundo, Caxias e 
Santa Cruz do Sul 
a mostra Acervo 
do MARGS - 
Expressividade na 
Arte Brasileira. A 
exposição, que teve 
um público de 
12 mil visitantes, 
realizou um extenso 
trabalho de ação 
educativa com mais de 140 grupos escolares, estabelecendo valiosos 
intercâmbios culturais entre as comunidades pelas quais passaram as obras. 
Ao final da itinerância, o Acervo retornou ao Museu, onde ficou exposto nas 
Galerias Oscar Boeira e Iberê Camargo por ocasião do lançamento do 
catálogo homônimo. Em setembro, a mostra partiu para uma temporada 
em Curitiba: Expressividade na Arte Brasileira - Acervos MOR' e MARGS 
estabeleceu um diálogo entre as coleções do Museu Oscar Niemeyer e do 
MARGS, tendo como foco central o caráter expressivo da arte no cenário 
nacional, sob o olhar de artistas gaúchos e paranaenses, incluindo obras de 
Iberê Camargo, Xico Stockinger, l.asar Segall (foto), Poty l.azzarotto e 
Ianelli, entre outros.
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Associação de Amigos 

do MARGS - AAMARGS Paulo Porcella 

Meio século de arteFundada em 1982, a AAMARGS 
foi uma das primeiras associações de amigos 
criadas no país. Os associados, além de 
receberem convites vips no endereço de sua 
preferência e prioridade na inscrição para 
cursos e palestras, puderam contar, a partir 
de março deste ano, com descontos de 20% 
na rede de parceiros da associação. A 
alteração foi uma iniciativa da nova 
Diretoria da AAMARGS, presidida desde 
fevereiro por Ambrosio Pesce Neto com o 
apoio de quatro assessores: Antônio
D Alessandra na área de marketing, Moacyr É SÓCIO DO MARGS?
Kruchin para cuidados com patrimônio,
Renato Malcon como assessor para relações 
institucionais e Adriane Lengler no setor de 
tecnologia. Compõe ainda a nova diretoria a 
secretária Ana Maria Costa Milan Boschin e 
a tesoureira Reny Elisabeth de Araújo 
Ramacciotti (que a partir de novembro 
passou a ocupar sozinha o cargo, após o falecimento da sempre presente 
colaboradora, Sra. Isaíra Alves de Oliveira). A partir de março, a AAMARGS 
iniciou uma campanha para conquistar novos sócios, criada pela Agência 
DCS (foto). A peça ganhou destaque na revista Archive, que publica as 
melhores campanhas do mundo, e foi assinada por Patrick Matzenbacher, 
Mariana Prestes, Gregory Kickow, Roberto Callage e Rafael Bohrer. Além de 
atender a AAMARGS, a DCS passou a criar peças para o Museu, como o 
vídeo publicitário sobre a exposição Arte na França 1860-1960: O realismo, 
que também ganhou destaque internacional. E outra boa notícia para os 
sócios da AAMARGS: desde dezembro, uma parceria com a SD Language 
Office disponibiliza 45 bolsas de estudos em inglês, espanhol e italiano por 
semestre, apenas com o custo da inscrição, com o material já incluído. Os 
interessados devem procurar a Associação para maiores informações, pelo 
fone 513227 2311 ou e-mail aamargs@margs.rs.gov.br.

No final de abril, as 
Galerias Oscar Boeira e Iberê 
Camargo, abrigaram a mostra 
comemorativa aos 50 anos de 
carreira do pintor, desenhista e 
escultor gaúcho Paulo Porcella. Meio 
século de arte reuniu obras de diversos 
momentos do artista, publicadas 
também em livro homônimo. 
Selecionadas pelas fases históricas 
de Porcella, o conjunto de obras 
incluiu as séries Vitrines, Nossas 
Máscaras e Elas por Elas (foto). O 
crítico de arte Jacob KJintovitz 
apresentou a obra de Porcella na 
década de 70: “Esse diálogo entre o 
muito simples e o elaborado 
compõem a chave dessa pintura. O 

artista permanece fiel a um começo de maravilhamento pelas cores e 
formas. Organiza seu mundo adulto através da capacidade de combinar 
cores próprias e de organizar cenários culturais. A união dessas tendências, a

VOCÊ AINDA NÃO

TUDO BEM, A GENTE 
DÁ UM DESCONTO.

In iAMAR G

memória e a contemporaneidade, formam o universo pictórico e domínio, 
emoção e expressividade”.

Pinacoteca APLUB de 
Arte Rio-grandense

O
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Nova obra de Locatelíi 

integra o Acervo
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Meu nome é Ninguém, 
por Lenir de Miranda

O Acervo do Museu 
deve contar, a partir do 
primeiro semestre 2010, com 
uma nova obra do mestre 
Locatelíi (foto), o primeiro óleo 
sobre tela do artista na 
Coleção. Trata-se da obra 
realizada em 1956, Retrato de 
Carmen Nora Lima Lunardi, 
falecida esposa do arquiteto 
Fernando Petersen Lunardi, 
professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. A 
obra de excepcional qualidade é 
bastante rara na produção de 
Locatelíi, sobretudo pela 
dificuldade de encontrar 

pinturas sobre tela do artista, uma vez que a maior parte de seu tempo foi 
dedicada aos grandes murais em igrejas e prédios históricos. O quadro será 
doado ao Acervo pelo empresário Jorge Gerdau Johannpeter.A artista gaúcha Lenir de Miranda voltou a expor no MARGS, 

individual de pinturas que possuem entre si uma relação de continuidade. 
Partindo do mito Ulisses, de Homero, que se projeta no Ulisses de Joyce, as 
pinturas em grande formato que Lenir trouxe em dezembro para as Galerias 
Iberê Camargo e Oscar Boeira enfocam, entre tantas metáforas, a “vontade 
de regressar”, como diz o termo grego Nostos, que dá nome a uma das obras 
(foto). Desta série pertence o Passaporte de Ulisses, que Maria Amélia 
Bulhões comenta: a artista “recria o seu mito de Ulisses

em

com um enorme
peso psicológico, refletindo de maneira muito pessoal sobre as 
circunstâncias agressivas em que vive o homem hoje e sobre tudo o que a 
cerca”. Sobre ele também se reportou Robert Joyce, Diretor do James Joyce 
Centre de Dublin, Irlanda, e pelo crítico francês Pierre Restany. No 
currículo, além de diversas exposições, Lenir de Miranda traz um destaque 
especial: foi a única gaúcha selecionada para a Documenta 12 Magazine 
Online, em Kassel, Alemanha. Na abertura de Meu nome é Ninguém, a artista 
também lançou livro homônimo com textos de Idéia Cattani e Maria 
Amélia Bulhões, do Instituto de Artes da UFRGS, do psicanalista Luiz- 
Olyntho Telles da Silva, do crítico Walter de Queiroz Guerreiro 
(ANCA/AICA), de José Emilio Burucúa, da Argentina, e de Jean Lancri, da 
Universidade de Paris, Sorbonne.

Portinari na 

Coleção Castro Maya
Os Museus Castro Maya, 

detentores do maior acervo público de 
Portinari, trazem às Pinacotecas do 
MARGS, no segundo semestre de 
2010, a exposição que apresenta uma 
notável coleção de gravuras, desenhos 
e pinturas do artista, que muito 
raramente deixa o Museu Da Chácara 
do Céu (uma das unidades dos Museus 
castro Maya), no Rio de Janeiro. A 
mostra enfoca a obra de Cândido 
Portinari pelo viés da amizade tecida 
entre ele e o mecenas Raymundo 
Ottoni de Castro Maya, estruturando- 
se em módulos que explicitam 
diferentes facetas da atuação de Castro 
Maya como colecionador e amigo 
pessoal de Portinari. A relação entre os 

dois agentes do mundo artístico começa no início da década de 1940, 
quando o idealizador da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil convidou o 
pintor para ilustrar o primeiro título de suas obras raras de tiragem limitada. 
Assim, Portinari realizou, em 1942, seteáguas-fortes originais e 81 desenhos 
reproduzidos em clichê para Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado 
de Assis. E assim o fez também em O alienista, de Machado, e Menino de 
engenho, de José Lins do Rego. O padrão principal da coleção é o Portinari 
mais lírico, mas os temas mais conhecidos do grande público, 
trabalhadores, jogos infantis e as gentes do povo retratadas pelo artista, 
também vão estar representadas no conjunto da mostra em obras como O 
sonho; Lavadeiras; A barca, O sapateiro de Brodósqui e a série D. Quixote (foto).

(Qj Arte na França 1860-1960: O realismo

Projeto Documentação do Acervo

Arte - com tato/contato

Bienal do Mercosul - Desenho das Idéias

Pjlj H iL Maria Tomaselli - Mágica da semelhança

P§ i 3 Expressões gráficas - México contemporâneo

PU i (8 “Quero outros espaços”,

por Heloísa Schneiders da Silva
como os



Em abril de 2009 o MARGS homenageou uma
preciosa coleção gaúcha de arte privada, que há
quase sete anos permanecia fora do alcance do

público. A exposição Pinacoteca APLUB de Arte Rio-
grandense trouxe cerca de 150 pinturas, desenhos,
gravuras e esculturas de nomes importantes das
artes plásticas do século XX no RS, organizadas
em cinco módulos: retratos, cenas, paisagens, anos
recentes e uma sala especial dedicada a José
Lutzenberger. Nesta página, o professor Círio
Simon aborda a importância da coleção

Aldo Locatelli, A Espanhola, óleo sobre tela, s/data. Foto de Fernando Bueno

A explosão solitária de um indivíduo - através da obra de arte que ele 
produz - é capaz de iluminar e unir toda uma civilização. Toda uma civilização 
reconhece-se na explosão da obra de arte de um indivíduo solitário e único. Obra 
que estabelece ao seu redor uma comunhão coletiva de múltiplas consciências 
individuais que se unem, formando um repertório de comunicação 
coletiva e civilizatória.

O Rio Grande do Sul se reconhece visualmente nas obras de indivíduos 
que respondem pelos nomes de Weingártner, Caringi, Locatelli, Lutzenberger, 
Stockinger, Iberê Camargo e de tanto outros.

A Pinacoteca da APLUB colecionou as melhores obras destes indivíduos 
únicos. Obras de arte que carregam, no mínimo de sua forma, o máximo de 
civilização e aquilo que permanece de uma sociedade depois de se esgotarem todas 
as lágrimas, o sangue derramado e os sobressaltos da sua vida natural.

A obra de arte, depois de produzida pela mente, coração e mãos do 
artista, migra para a posse de sua família e de lá para uma coleção particular ou 
pública, para chegar ao espaço coletivo do Estado. Assim, uma coleção constitui 
um lugar protegido e de estudo amoroso, onde as obras de arte são acolhidas 
carinhosamente e preparadas para ingressar na esfera do espaço público, onde 
ganham o mundo. A Pinacoteca da APLUB cumpre essa política, que iniciou por 
aquilo que Miguel Ângelo via de melhor na terra e cultura, a partir das quais ele 
teve oportunidade de iluminar o mundo todo e sem fronteiras. Dizia o mestre:
Nesta nossa terra (Itália), até os que não estimam muito a pintura a pagam 

muito melhor que em Espanha e Portugal os que muito a festejam, por onde vos 
aconselho, como a um filho, que não vos devíeis partir dela, por que hei medo que, 
não o fazendo, vos arrependereis" (HOLANDA, Francisco de. Diálogos de Roma: da 
pintura antiga. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1955, p.66).

As obras da coleção da Pinacoteca da APLUB reverteram o juízo do 
mestre na sua referência a Portugal e Espanha. A transformação deste tabu ibérico 
em totem sul-rio-grandense, coube à iniciativa do Dr. Rolf Zelmanowicz, 
diretor da APLUB. Em abril de 2009, o MARGS acolheu e divulgou o fruto deste 
investimento, trabalho e carinho dos profissionais universitários que pagaram 
pelas obras dos mestres desta terra.

Na esteira desse dinheiro e risco que os sábios profissionais correram, 
encontra-se a consolidação da carreira profissional de artistas e de obras que, sem 
esse investimento em dinheiro, seriam orgulho para ambientes e culturas alheias.

Evidente que essa coleção e essa divulgação são embrionárias. Mas 
constituem um pequeno passo diante do longo caminho de uma civilização sul- 
rio-grandense. Carecemos de estudos sérios que desvelem todos os fios que 
produziram essas obras e a sua natureza única de que são portadoras, para se 
ostentarem e serem divulgadas diante da luz de civilização universal. Contudo, o 
artista e a obra são primordiais. Fernando Corona tinha razão de se apropriar da 
frase de Winston Churchill à arte sul-rio-grandense “nunca tantos ficarão 
ignorantes da obra de tão poucos”.

Diante da magnitude e da qualidade das obras da Pinacoteca da APLUB 
não adianta exibir as antigas “desculpas de plantão” de que o Rio Grande do Sul 
foi, e é, um estado guerreiro, fora do eixo do centro do Brasil e de imigração do 
lumpenproletariat descartado por outras culturas mais industrializadas. Ao 
contrário, em momentos de crise, são estes mesmos antigos guerreiros, 
deslocados de eixos culturais de moda e descendentes do lumpenproletariat, que 
sabem o valor de uma civilização e quais são os índices e motores essenciais desta 
nova cultura que pretendem construir. A vida e as obras de todos os artistas - que 
constam na coleção da Pinacoteca APLUB - são um desmentido solene das antigas 
“desculpas de plantão” acima.

Ninguém pretende fazer apologia das estéticas de época ou deseja 
enquadrar estas obras da Pinacoteca APLUB em tipologias neo-positivistas, e de 
leitura de “cima para baixo”. Ao contrário: estas obras emergem do fundo de 
preocupações individuais como índices e documentos humanos coerentes com a 
mentalidade de que a arte está em quem a produz.

As obras de arte da Pinacoteca APLUB, ao chegarem ao espaço coletivo 
do MARGS, lugar de maior prestigio das Artes Visuais do Estado do Rio Grande do 
Sul, são índice de quem as produziu, acolheu e preservou. O mérito cabe à APLUB 
que as apreciou, acolheu-as no seu peregrinar e conferiu-lhes o rumo seguro de um 
mundo futuro mais civilizado e humano.

uma

vice-

Círio Simon
Professor Doutor em História da Arte 
http://profciriosimon.blogspot.com/ 

http://www.ciriosimon.pro.br
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Que Gre-Nal, que nada! O evento da semana no Rio Grande do Sul, quer dizer, do ano, é a 
exposição Arte na França 1860-1960: o Realismo, inaugurada ontem no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (MARGS). Se dependesse de mim, nos próximos dias, o futebol estaria proibido em todos os 
veículos de comunicação. A política também. Basta de fofocas, de acusações, de golpes baixos, de 
denúncias e de respostas ensaiadas. Chega de volantes, pênaltis dados ou não, queda de técnicos e 
salários milionários para tão pouca criatividade. Por mim, só se falaria de pintura. Passaríamos horas 
dissecando Matisse, Van Gogh, Manet, Courbet, Iberê, Locatelli, Portinari e por aí afora. (...) Sej 
realistas: corramos para o MARGS para ver um diálogo entre pintura européia e pintura brasileira. A 
hora é agora. Na bucha. Um bom dia e horário para ir e mostrar o que é prioritário: domingo, 19 de julho, 
na hora do Gre-Nal. É isso aí. Virei radical. Sou um xiita da arte. Troquei Tite, Luxemburgo e Murici por 
Claude Monet. Ganhei.

nossos

amos

Juremir Machado da Silva
Coordenador do Programa de Pós-Graduaçao em Comunicação 

Social da PUC-RS, em coluna do jornal Correio do Povo de 14 de julho de 2009

É um sucesso a exposição dedicada à 
pintura francesa no MARGS. Multidões acorrem 
ao palacete neoclássico da Praça da Alfândega. 
Filas serpenteiam pelo Centro. Adultos e 
crianças se admiram diante de Renoir. (...) O 
quanto há de efetiva fruição ou entendimento 
em meio a movimento tão espetacular é difícil de 
medir. Mas não deixa de ser animador - não deixa 
de ser um renovado voto de confiança em 
Matisse. por exemplo - imaginar que seu Torso de 
Gesso tenha impressionado ao menos um pouco 
as crianças que palmilharam o museu em fila 
indiana, sob advertências da professora, ou o 
sujeito que foi até lá porque se achava 
culturalmente obrigado, queria se sentir 
cultivado, queria impressionar a namorada.

Um dia, o imperador Napoleão III 
entrou cheio de pompa imperial numa exposição 
semelhante a essa que se encontra aqui em Porto 
Alegre, no MARGS, e deparou com uma pintura 
de Gustave Courbet. Ficou tão irritado com o 
que viu que chicoteou a tela, provocando tremor 
e espanto no entorno. Napoleão III, sobrinho do 
grande Napoleão, dava-se ares de entendedor de 
arte. Provavelmente considerou a pintura de 
Courbet pornográfica: uma camponesa emerge 
nua das águas escuras de um rio. (...) Há duas 
telas dele [de Courbet] expostas no MlARGS, ali 
na Praça da Alfandêga. Retratos de suas irmãs. 
Parei diante deles, num sábado desses, e imaginei 
que Napoleão III também os contemplou um dia, 
e provavelmente os rechaçou. (...) Courbet, 
Picasso, Van Gogh, Manet, Monet e tantos 
outros bem aqui, entre nós. Pelo menos por 
algum tempo, Porto Alegre sentirá o sabor de ser, 
um pouco, Paris.

Paris
Porto Alegre

O sucesso da exposição Arte na França 1860 - 
1960: O Realismo, que ocupou todas as galerias e 
salas do MARGS entre julho e agosto deste ano, 
projetou o Museu nacional e internacionalmente, 
sendo um marco nos seus 55 anos de história, 
comemorados no dia 27 de julho. O ineditismo do 
evento, que trouxe pela primeira vez a Porto 
Alegre mais de cem obras criadas sob a influência 
do realismo francês, atingiu um público recorde 
de 135 mil visitantes. A exposição foi viabilizada 
graças ao intercâmbio com renomadas 
instituições, como a Coleção Berardo, de Lisboa; 
o Fonds National d Art Contemporain, de Paris; o 
Musée de Années Trente, de Boulogne e a 
Fondation Alberto et Annette Giacometti,
França; o Museu Nacional de Belas Artes do Rio 
de Janeiro, o Museu de Arte de São Paulo, o 
Museu Lasar Segall e a Fundação Iberê Camargo, 
além de obras de colecionadores particulares e 
dos Acervos da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre e da Pinacoteca APLUB. A mostra também 
chamou atenção no universo virtual, motivando a 
criação de um perfil do MARGS na rede social 
Twitter (www. twitter.com/margsmuseu), 
e o hotsite Reveja a França 
(http:// www. margs. rs.gov. br/ tour. html), 
coordenado pela fotógrafa Carmem Gamba, com 
a participação do designer Marcos Cunha e do 
publicitário Dimitri Silva, apresentando uma 
visita completa em 360° pelos ambientes da 
exposição. Nesta página, convidamos você a 
rever algumas dessas obras, sob os comentários 
de quem viu a mostra de perto

Eduardo Veras
Jornalista, em crítica publicada no jornal 

Zero Hora de 29 de agosto de 2009

David Coimbra
Jornalista e escritor, em coluna do jornal 

Zero Hora de 24 de julho de 2009

Não entendo nada de artes plásticas, o 
que não me impede de me comover. Não há como 
ficar indiferente diante de uma linguagem visual 
que encanta, deslumbra e nos faz sentir tão 
miúdos. Eu, ao menos, me sinto uma ameba 
diante de um belo quadro. Mal sei desenhar um 
bonequinho com cabeça, tronco e membros 
numa folha de papel, então fico embasbacada ao 
constatar que a partir de uma tela em branco o 
artista consegue, com um conjunto de 
pinceladas, traduzir a expressão melancólica de 
um olhar, revelar a textura de um vestido, 
reproduzir um temporal, salientar a veia de um 
braço, criar uma situação cotidiana que bem 
poderia ser uma fotografia, mas não é. (...) Se 
não for por esse encantamento, vá até o MARGS 
ao menos para entender por que tanta gente quer 
virar escritor. Ora, porque escrever, mal ou bem, 
todo mundo se sente capaz, até eu.

Há 30 anos fiquei surpreso quando 
descobri que o MASP tinha Renoir e Manet. 
Fiquei com inveja cultural dos paulistas e de seu 
Assis Chateaubriand que conseguiu erguer e 
rechear o MASP com artistas daquela 
magnitude. Hoje fiquei encantado ao ver que 
Porto Alegre estava sendo visitada por esses 
mestres acompanhados de Picasso, Miró, 
Modigliani e Dali. Além de visitantes brasileiros 
ilustres como Guignard, Di Cavalcanti e 
Malfati. Todos eles recepcionados por 
Iberê e pelo ítalo-gaúcho Locatelli. Sou um rato 
de museu. Já me dei ao luxo de sair de Porto 
Alegre especialmente para ver exposições no 
exterior. (...) Muito obrigado pelo privilégio de 
poder estar entre essas obras de arte sem precisar 
de um avião.

Wesley Cardia
Diretor da Maestro Marketing, 

em carta enviada ao MARGS

Martha Medeiros
Escritora, em coluna do jornal 

Zero Hora de 19 de agosto de 2009
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UM TRABALHO DE MUITAS ETAPAS
0 Estatuto Brasileiro de Museus foi criado em 
janeiro de 2009, com o objetivo de melhor 
estruturar o setor museológico do país, 
prevendo uma legislação específica para 
orientar os museus em suas funções, com 
normas de conservação, restauração e 
segurança dos bens artísticos. 0 documento 
regulamenta a criação de instituições 
museológicas e suas atribuições, com prazo de 
cinco anos para adaptação. No Rio Grande do 
Sul, o MARGS vem desenvolvendo um trabalho 
pioneiro desde agosto de 2009 com uma equipe 
especializada para dar conta do processo que 
inclui etapas de diagnóstico, documentação e 
informatização. No final de 2010, o projeto 
prevê a publicação de um catálogo impresso e 
uma versão digital no site do Museu

realização do programa de Documentação 
Museológica, previsto no Estatuto Brasileiro de 
Museus, para os museus do Estado do RS.

Essa iniciativa inédita, em termos de ação 
de uma Secretaria de Estado, é um trabalho árduo, 
inicialmente sem visibilidade para o grande público, 
mas que é de fundamental importância para o 
planejamento de ações com relação à guarda, 
controle, conservação, segurança, pesquisa e 
divulgação do acervo. Com o tempo, a sociedade 
poderá perceber e vivenciar o resultado do trabalho 
documental nos diversos trabalhos que serão 
realizados pelo Museu.

O diagnóstico é uma ação inicial de 
levantamento de realidades e situações das 
instituições museológicas e dos seus acervos para os 
projetos seguintes de documentação museológica, 
informatização e publicação do catálogo do acervo.

Durante a execução do projeto, os alunos 
dos Cursos de Museologia da Universidade Federal 
do RS e da Universidade Federal de Pelotas, através 
da parceria que já existe do SEM/RS com estas 
universidades, terão a oportunidade de realizar 
experiências de laboratório, capacitando-os 
disciplina de Documentação Museológica.

Na questão específica dos procedimentos 
adotados para o levantamento do acervo podemos 
dizer que o diagnóstico é uma metodologia que 
possibilita o levantamento da situação documental 
do acervo e da instituição. Esse projeto de 
diagnóstico deve ser pensado levando-se em conta os 
seguintes pontos, a saber: o contexto e a situação 
atual do museu; os objetivos e as ações a serem 
implementadas no aspecto documental e os sentidos 
e caminhos que nortearão o trabalho.

Essa análise tem por base três eixos, sendo o 
primeiro de avaliação legal no qual ocorre o 
levantamento da situação da documentação da 
instituição museu e de seu acervo, no que se referem 
aos instrumentos oficiais de constituição da 
instituição, tais como, decreto de criação, regimento 
interno e política de aquisição. O segundo eixo, de 
avaliação conceituai, refere-se a dinâmica do acervo 
da instituição: a definição da missão do museu 
política de acervo, e definição da gestão de acervo na 
instituição. O terceiro eixo é denominado análise da 
documentação museológica que compreende os 
seguintes pontos a serem levantados sobre a 
situação de cada objeto: sistema de numeração; 
desdobramentos; marcação e estado de conservação.

Após a realização do diagnóstico será 
possível a elaboração um projeto de ação documental 
museológica para ser aplicado no acervo - 
objetivando resolver os problemas identificados - e 
propor uma gestão do acervo que permita o controle, 
a segurança e o acesso às informações dos objetos 
preservados no MARGS.

e sua

A Secretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul, comprometida com uma política 
pública para os museus, priorizou o Projeto de 
Diagnóstico do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli que conta com o apoio da CAIXA 
Econômica e da Associação de Amigos do Museu.

Essa ação foi definida a partir da visita 
técnica realizada no MARGS pela Museóloga e 
Professora Doutora Rosana Nascimento, da 
Universidade Federal de SC, tendo em vista que os 
museus precisam estar adequados a Lei N°. 11.904, 
que estabelece o Estatuto Brasileiro de Museus.

O projeto, aprovado pelo MARGS, 
parceria com o Sistema Estadual de Museus - 
SEM/RS, é um piloto realizado pelo Departamento 
de Preservação e Memória Cultural 
estendido aos demais museus da Secretaria de 
Cultura do Estado do RS e para ser referência na

na

Simone Flores Monteiro
Coordenadora do Sistema Estadual de Museus do Rio 

Grande do Sul-SEM/RS

Rosana Andrade Dias do Nascimento
Museóloga, Doutora em História Social

em

Francisco do Vale Pereira
Historiador, Coordenador do Núcleo de Estudos 

Museológicos - NEMU/UFSC

para ser
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Uma ideia 

para tocar 

a arte
0 artista austríaco naturalizado brasileiro, completaria 90 anos 
agosto de 2009. Ao falecer antes, em abril, deixou, durante sua 
despedida, nas Pinacotecas do MARGS, a saudade de admiradores. 
Xico sempre estimulou as pessoas a tocarem suas obras, sendo essa 
a motivação por trás da mostra Arte - com tato/contato, em cartaz 
no Museu de Arte Contemporânea do RS entre agosto e outubro de 
2009. Reunindo acervos do MARGS e da família Stockinger, a 
homenagem ao artista contou com a parceria do Instituto 
Pestalozzi de Brochier e da Associação dos Deficientes Visuais para 
montar uma exposição de livre acesso no MAC-RS, pensado como 
espaço para inclusão social. Nesta página, as psicólogas envolvidas 
no processo contam as histórias por trás da iniciativa

Maria Beatriz - Apreciadora do belo, já me ouvi dizendo a pessoas cegas 
que meu maior infortúnio seria perder a visão. Em termos de arte, apenas sei que, 
diante de uma tela, se ela não me emocionar, não terá lugar em minhas paredes. O 
gosto por museus penso ter sido semeado por meu avô paterno, Thiago Würth, 
aos meus olhos um ousado criador e persistente articuiador, que fundou o 
Instituto Pestalozzi de Canoas, em 1927.

Mariane - Quando adolescente recebi, em uma nova constituição 
familiar, um “avô”, escultor e surdo: Xico Stockinger. Chamava minha atenção a 
necessidade de se falar olhando para ele, a fim de que ele pudesse ler os lábios. E 
talvez por um momento adolescente - ou mesmo o que me levou à faculdade de 
psicologia - percebia-me buscando compreender o que se passava dentro de mim, 
dos outros, e nos momentos com Xico. Imaginava como seria não ouvir. Por isso 
fui buscar contato com pessoas que nasciam surdas e deparei-me com muitas 
particularidades deste grupo. Mantendo a clínica, fui estendendo contatos, 
encontrei Maria Beatriz e, desta primeira intersecção de caminhos, surgiu a 
Pluralis, empresa que atua no trabalho com a inserção e acessibilidade.

Por intermédio de Xico, conhecemos César Prestes, diretor do MARGS, e 
fomos convidadas para auxiliar na realização de Arte - com tato/contato. Não 
existem melhores obras do que as do artista Xico, guerreiro, para lançar a primeira 
exposição no RS na qual as pessoas poderiam tocar nas peças.

A partir da ideia de que o valor de uma obra está essencialmente no 
êxtase causado ao observador, fomos buscar pessoas que pudessem legitimar este 
momento através de suas percepções. Nãdci Sobre Nós Sem Nós, diz um dos temas 
das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que coloca 
em foco a participação ativa desses cidadãos 
programas que afetam sua vida.

Foram escolhidos, então, como curadores da mostra, Iara Maria Chignall 
de Moraes, deficiente auditiva, psicóloga e assessora da FADERS - Fundação de 
Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de 
Deficiência e de Altas Habilidades no RS -, e Oneide de Souza Figueiredo, 
deficiente visual, representante do SINE, responsável pelo setor de inserção de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Da série Gabirus, do Acervo do 
MARGS, Iara escolheu aquelas nas quais conseguia perceber sons “que não saem 
somente pela boca, mas vêm do coração ’. Ao tocar a peça da mãe que segura um 
bebê, Oneide percebeu: “Ela parece estar com olhar perdido... Tem um bebê no 
colo, mas ele parece estar morto. Seus bracinhos estão caídos e ela precisa segurar a 
cabecinha dele." Como quem não enxerga pode ver tanto£

Em um mundo cercado de estímulos - em sua maioria visuais - é através da 
aparência dos objetos que, em primeira instância, os identificamos e os

classificamos. Tal fato abre questionamentos acerca do alcance da imagem visual a 
pessoas não-visuais, e sobre o papel dos museus, centros culturais e feiras: em tais 
locais, há obstáculos para a acessibilidade. A maioria das obras são pensadas para 
serem visualizadas e/ou ouvidas. E nesses locais públicos deve ocorrer a mediação 
entre diferentes linguagens e experiências. Ao mesmo tempo em que a 
globalização padroniza a moda, a alimentação, a música, exige-se a aceitação das 
diferenças enquanto direitos humanos. Ora, se criatividade é ver o que todos 
vêem, mas enxergando coisas distintas, é mais fácil aprender a enxergar a 
diversidade a partir das diferenças. E se a arte, para ter valor de arte, precisa nos 
tocar particularmente, podemos concluir pelo valor do contato com a arte, 
enquanto instrumento de quebra dessa tendência de padronização.

Assim fica fácil reconhecer o valor da oportunidade de poder tocar uma 
escultura e apalpar uma tela para as pessoas que dependem de outros sentidos que 
não a visão. Para que elas possam, justamente, ver o mundo.

A inclusão social é um movimento originado na década de 80 que visa a 
promover melhorias para as pessoas com deficiência, sem preconceitos 
atitudes assistencialistas. Tornar os espaços culturais mais acessíveis significa 
pensar em sinalizações, informação e propostas educativas que atendam aos mais 
diferentes públicos. Os números indicam que não podemos mais ignorar a 
importância dessa população: de acordo com o IBGE, existem no país 24,6 milhões 
de pessoas com algum tipo de deficiência. Se multiplicarmos esse total por três - 
supondo que cada pessoa com deficiência more com mais duas pessoas (pai e mãe) 
- teremos 81 milhões de pessoas que lidam diariamente com essa realidade - o que 
equivale a 45% da população. No RS, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento 
Humano, o percentual de pessoas com deficiência é de 15,07%. Somente em Porto 
Alegre, segundo o Observatório da Cidade, passa de 197 mil o número 
cidadãos deficientes.

Tais dados motivam iniciativas como a de tornar os museus e exposições 
artísticas mais acessíveis, fazendo com que esses equipamentos, historicamente 
relacionados a algumas elites, se tornem uma real opção para todos. É assim que, 
promovendo a acessibilidade às obras de arte, constituímos uma valiosa forma de 
inserção cultural que favorece substancialmente o processo de inclusão social. 
Pois, como diria Einstein, “a mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao 
seu tamanho original”.

ou

planejamento das políticas eno

Mariane Teixeira Netto Rodrigues, 
e Maria Beatriz Würth Lagranha
Psicólogas e Coordenadoras da Pluralis 

Foto de Mariana Prestes
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0 DESENHO É UMA LÂMINA
Desenho das Idéias foi a mostra que ocupou o MARGS entre outubro e novembro deste ano, com trabalhos de Cildo 
Meireles, Anna Maria Maiolino, León Ferrari, Iran do Espírito Santo, Décio Pignatari e Oswaldo Goeldi, entre outros, com 
curadoria de Victoria Noorthoorn. Mas uma das obras mais procuradas pelo público foi a do catarinense Walmor Corrêa, 
estrategicamente posicionada na Galeria Iberê Camargo (foto ao lado). 0 sucesso da série Naturalizando que compôs a 
chamada Biblioteca dos Enganos, motivou uma visita até o ateliê do artista, que nos convida a valorizar a poderosa força 
humana da imaginação e sua capacidade de transcender os limites estabelecidos entre o real e o ficcional

“Porque pintaste a gordura do pássaro de 
amarelo, se ela é transparente1?-”, questionou 
visitante a Walmor Corrêa. “Assim é a arte”, 
respondeu ele, durante sua exposição. “Para mim a 
arte faz perguntas, e a ciência as responde”, 
ponderou o artista, desta vez, numa tarde de sexta- 
feira, em seu ateliê. Um lugar arejado, luminoso, 
muitos objetos, dispostos num caos ordenado. “Se 
olhares ao redor, vais notar uma quase obsessão. E só 
a ciência poderia responder a um obsessivo. Uma 
resposta que vem sob a forma de poesia”, completa.

Nascido em Santa Catarina e radicado há 
mais de 20 anos em Porto Alegre, Walmor explica que 
o que lhe move é a contrariedade da natureza sobre a 
certeza cruel da fórmula, num embate que duvida 
sobre a própria dúvida. “Eu fui uma criança 
questionadora. Mas não acho que duvidar esvazia 
as coisas, ao contrário: é preciso duvidar para 
acreditar nelas”.

Brasileira doMAM-SP, e outras mostras individuais e 
coletivas nos Estados Unidos, Áustria, Equador, 
Chile, África do Sul, Alemanha e Argentina, até a 7a 
Bienal do Mercosul.

rabiscos. A partir das descrições do naturalista, dei 
forma, em imagem, aos seres que os textos me 
permitiram imaginar”.

Para materializar ainda mais suas 
sensações, Walmor Corrêa mandou encadernar as 
pranchas que desenhou. "Era importante mostrar os 
livros assim: numa biblioteca que se faz aberta, que 
te abraça, como vi em La Plata. O acesso também era 
fundamental, por isso criei aquela escada no móvel 
para fazer do espectador um investigador ”.

Entre os tantos próximos projetos de 
Walmor está a transformação de Naturalizando em 
um só livro que, por enquanto, repousa sobre um 
armário do ateliê do artista, cercado pela Ondina, 
pelo Capelobo, pela Cachorra da Palmeira e pelos 
esqueletos-esculturas da série Memento Mori, 
próximo a um móvel entomológico onde estão 
afixados insetos que não sabem que não existem, 
mas que ganharam vida por meio de um traço preciso 
e semitransparente. Walmor Corrêa diz que tem 
vários livros guardados e não continuados, pelo 
simples fato de que o desenho não é como uma 
cerâmica que pode ficar bonito craquelado. “O 
desenho é uma lâmina”, disse o artista, ao término de 
nossa conversa. “Dá um bom título essa frase”, 
comentei com ele ao deixar o ateliê, me despedindo 
da bolha de tranquilidade que envolve toda uma 
natureza fantástica.

uma

Antes de ser convidado a participar da 
mostra, Walmor já pesquisava naturalistas que 
moraram no RS. Daí surgiu o nome de Hermann 
vom Ihering, alemão que chegou ao estado em 1880 e 
depois criou, em 1892, o Museu Paulista e contribuiu 
com o Museu de Ciência Natural de La Plata, 
Argentina. Um registro acadêmico em importante 
congresso da época interessou Walmor: “Ihering 
tinha dúvidas sobre uma espécie de andorinha na 
serra gaúcha, se ela migrava ou hibernava durante o 
inverno. Procurei um amigo biólogo para checar a 
questão e ele riu, dizendo que esses enganos eram 
frequentes nos relatos dos chamados desbravadores. 
Ora, é frequente a conversa de que a arte pode se 
equivocar e a ilusão de que a ciência não pode, 
quando ela erra sim - e isso não é um problema. Ao 
contrário: são soluções novas que fazem com que as 
coisas pareçam equívocos”.

Junto a Fundação Zoobotânica, o artista 
teve acesso às catalogações de Ihering. Lendo os 
textos, foi apontando dúvidas, até definir 25 
equívocos do naturalista, que compuseram os livros 
da série Naturalizando. Os primeiros meses do 
projeto foram de vôo livre, como contou Walmor: 
“Num primeiro momento, não sabia ainda os 
detalhes sobre o projeto. Só sabia qual seria a sala, 
que no percurso da mostra era a última a ser 
percorrida pelo visitante. Mas desde o começo eu 
queria fazer uma espécie de móvel, um grande 
Diorama. Foi aí que estive em La Plata, e entrando na 
biblioteca do Museu de História Natural me deparei 
cqm uma das coisas mais lindas que já vi: as paredes 
cobertas de livros; o cheiro de livro; a sensação de 
estar num local onde tanta gente pensou... foi aí que 
decidi pela biblioteca”.

Walmor foi atrás das pranchas de 
catalogação do naturalista, e aí se deu outra surpresa: 
“Ihering nunca desenhou nada. Cheguei até quatro 
pranchas de pássaros, que na época foram 
encomendadas na Áustria. E peguei-me pensando 
como um artista estrangeiro interpretaria aqueles

com

na

Entre os tantos livros que cobrem uma das 
paredes do ateliê, encontra-se uma foto de quando 
era criança, montado em seu petiço. “Época boa 
aquela” recorda com um meio sorriso, quando saía 
pra desenhar e correr atrás dos bichos da fazenda de 
sua família. Desde essa época, Walmor já fazia 
experiências: recolhia cavalos-marinhos 
colocava no sal caseiro. Depois, já adulto, formado 
em Arquitetura e Publicidade, os questionamentos 
foram direcionados para as plantas, as espécies, os 
insetos, o folclore e os mitos populares entre a 
invenção e o fato. Foi então que ele se descobriu 
criador, e o contato com a ciência, por meio de 
museus, teorias e técnicas - como a taxidermia e o 
desenho naturalista-, o despertou para 
um pensamento acerca do que poderia 
ser ou não científico.

Brincando com o repertório de seus 
espectadores, Walmor foi trilhando sozinho 
caminhos, e esperando, com paciência de 
pesquisador, as oportunidades para esgotar os temas 
sobre os quais queria pensar e ler. Pois a leitura em sua 
obra inspira e autoriza o estabelecimento de 
múltiplas relações. E o texto acabou servindo como 
propulsor de um refinado desenho que já o levou 
para a 26a Bienal de São Paulo, para o Panorama da Arte

suas
e os

Cybeli Moraes, jornalista 
Fotos de Carmem Gamba (topo) e 

Flávia de Quadros (indicefoto.com)
um

ACONTECEU TAMBÉM durante a 7' Bienal do 
Mercosul, a mostra paralela de Acervo O Papel do 
Museu, com 36 obras de diversos artistas brasileiros e 
estrangeiros divididas nas fases Vertente Histórica, 
Transição e Contemporâneos. Os trabalhos de José 
Lutzemberger, Iberê Camargo, Plínio Benhardt, 
Henrique Fuhro, Lygia Pape, Daniel Senise e Saint 
Clair Cemin, entre outros, expostos nas salas Negras 
e Berta-Locateili, assinalaram a origem de algumas 
manifestações que puderam ser conferidas na 
Bienal, e destacaram a produção dos artistas 
gaúchos no campo da gravura e do desenho.

seus
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Para a

ficar
mais

Interior da "4a Casa”, pintura, 1999. Foto de Luis Eduardo Robinson Achutti

Após mais de três anos sem expor em Porto 
Alegre, a artista austríaca lançou mostra e livro 
com caráter retrospectivo nas Pinacotecas do 
MARGS. Maria Tomaselli - Mágica da 
Semelhança, em cartaz entre dezembro de 2009 
e fevereiro de 2010, reúne cerca de 60 
desenhos, aquarelas, gravuras, pinturas, 
esculturas e objetos produzidos ao longo de 46 
anos de trajetória. Nesta página, a amiga e 
admiradora Márcia Tiburi fala sobre o encontro 
com a artista e sua obra, na introdução do livro 
que foi lançado na Loja do MARGS

Depois me tornei colega do meu próprio 
professor Cirne Lima e, por acaso, acabei 
reencontrando Maria Tomaselli

Daí, resolvi em 2005 fazer este livro antes 
que outra pessoa tivesse a mesma idéia. Na época eu 
não sabia muito bem o que isso significava em 
termos práticos. A elaboração vem acontecendo no 
tempo do sonho, desde 2006. Regina Rosa, minha 
amiga, apresentou-me a Denise Mattar que trouxe 
sua experiência valiosíssima. Juntas, chegamos a esta 
realização que vai além do sonho.

Desejo que Maria Tomaselli fique alegre 
com o retrato que pudemos fazer dela. Que quem a 
conhece se regozije com a montagem e que os demais 
aproveitem a novidade.

que,
generosamente, tentou ajudar-me com algumas 
questões visuais que tinham se tornando sérias na 
universidade. Como o assunto era agora só o 
universo visual, acabei me aproximando de sua obra 
e nunca mais a soltei. Uma coisa que a Maria faz com 
todo mundo é convidar pra fazer gravura. Fiz gravura 
com ela, tanto metal quanto litografia, no Museu do 
Trabalho. Cheguei a tentar pintar, mas não era a 
minha praia. Faz parte de sua generosidade chamar 
todo mundo a pôr a mão na massa, coisa que ela faz 
movendo quem estiver por perto sem distinção de 
raça, sexo, religião ou talento. Como artista que é, 
estas categorias não lhe dizem nada. Eu, desde que a 
conheço, vou atrás porque ela é muito divertida. A 
vida fica bonita com ela por perto.

Além disso, eu me sentia menos perdida 
com as minhas artes que tinham sumido por baixo 
da minha vocação filosófica. O fato de que sua 
formação acadêmica seja filosofia, também me fazia 
pensar na escolha de cada um sobre a própria vida. 
Identifiquei-me.

Maria Tomaselli 
era o meu ídolo 
quando eu estudava 
artes plásticas em 
Porto Alegre no 
começo dos anos 
90. Nem 
ela sabe disso. 
Para meu espírito 
adolescente ela

Márcia Tiburi
Filósofa, professora do Programa de 
Pós-graduação em Arte, Educação e 

História da Cultura da Universidade Mackenzie, 
e participante do programa Saia Justa, 

do canal GNT.
sei se

Maria Tomaselli, 
272 páginas, 
organização de 
Márcia Tiburi e 
Denise Mattar. 
Inclui cronologia 
ilustrada e reúne as 
principais críticas 
sobre a artista com 
textos de Eduardo 
Veras, Claudia 
Valladão de Mattos, 
Eduardo Nasi, 
Fernando Chui de 
Menezes, Francisco 
Marshall, Gunter 

Axt e Marcos Rizolli. Fotografia de Eduardo Achutti, 
Egon Kroeff, Rômulo Fialdini e Paulo Mangabeira 
Brochado. A obra conta com apoio do Ministério da 
Cultura e está à venda na Loja do MARGS.

era uma artista 
de verdade

Acho que ela nem sonha saber como ela foi 
importante nesta época. Eu vivia algo que chamei 
por muito tempo de “crise do traço". Eu gostava 
mesmo era de desenhar e achava que desenhava 
errado. Baita insegurança infantil, como o 

desenho é na vida de cada artista. Ela 
foi tão tranqüila ao dizer que “mas este é o teu jeito 
de desenhar!” que, vendo o que eu não via, valeu por 
uns 10 anos de análise.

que,
claramente, só podia estar fora da academia; alguém 
que habitava um lugar especial diferente do meu. Já 

faculdade a decepção com o campo das artes se 
fortalecia na contramão de meu interesse por 
filosofia. No meu mestrado tornei-me aluna de

Maria Tomaselli

na

Mareia
Denise

Carlos Cirne Lima, marido de Maria Tomaselli. 
Lembro de ter visto Maria pela primeira vez 
lançamento de livro do meu querido professor e 
depois mais de perto, quando já entrando 
doutorado fui à sua casa chorar umas pitangas 
acadêmicas no ombro do mestre. Por sorte, ela estava 
lá, mas o assunto era uma chatice minha. Desde o 
começo devíamos ter falado dela, mas eu era muito 
tímida e preferi ficar na minha. Por isso, esse livro, 
hoje, é pra mim, a chance de recuperar o tempo de 
um bom assunto perdido.

em um
Segui olhando, ouvindo, lendo, 

acompanhando o impressionante modo de criar e de 
ser de Maria Tomaselli. Ao longo desses anos ela 
deu todas as provas de amizade possíveis. Aprendi 
observando-a que a alegria sempre vale mais.

Assim, tenho-a como uma amiga no 
sentido mais profundo do termo, de uma admiração 
sem escolha e que, se pudesse, eu teria, 
é claro, escolhido!

no
me
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Arte é
para todos
A partir de dezembro, a mostra Expressões Gráficas - México Contemporâneo 
marcou em Porto Alegre o início das comemorações do bicentenário da 
independência do México e os 100 anos da Revolução Mexicana, que se completam 
em 2010. A exposição, com curadoria de Llúvia Sepúlveda, foi apresentada nas 
Salas Negras e Berta-Locatelli do MARGS em uma parceria com o Instituto Nacional 
de Belas Artes do México e do Museo Nacional de la Estampa - MUNAE. A mostra 
incluiu obras de mestres expressionistas, como Gabriel Macotela, Miguel Castro 
Lenero e Juan Sebastian Barberá; nomes consagrados como Jose Clemente Orozco, 
Alberto Gironella, Gilberto Aceves Navarro, José Luís Cuevas e os irmãos Pedro e 
Rafael Coronel; e artistas radicados no México, como o inglês Joy Laville e o 
canadense Arnold Belkin. Visando a um diálogo entre os acervos mexicano e 
brasileiro, o MARGS prestou uma homenagem ao Grupo de Bagé, fundado sob forte 
influência da Escola Mexicana que retratou a efervescência sócio-cultural da época 
e contribuiu para despertar a consciência política em seu país. A gravura 
produzida por Danúbio Gonçalves, exposta no saguão do MARGS, representou os 
laços entre Brasil e México, e nesta página, o artista comenta como aconteceu o 
valoroso intercâmbio

A Segunda Guerra tinha terminado, todo aquele descalabro, e os artistas se 
engajavam no movimento mundial pela paz que era muito forte 
principalmente na Itália e na França. Em 1949, houve um Congresso da Paz na Polônia e o 
Carlos Scliar, que estava na Europa já há cinco anos, participou, com Jorge Amado 
delegação brasileira. Foi quando ele conheceu Leopoldo Méndez, primeiro e grande 
gravador mexicano, e soube que tinham no México uma espécie de clube de gravura, um 
atelier, com sócios, e achou interessante fazer algo semelhante no Brasil. Quando voltou, 
Scliar fundou o Clube de Gravura de Porto Alegre, que tinha uma sede, onde ocorriam 
exposições e cursos de gravura, como o de Iberê Camargo. Com isso, conseguimos sócios e 
arrecadamos dinheiro. Depois veio o Clube de Bagé e outros no norte e nordeste do país, 
assim como no Uruguai e em outras regiões.

A inspiração na experiência mexicana resultou no foco social que tiveram os 
clubes de gravura de Porto Alegre e de Bagé. No período, Leopoldo Méndez, como José 
Guadalupe Posada, um dos grandes gravadores mexicanos, que usava sempre a caveira e 
deixou 15 mil gravuras impressas, fazia uma obra cômica e criticava o regime. Outros 
fizeram grandes cartazes para a rua. Fiavia no mundo um grande movimento para a 
assinatura da paz. Artistas coletavam assinaturas, como Frida Kahlo e muitos outros, 
México, onde tiveram forte atuação, a exemplo de Diego Rivera, e no Brasil também. Em 
Bagé, eu fui vice-presidente do movimento pela paz. Existiam no clube artistas engajados 
politicamente, mas a maioria não era. O que nos unia muito era a temática nacional. Scliar 
não era bajeense, mas, no verão, íamos para a estância dos irmãos Collares, em Bagé, e 
desenhávamos, trabalhando com a temática regional, ao vivo, porque na época do realismo 
expressivo não se usava fotografia. Era só material de desenho. Fiquei impressionado 
as charqueadas e permaneci dois meses lá dentro, desenhando o trabalhador em ação.

Acredito que a participação do Grupo de Bagé e dos clubes de gravura contribuiu 
muito para a democratização e a popularização da arte. Se uma pessoa passa na frente de 

quadro e ele não lhe diz nada, é muito sério. Então, tem que chamar o autor para te 
explicar o que está acontecendo com a arte4 Essa é uma arte muito fechada, feita para a 
elite. Eu tenho uma opinião: arte é para todos. Deve ser assim, como foi a arte antiga que se 
comunicava diretamente com as pessoas. No México, a gravura teve um papel muito 
significativo, de difusão muito grande, porque as obras chegavam em qualquer lugar, além 
dos cartazes de rua. A gravura cumpre o papel de democratização da arte porque tem 
poder de difusão maior, como um livro.

Europa,na

e uma

no

com

um

esse

Danúbio Gonçalves
pintor, desenhista, gravador e escritor em entrevista a

José Walter de Castro Alves, da Pauta Assessoria

Nesta página, de cima para baixo, Danúbio Gonçalves, Carneadores, xilogravura aquarelada, 1953; 
Alfredo Zalce, Diálogo, linóleo, s/data; José Clemente Orozco, s/título, gravura, s/data.
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Um artista entre o Velho e o Novo Mundo:

O registro detalhista

Em março de 2010, as Pinacotecas do MARGS 
vão abrigar a maior retrospectiva já 
realizada sobre a obra do precursor artista 
gaúcho, resultado de um extenso estudo 
feito em parceria com a Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, o Museu Nacional de 
Belas Artes do Rio de Janeiro, o MARGS e a 
Associação dos Amigos da Arte de São Paulo. 
Confira nestas páginas um excerto da 
pesquisa de Ruth Sprung Tarasantchi sobre 
os gêneros da pintura de Weingãrtner, 
escrito originalmente para o luxuoso 
catálogo da exposição

Talvez os quadros pequenos de 
Weingãrtner, quase miniaturas, sejam os que mais 

Às vezes é sua temática que nos 
chama a atenção, mas mais freqüentemente é o seu 
acabamento minucioso e delicadíssimo que torna 
tão agradáveis essas pinturas que não cansamos de 
olhar. Quanto mais as observamos, mais surpresas 
vamos descobrindo, em detalhes que passaram 
desapercebidos e que sempre acrescentam algo ao 
nosso conhecimento sobre 
valores e a vida de uma época, na Europa tanto 
quanto no Brasil.

ou mesmo Paulo Valle Júnior. Mesmo obras grandes 
do artista, sejam pinturas, desenhos ou gravuras, 
poucas vezes ultrapassam 100x60cm. Raras são 
aquelas que chegam a 100x200cm, ou maiores, que 
são realmente a exceção, como o retrato de Julio de 
Castilhos ou o grande tríptico de La faiseuse d'anges 
da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Trata-se, quase sem exceção, de cenas de 
gênero, e não é clara a razão do gosto do artista em 
tratá-las como miniaturas. Talvez se pudesse invocar 
a mercantilização da arte que avançava a grandes 
passos em fins do século XIX e início do século XX, e 
que poderia levar a uma diminuição dos preços 
conforme o valor do trabalho para preencher a 
superfície de uma tela. Contudo, não é certo que esta 
fosse uma
detalhadíssima desses pequenos quadros poderia 
tender a aumentar o seu valor. No caso de

nos encantam.

os costumes, os

Esses pequenos quadros estão presentes em 
toda a produção de Weingãrtner, sendo talvez 
característica própria de sua criação mais do que de 
outros artistas, embora possam ser encontrados 
exemplos semelhantes entre as obras de Oscar 
Pereira da Silva, Benedito Calixto, Batista da Costa

uma

regra, uma vez que a execução
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Weingártner, uma razão econômica que justificaria 
as pequenas dimensões de suas pinturas seria o custo 
de transportá-las para o Brasil, onde eram vendidas, 
nas exposições no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Outra razão que poderia ser lembrada seria 
o exemplo, freqüente desde o século XVII, da pintura 
na Holanda, onde as casas em que se exibiam os 
quadros, sem contar com os vastos salões dos 
palácios italianos ou franceses, levavam 
naturalmente os artistas a diminuir o tamanho das 
obras, o que, em compensação, lhes permitia 
demonstrar toda a sua habilidade técnica, no 
detalhismo verista de suas representações. Assim, 
talvez se possa dizer que o gosto miniaturista de 
Weingártner esteja mais próximo desse prazer de 
mostrar nas pequenas obras a refinada qualidade 
técnica que sua arte é capaz de exibir.

Exemplos não faltam na produção do 
artista para demonstrar essa qualidade associada aos 
pequenos quadros, tanto em sua produção européia 
quanto nas obras que retratam o Brasil e o sul do país, 
como em Secagem de trigo (14x20cm), Charqueada 
(13,5x23cm), Mulher costurando (23xl3cm), Casal 
(ll,5x22cm) e Procissão interrompida (20x39cm). São 
quadros que podem ser olhados com lente, e é o que 
os colecionadores fazem, entregando 
orgulhosamente uma lupa ao visitante para que 
possa apreciar cada detalhe. Essa qualidade de 
miniaturista que Weingártner manterá quase 
sempre, e é uma incógnita saber com que pincel terá 
sido executada a obra, se ele era míope ou se usou a 
lupa para conseguir esta minúcia nos detalhes. 
Sabemos que ele demorava para terminar um 
quadro, pois, além de fazer desenhos preparatórios, 
pintava pequenas telas com partes dos quadros a 
serem executados.

vezes, ela tem massa pictórica mais 
grossa, e então se vê o sentido do 
trabalho do pincel nas mãos deste 
artista que raras vezes usa a 
espátula. Quanto às cores, não 
inventava nada, procurando ser fiel 
ao que via.

Por fim, cabe notar que, tal 
como o fenômeno do "retrato dentro
do retrato” que é notável na relação 
da pintura de Weingártner com a 
fotografia, o pintor miniaturista e o 
detalhismo extremado de sua arte 
provocam em nós a vertigem de 
encontrar um “quadro dentro do 
quadro”, questionando os limites do 
real e sua representação. De modo exemplar, esta 
capacidade da pintura de Weingártner de dissolver, 
na magia da pintura, as fronteiras entre o dentro e o 
fora, a coisa real e sua representação, encontra talvez 
sua expressão mais extraordinária na tela Fios 
emaranhados (1892). Ali, todos os detalhes são 
importantes para nos mostrar como era a vida no 
interior gaúcho, no final do século XIX. No fundo, 
observando as prateleiras de um grande armário 
envidraçado, sabemos o que se vendia na loja: cortes 
de tecido, gravatas, roupas, tesourinhas, caixas de 
botões e outras miudezas. Empilhados no alto da 
estante, terrinas e pratos de louça, moringas de 
barro, lampiões. Potes de vidro transparente com 
balas estão no fim da bancada. E se olharmos com 
mais cuidado, descobriremos, quase escondida, 
brilhando, uma balança de cobre com seus pesos.

Também em várias outras partes do quadro 
se escondem detalhes surpreendentes, mas é na 
porta de vidro do grande armário fechado da venda 
representada na tela, e nas janelas que se 
multiplicam de modo inesperado em diversos 
ambientes, mal reconhecíveis à primeira vista, que o 
mundo perde a fixidez de seus limites. As janelas na 
lateral e em último plano ampliam o espaço

representado, dando uma profundidade insuspeita à 
pintura, e em seus vidros se refletem, sob diversos 
ângulos, o mobiliário, os objetos e a própria 
arquitetura do ambiente. Refletindo-se 
mutuamente, as coisas que povoam o quadro 
mantêm entre si um diálogo alucinante. A luz 
filtrada pelas janelas se reflete nos vidros do armário, 
replicando ainda uma vez o ambiente interno e 
refletindo, sobreposta a ele, a paisagem do exterior. 
Esta capacidade de sempre nos reservar surpresas no 
detalhismo de sua pintura será talvez uma das razões 
que explicam o fascínio e o encanto dos pequenos 
quadros deste grande artista.

Ruth Sprung Tarasantchi
Crítica de arte e membro da diretoria da 

Associação Brasileira de Críticos de Arte e do 
Conselho Curador da Pinacoteca 

do Estado de São Paulo
Sua técnica pictórica exigia que a execução 

de cada obra se fizesse em etapas, pintando várias 
camadas, que devia deixar secar para poder 
continuar o trabalho. A pincelada quase sempre 
invisível dá à pintura um acabamento liso. Outras

Na página 14, Fios emaranhados (Novo Hamburgo), óleo 
sobre tela, 1892. Foto de Daniela DaCorso. Nesta página, 

Procissão interrompida (na Praça de Anticoli Corrado), 
óleo sobre tela, 1899. Foto de Isabella Matheus.
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Um caderno canguru
uma folha marsupial -
pode-se querer algo mais
do que
esta branca superfície
que se (des) dobra
que acolhe
continente,
tudo o que a ponta do lápis
expele?

4 artista gaúcha falecida em 2005 ganhou
homenagem com a retrospectiva “Quero outros

a ponta do lápisespaços’’, que trouxe para as galerias João
expele, ejaculaFahrion, Pedro Weingartner e Ângelo Guido, no
a ponta explodesegundo pavimento do MARGS, uma série de
em grandes rasgospinturas, gravuras, desenhos, fotografias, objetos
mas, também,e documentos de Heloisa, realizados em diversos
dança, miúda,momentos de sua carreira. A exposição tem a
tímida formigacuradoria de Mônica Zielinsky e estão envolvidos
em pequenas volúpiasno projeto diversos familiares e amigos da artista
micrográficas.- como Bea Fleck, Elisa Tormena da Silva,

Gaudêncio Fidelis, Gisela Waetge e Ceres Storchi -
com o objetivo de resgatar, preservar e divulgar a

e o corpo do lápis, ninguém fala do corpo do 
lápis, da madeira cilíndrica e o verniz com sua

produção de Heloisa, que deve ser publicada em
livro no primeiro semestre de 2010. Dividindo cor e

tato, o corpo gordo ou magro da caneta, suas curvas, 
sua altura, sua curvatura e seu encaixe com a mão?

suas atividades artísticas entre o Brasil e a
Argentina, a artista foi uma expoente da chamada
Geração 80 e fazia da arte seu modo de ser,
costumando escrever seus pensamentos, alguns
sob a forma de poema

S/título, pastel sobre papel cartão, 1983. Foto de Fábio Del Re.


