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RIO DE JANEIRO

Cariocas recebem a arte do sul
O Centro Cultural Correios, no Rio 

de Janeiro, apresenta, até 12 de setembro, 
o projeto O Brasil dos Gaúchos que, entre 
outras manifestações culturais do Estado, 
inclui uma exposição de obras pertencen
tes ao acervo do MARGS, além de outras 
provenientes de coleções particulares.

A mostra de artes plásticas do Rio 
Grande do Sul reúne mais de cem artis
tas, quase todos gaúchos, e outros, que 
não sendo natos, aqui viveram durante 
a maior parte de suas vidas. O conjunto 
das obras e os artistas escolhidos para a 
exposição representam profundamente a 
arte local, além de possuírem grande im
portância como bens culturais. A mos
tra parte de uma fusão dos vários perío
dos de arte, a partir do final do Século 
XIX estendendo-se até os dias de hoje, 
de forma a abranger um corte significati-

movimentos organizados, pela formação 
de núcleos de arte muito próprios e defi
nidos como o Clube de Gravura, o Gru
po de Bagé e a Associação Rio-grandense 
de Artes Plásticas Francisco Lisboa.

A mostra O Brasil dos Gaúchos cons
titui um importante momento na histó
ria das artes plásticas do Rio Grande do 
Sul, considerando-se que não há regis
tro de que semelhante lote de obras de 
arte - e de tal envergadura - tenha deixa
do de uma só vez o Estado para ser exi
bido em outra parte do Brasil. Entre es
culturas, pinturas, gravuras e instalações, 
figuram obras de ícones como Iberê 
Camargo, Francisco Stockinger, Ângelo 
Guido, Vasco Prado e Antônio Caringi.

Paulo Amaral 
Diretor do MARGS 

Curador da mostra de artes plásticas O Brasil
dos Gaúchos

vo em que constam os movimentos mais 
expressivos das artes visuais do Estado e os 
principais artistas da contemporaneidade.

O Rio Grande do Sul sempre ocupou 
espaços importantes no cenário brasilei
ro das artes visuais. Esta posição já se 
manifestava em princípios do século pas
sado, com a influência de Pedro 
Weingártner, artista gaúcho de descen
dência alemã, considerado um dos gran
des pintores brasileiros de sua época - 
principalmente pela influência que exer
ceu sobre seus contemporâneos. Também 
fazem parte deste núcleo histórico da 
mostra grandes nomes como Libindo 
Ferrás, Oscar Boeira e Leopoldo Gotuzzo, 
entre outros.

Mas é em meados dos anos cinqüen- 
ta que as artes plásticas gaúchas vão fir
mar bases sólidas, identificadas com

LEITURA
To. To?

"Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é. como se diz amiúde, 
nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a 

acepção do termo.Vista intimamente, a mais humilde moradia não é bela? 
Os escritores da "casinha humilde" evocam com freqüência esse elemento 

da poética do espaço. (...) Caracterizam-na em sua atualidade, sem viver 
realmente a sua primitividade, uma primitividade que pertence a 

todos.ricos ou pobres, se aceitarem sonhar.”
Bachelard Maria Tomaselli. Trestorres. 2004.

Era uma vez uma caixa...dentro da 
caixa uma janela...dentro da janela uma 
casa ou refúgio ou esconderijo. O ato 
criativo em Maria Tomaselli é uma ver
dadeira caixa de pandora, provocando 
rupturas na lógica das convenções espa- 
ço-temporais. A surpresa deixa-se reve
lar ao espectador, como as imagens 
oníricas povoam os registros, tornando 
infinitas as possibilidades.

O IX Happy Hour Cultural do 
MARGS apresentou o processo criativo 
de Maria Tomaselli Cirne Lima, austrí
aca de nascimento e alma brasileira, ao 
buscar inspiração nas raízes indígenas 
do nosso povo.

Tomaselli joga com a polissemia da 
assinatura, insinuando que nossas iden
tidades são ilusórias, imagens provisó
rias que nos reasseguram quem somos e 
às quais freqüentemente nos agarramos

muito além da conta. “To?”, ao questio
nar essas certezas, dirige-nos para o es
tranho que nos habita, aquele que geral
mente recalcamos e que retorna nos pre
conceitos através dos quais rejeitamos e 
excluímos o outro diferente. A recusa do 
estranho (e familiar ao mesmo tempo) in- 
duz à violência e à barbárie. A inquietude 
que transborda o mundo imaginário da 
artista somada ao intenso engajamento 
social parece emprestar ao fruidor um 
olhar sensível às fatalidades do mundo: 
guerras cotidianas ou não, distantes ou 
não presentificam-se nas diversas formas 
narrativas desta carismática contadora de 
histórias. Que histórias habitam este cor
po, esta morada? Quem as assina? 
To.To?...momento de suspensão das 
certezas...confronto com o inominável.

É a coragem de fazer-se pergunta “To?” 
que permite o surgimento dos significantes

mal (lôl)ca, maloca, oca. Esse caos de extre
ma força expressiva quebra o paradigma 
da atualidade que cultua o individualismo, 
buscando com e para o outro a transfor
mação no que seria o devaneio do coleti
vo. Através do fazer artístico revela a fun
damental importância do outro, provan
do que deste lugar - desta maloca - nas
ce o essencial: a arte, que pode ser a 
morada de corações e mentes. Diante da 
estranha barbárie, talvez possamos, com 
os artistas, construir nossa “Oca Maloca”, 
“A Oca de Todos Nós”.
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Emília Viero Arte-educadora 
Jaime Betts Psicanalista 

Lenira Balbueno Fleck PsicanalistaCapa
Ângelo Guido. 
Marinha, 1951. 
Obra do acervo 
do MARGS que 
integra a 
exposição Brasil 
dos Gaúchos.

O IX Happy Hour Cultural do MARGS 
conta com o patrocínio de Randon e o 
apoio de Ônix Imóveis, Serdil. Agfa e 
Plaza Hotéis.
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SAO PAULO

A segunda edição da bienal de arte tecnológica promovida pelo Instituto Itaú Cultural pode ser vista em São Paulo até 19 de setembro
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Arte e mídia: 

emoções artificiais?✓

Diana Domingues, l'mito: Zapping Zone. 2004.

A tecnologia é polêmica. Extravasan
do a dicotomia traçada pelas abordagens 
tecnóloga e tecnófoba, a digitalização do 
cotidiano exige reflexão crítica; este é o 
ponto de partida da mostra Emoção 
Art.ficial 2.0 - Divergências tecnológicas, 
em cartaz no Itaú Cultural, em São Pau
lo, até o dia 19 de setembro. A curadoria 
assinada pelos professores Gilbertto Pra
do (ECA/USP) e Arlindo Machado 
(PUC-SP), propõe a politização do de
bate sobre a arte digital, identificando 
não apenas as coerências, os diálogos 
possíveis entre a criação e o mundo dos 
bits, mas enfocando as disparidades da 
invasão tecnológica em sociedades for
temente marcadas pela exclusão digital, 
a exemplo do Brasil.

Dando sequência à mostra Emoção 
Art.ficial, realizada entre agosto e outu
bro de 2002, o evento consolida a in
serção do Itaú Cultural em uma tendên
cia que une arte e mídias interativas. 
Após apresentar um panorama mundial 
da arteweb na primeira edição, Emoção 
Art.ficial 2.0 reúne artistas de 17 países 
representados por 30 obras em DVD, 
CD-Rom e websites. Estendida por qua
tro pisos do prédio na Avenida Paulista, 
a mostra divide-se em três módulos. O 
primeiro denuncia a presença excessiva 
da tecnologia no mundo, uma invasão 
marcada, aos olhos dos curadores, pe
las condições produtivas, econômicas e 
geopolíticas que cercam a origem dos 
artifícios tecnológicos. ADA - 
Anarquitetura do Afeto (2004), da gaú
cha Simoni Michellin, inverte o esque
ma dos circuitos internos de vigilância 
espalhando câmeras nos espaços da mos
tra. As imagens captadas são exibidas 
em monitores que podem ser vistos de 
fora do prédio do Itaú Cultural. O tra
balho explora novas formas de narrati
va e questiona a preservação dos direi
tos de imagens públicas. O segundo gru

po usa a tecnologia para fazer uma críti
ca política e social; são obras em que o 
aparato tecnológico não é o fim, mas o 
meio de expressão. On Translation: El 
Aplauso (1999), do catalão Antoni 
Muntadas, ironiza a “sociedade do espe
táculo”, a trama de relações narcotizantes 
mediada por imagens proposta por Guy 
Debord. A instalação é composta por três 
telas de DVD; enquanto a tela central 
reproduz cenas de atrocidade, as laterais 
exibem multidões aplaudindo. Já a insta
lação produzida pela gaúcha Diana 
Domingues em conjunto com o Grupo 
Artecno UCS inscreve-se nesta tendên
cia ao associar a geração de mitos a re
cursos tecnológicos. Imito: Zapping Zone 
(2004) fabrica identidades artificiais a 
partir de uma base de dados de 20 perso
nalidades como Gandhi, Chaplin, Ayrton 
Senna e John Lennon. As identidades 
criadas são traduzidas em imagens atra
vés de um software e projetadas em telões.

Já o terceiro grupo de obras enfoca as 
novas formas de realidade propostas pe
las tecnologias. Em Tracajá-net (2002), a 
brasileira Maria Luiza Fragoso relata a 
percepção de lugares e antilugares numa 
espécie de diário digital, onde o fluxo se 
desloca entre espaços virtuais e atuais.

Cícero Inácio da Silva, também brasi
leiro, criou uma falsa revista on-line cujos 
conteúdos são automaticamente gerados 
pela máquina. O website Plato On-Line 
(2003/2004) satiriza as publicações 
dêmicas compostas por artigos longos e 
sem sentido aparente ao público leigo.

O surgimento de outras realidades 
sustentado pelas novas tecnologias é exi
bido em Emoção Art.ficial 2.0 como uma 
fonte de riscos à humanidade. A proposta 
dos curadores evidencia o avanço das 
tecnologias atrelado a fortes instrumen
tos políticos e jurídicos autoritários, ca
pazes de centralizar ainda mais o poder 
e acentuar a exclusão social. Os 
videomakers Mauricio Dias e Walter 
Riedwec, que já estiveram presentes nas 
bienais de Veneza, São Paulo e Mercosul, 
denunciam as estruturas segregacionistas 
em Johanesburgo, na África do Sul. O 
vídeo The Game of Black and White in 
Colors (2004) é reproduzido em peque
nas telas montadas dentro de seis latas 
dispostas sobre um tabuleiro de jogos, 
onde a influência do racismo é mostra
da não apenas nas relações sociais mas 
na arquitetura, na economia, no imagi
nário popular.

Ao afetar incisivamente as redes cul
turais, as tecnologias são abordadas sob 
um viés predatório. Além de criticar a 
espetacularização da vida e a degradação 
ambiental, Machado e Prado sentenciam: 
“As novas tecnologias colocaram ainda em 
risco o ambiente em que vivemos, pro
movendo os cenários catastróficos que 
diariamente perturbam as páginas dos 
jornais”. A postura apocalíptica 
chancelada por Jean Baudrillard, tantas 
vezes contestada por Edgar Morin e Gilles 
Lipovetsky, remete a ocorrência de atro
cidades à presença da técnica, como se 
os submundos da violência e da 
criminalidade não existissem antes do 
surgimento da mídia. Ainda que dê visi

bilidade aos demônios sociais, a 
tecnologia que promove imagens não des
perta a fúria de serial killers, tão mais an
tigos que a massificante televisão.

Mas a mostra vai além de uma visão 
pessimista, já que os curadores reconhe
cem na arte tecnológica uma possibili
dade de diálogo com a atualidade cada 
vez mais híbrida. Tão heterogêneas quan
to os cenários e modos de vida urbanos, 
as obras exibidas em Emoção Art.ficial 
2.0 refletem a arte de seu tempo. Um 
tempo medido em presente perpétuo, 
traçado em infovias que servem de 
habitat para uma sociedade tribalizada. 
Subordinados a uma elite tecnológica 
excludente em diversos níveis, os sujei
tos de dentro e de fora da rede enfren-

aca-

tam a versão digitalizada das necroses que 
sempre atormentaram os sistemas soei- ** 
ais. Daí a preocupação do consultor da 
mostra, o crítico e artista australiano 
Jeffrey Shaw, de estimular a visão crítica 
sobre as novas tecnologias a partir da 
criação, pois na arte pode estar o 
contraponto a uma tecnocracia 
globalizada.

Emoção Art.ficial 2.0 - Divergências 
tecnológicas não é mais uma exposição 
de arte tecnológica. Ela usa a tecnologia 
como sujeito e objeto da crítica através 
da arte.

Ana Maria Brambilla 
Jornalista
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Crianças na pinacoteca
✓

As crianças 
tomaram conta 
das Pinacotecas 
do MARGS desde 
a abertura da 
exposição 
retrospectiva de 
Ado Malgoli. no 
final de julho. Eu 
quero morar no 
Museu/ foi a 

exclamação entusiasmada da pequena 
Heloísa, de quatro anos. assim que 
descobriu as possibilidades lúdicas da 
ampla sala à sua disposição. As 
atividades proporcionadas pela Oficina 
Maiagoii buscam envolver afetivamente 
as crianças com o Museu, tornando 
menos verticalizada a comunicação 
dentro do espaço.
Segundo a perspectiva do construtivismo. 
a aprendizagem é processual e dialética, o 
que valoriza a experiência como base para 
a produção do conhecimento. Em projetos 
educacionais, a adoção deste paradigma 
promove a formação de indivíduos e 
comunidades dotados de inteligência 
crítica e criativa. Partindo deste 
pressuposto e em torno de três palavras- 
chave - percepção, conexão e expressão - 
giram as atividades da oficina, concebida 
pelas artistas plásticas Mônica Hoff,
Carolina Breda e pelo professor Francisco 
Marshall, como parte do projeto Ma/ago/i: 
Tradição e Modernidade.
Todo o processo da ação educativa dura 
cerca de uma hora e meia. tempo em que 
as crianças observam a exposição, 
estabelecem um sistema de troca com a 
equipe educacional e colegas e criam novas 
possibilidades poéticas e visuais. Por meio 
de jogos, papel. giz. imagens, objetos, 
espelhos, fantasias, cartões e poesias, 
estimulam-se diferentes processos de leitura 
da exposição e abre-se espaço para que os 
pequenos criadores possam se expressar, se 
apropriar e reconstruir aquilo que viram. 
Algumas dessas produções, ao espelhar os 
temas da exposição - paisagem, casarios, 
natureza morta, retrato, nu. tragédia e 
varia - foram escolhidas para ocupar o 
centro desta edição. Desta forma, o Jornal 
do MARGS antecipa a seção Primeiras 
impressões que fará parte de suas 
próximas edições, em novo formato, 
oferecendo um espaço fixo para crianças e 
sua arte recheada de imaginação, cor e 
ousada criatividade.

.. ** *

A equipe educacional é formada
pelos monitores Bruna Fetter,
Gabriela Bohn, Sandro Ouriques 
Cardoso. Nara Lúcia Barbosa Vieira,
Dione Campello Costa e Janaísa
Cardoso. Os agendamentos para
atividades de acão educativa
ocorrem de terças a sábados no
Núcleo de Extensão do MARGS,
fone (51) 32213545. em turmas de
até 40 alunos. Atendimento
diferenciado para adolescentes e
jovens adultos. A exposição
Ma/ago/i -Tradição e Modernidade
e as atividades lúdicas podem ser
aproveitadas até 19 de setembro
nas Pinacotecas do MARGS.

Flores Circo Frutas Água Colorido Bailarina Natureza Sabores Palhaço Cor Mistério
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À esquerda, desenhos de Heitor e Laura. 
Nesta página, de cima para baixo: Piolha, Bárbara e Stefani.
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Ado Malagoli. Arlequim e o gato preto. 1956.
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Um Arlequim feito de cubos 

equilibrados:
trinta losangos arranjados 

sobre dois tubos.
— Ele talvez 

jogue xadrez...
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No halo, que a lâmpada tranqüila 

rasga, de cima, 
esse Arlequim de pantomima 

oscila, oscila, 
e vem... e vai... 
e quase cai...
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o Mas entra alguém: é uma silhueta 

que espia e passa.
Seu riso é um fruto sob a graça 

da mosca preta 

— E uma mulher 

como qualquer...
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Um gesto só lânguido e doce: 
e, num instante,
Dom Arlequim, o petulante, 
esfarelou-se...
— Todo Arlequim 

é mesmo assim...
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Guilherme de Almeida 

Publicado no livro Encantamento (1925)LL
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Crepúsculo e alvorada: 

passagens de Norberto Stori

Norberto Stori, um dos mais 
importantes aquarelistas 
brasileiros, mostra sua produção 
no MARGS até 29 de agosto. A 
mostra reúne cerca de 30 obras, 

^ entre desenhos em nanquim, 
aquarelas (de até 1,60x2.50m) e 
mini-aquarelas (de 2x4cm), 
realizadas entre 1972 e 2004. A 
exposição lembra a primeira 
mostra de Stori no Rio Grande 
do Sul, realizada exatamente há 
30 anos.

A carreira de Norberto Stori carac
teriza-se por uma energia considerável, 
distribuída em dois eixos: como artista 
fez várias individuais e participou de inú
meras exposições nacionais e internaci
onais; como professor dá cursos no Bra
sil e no exterior, atua em universidades 
ensinando e como administrador de cur
so de pós-graduação, além de produzir 
textos e participar de bancas - tudo isso 
em São Paulo, cidade onde vive e traba
lha. Além disso, gosta de viajar e de pes
car, atividades para as quais ainda en
contra tempo.

Sua atividade como artista multipli
ca-se em pintor, aquarelista, desenhista e 
gravador. Falaremos aqui sobre a aquare
la de Stori. Quem vier ao MARGS ver 
sua exposição ficará tomado pela intensi
dade e pela diversidade de tamanhos de 
suas aquarelas. Geralmente associamos a 
pintura de aquarela à delicadeza, às trans
parências e à leveza. As aquarelas desta 
mostra têm isso tudo, mas têm mais, tan

to que chegamos a duvidar se estamos 
mesmo diante de aquarelas ou de outra 
técnica pictórica (acrílica ou guache). Isso 
deve-se, principalmente, à densidade que 
as cores assumem, traindo mesmo a idéia 
de transparência. Ao seu dom de colorista, 
Stori associa um gestualismo intenso. O 
confronto do espectador com sua obra dá- 
se, inicialmente, a partir destes dois ei
xos: cor e gesto. Só depois vemos a técni
ca e, mais tarde, nos apercebemos de 
sua maestria.

As paisagens de Stori não têm cará
ter documental. Seu trabalho tem, en
tretanto, todos os elementos tradicionais 
da paisagem: terras, céus e luzes. Mas 
dificilmente nós poderemos reconhecer 
algum lugar específico frente a suas ima
gens. Mas conseguimos identificar luga
res imaginários, reconhecer alguns céus 
inacreditavelmente coloridos, apreender 
alvoradas e crepúsculos... É uma obra 
voltada para a apreensão daqueles mo
mentos de transição da natureza. Passa

gens que são, por princípio, 
inapreensíveis. Tanto que, quando escre
vemos ou falamos, usamos as expressões 
como lusco-fusco, céu de brigadeiro, céu 
de folhinha etc., palavra que não dizem 
muito em si, mas que nos remetem ob
jetivamente ao reconhecimento imaginá
rio do que se fala.

Norberto Stori imobiliza esses mo
mentos fugidios nas suas pinturas e 
equaciona a difícil relação homem e na
tureza, através da recriação da última pela 
percepção que este tem da primeira. 
Obra fundada no domínio técnico e no 
controle da emoção, possui qualidades 
que lhe permitem equacionar essa com
plexa relação. Qualidades que tornam o 
artista apto a deixar suas obras semelhan
tes ao real, no que este tem de aparência 
e fugacidade, mas também análogas aos 
nossos sentimentos frente a essa mesma 
natureza fugidia.

Paulo Comes 
Curador da mostra de Norberto Stori
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SALAS NEGRAS

A multidão e sua máscara
AAMARGSCotidiano agitado. Opressão gerada 

pelas massas. Falta de privacidade. Pas
teurização. Desequilíbrios. Estes são os 
assuntos trabalhados na mostra O sentido

Usando imagens de personagens conhe
cidas - que possuem significado especial 
para o artista e constituem sua 
iconografia particular - e também auto- 
retratos, colocados em meio a uma jus
taposição de cabeças, Moura gera dife
rentes sentidos, numa tentativa de acres
centar cor, poesia e humanidade à reali
dade corrosiva dos dias de hoje.

O sentido e a máscara também repre
senta, para o artista, uma forma de ho
menagear seu grande incentivador, o fi
lósofo e professor Gerd Bornheim, que 
possui livro homônimo. Na obra de 
1969, Borheim discute o teatro sob di
versas perspectivas, inclusive o 
existencialismo, uma de suas temáticas 
preferidas. Seguindo as idéias do filóso
fo, José Carlos Moura propõe, em sua 
mostra, a reflexão sobre o indivíduo e a 
passividade, na tentativa de formular 
uma maior consciência crítica e 
politização do homem.

Confira os descontos e 
benefícios que as empresas 
parceiras da Associação de 
Amigos do Museu oferecem 
aos sócios:

e a máscara, do artista plástico gaúcho José 
Carlos Moura, sobre a grande temática 
das multidões. A mostra tem a 
curadoria de Bina Monteiro e apresen
ta cerca de 30 obras em técnica mista,
que podem ser vistas nas Salas Negras 
do MARGS até o dia 5 de setembro, 
de terças a domingos, das 10 às 19h, 
com entrada franca.

Artes Antigüidades 
Dariano - 10%
Arte Nobre - 10%
Arte & Cia -
Livros Molduras Café - 10%
Arteplantas Flores 
e Paisagismo - 10%
Art Craft quadros e molduras - 5%
Associação Brasileira 
de Yoga - 20%
Bistrô do MARGS - 20%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARGS - 10%
Casa Masson - 5% a 1 5%
Cultura Tur - 20%
Decor - Pedras 
para Esculturas - 10%
Der Tee Laden - 10%
Galeria Belas Artes - 10%
Galeria Edelweiss - 10%
Galeria Gestual - 10%
Garagem Siqueira Campos - 
Estacionamento - R$ 6.00 (turno) 
Giuliano Vinhos - 6 a 10%
Hotel Plaza Porto Alegre - 30% 
(de sextas a domingos)
Hotel Plaza São Rafael - 30%
(de sextas a domingos)
Learnet English 
Multimethod - 30 a 50%
Livraria Ex-Libris - 10%
Livraria Internacional - 10%
Loja do MARGS - 10%
Nieto - Quadros e Molduras - 10% 
Ótica Confiança - 5% a 15%
Porto Alegre City Hotel - 30% 
(sextas a domingos)
Porto Di Salemo Delikatessen - 5% 
Psicólogas Raquel da Silva 
Silveira e Luciana Wickert - 30% 
a 50% nas consultas
Rota Cultural Turismo - 10% 
Revista Aplauso - 20%

O artista - que possui um extenso cur
rículo de exposições individuais e 
premiaçÕes nacionais e internacionais - 
utiliza o relevo, a aquarela e a colagem 
para falar sobre um tema bastante pre
sente no mundo contemporâneo: a gera
ção de uma sociedade de consumo, cada 
vez mais descartável, veloz e 
desumanizada. Para desenvolver o traba
lho, Moura enfoca o tema partindo de 
uma crítica à mídia sensacionalista, que 
invade a privacidade de pessoas célebres.

Cybeli Moraes 
Equipe Jornal do MARGS

SALAO
Incentivo para jovens artistas

Depois de sete anos de interrupção, 
o Salão Jovem Artista, promovido pela 
RBS, volta a ser realizado exibindo tra
balhos de jovens de diferentes regiões 
do Estado. Na sua 18° edição, a mostra 
serve como uma forma de estimular a 
criação artística e dar início à 
profissionalização, obedecendo a um ci
clo que já faz parte da história cultural 
do país. O primeiro Salão de Arte foi 
realizado em 1829 e teve como premia
do um gaúcho, o pintor Araújo Porto 
Alegre. No Rio Grande do Sul, os Sa
lões surgiram no final da década de 30, 
em uma iniciativa da Associação Fran
cisco Lisboa, seguida pela Escola de Be
las Artes e, posteriormente, por várias 
outras instituições.

As obras selecionadas para a exposi
ção final do 18° SJA seguem diferentes 
linhas de criação. O resultado estético de 
cada trabalho comprova que não houve 
padronização de estilos. As pinturas, gra
vuras, fotografias, desenhos e esculturas 
revelam distintas técnicas e utilização de 
materiais diversos como tecidos, arames 
e espelhos.

Para o concurso, foram escolhidos tra
balhos de artistas iniciantes da Região 
Metropolitana, da Capital e das cidades 
de Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul 
e Santa Maria, num total de mais de 600 
obras inscritas. O júri, formado por re
presentantes de cada cidade onde houve 
seleção, não teve regras para escolhas. 
Assim como os trabalhos poderiam uti
lizar qualquer material ou tema, a indi
cação ao melhor artista também deveria 
ser livre.

O vencedor foi conhecido na inau
guração da mostra final, no dia 06 de 
agosto, na Pinacoteca Central do 
MARGS. O trabalho intitulado Petróleo, 
de José Eduardo Bronizaki, foi o desta
que entre os demais. A instalação em es
malte sintético sugere e relembra os de
sastres ecológicos e o derramamento de 
óleo no ambiente natural.

A exposição permanece aberta até 28 
de agosto nas galerias João Fahrion, 
Pedro Weingàrtner e Ângelo Guido, no 
segundo pavimento do MARGS.
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Seja você também 
um parceiro da AAMARGS. 
Informações pelo telefone 
(51) 3224-4255.

Luciana Castilhos 
Equipe Jornal do MARGS

•Aliança Francesa
•Arteplantas
•Ativa
• Banco Safra

•Capa Engenharia 
•Cápsula 

Cinematográfica 
• Danke Comunicação 
•Fiat

•Gerdau
• Hotel Plaza São Rafael
• Lojas Renner 
•Miolo Vinhos Finos

• Nova Prova 
•Ouro e Prata
• Revista Aplauso 
•SLM Ogilvy 
•Soul Criatividade

•Terra
•Tintas Killing 
•Trindade Gráfica 
•Yázigi
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Nesta experiência incorporo ao meu universo 
pictórico, o tangível, o palpável.

A Pintura também é um problema de linguagem.

O tema pouco importa.

Importante é a maneira de ver, de dizer, de fazer.

A maneira de Cézanne é Cézanne. A maneira do 
artista é o artista.

Desde 1984, o MARGS abriga um precioso conjunto 
de documentos doados na época pelo pintor Iberè 
Camargo. 0 artista deixou sob os cuidados do Museu 
uma série de cartas, telegramas, anotações e fotos 
do seu cotidiano pessoal e artístico, preocupado com 
a construção da memória de sua vida e obra. A 
partir de agora, por meio da Secretaria de Estado da 
Cultura e do Museu de Arte. este acervo será cedido 
ao centro de documentação da Fundação Iberê 
Camargo. Antes de ser entregue, os documentos 
foram catalogados e preservados em embalagens 
especiais pela funcionária e museóloga Beatriz 
Marodin do Núcleo de Documentação do MARGS. 
Para marcar o evento e os 10 anos da morte do 
artista, a Fundação e o Museu apresentam a mostra 
Iberê Camargo - uma perspectiva documental 
apresentando os documentos ao público, na Sala 
Oscar Boeira. até 5 de setembro. A curadoria é da 
crítica de arte Mônica Zieslinsky, professora da pós- 
graduação do Instituto de Artes da UFRGS e 
coordenadora do projeto de catalogação da obra de 
Iberê Camargo.
O jornalista e professor Tatata Pimentel, que foi 
diretor do MARGS entre 1980 e 1983, trouxe no 
mês passado, durante as comemorações dos 50 anos 
da instituição, quatro cartas recebidas do seu amigo 
Iberê Camargo, agora incorporadas ao conjunto 
documental. Tatata foi um dos responsáveis pelo 
retorno do pintor ao sul e tornou-se um dos seus 
assessores mais próximos. Lembra desta época: 
vanglorio-me de ter trazido Iberê Camargo para Porto 
Alegre! Aqui, eu o assessorava; ele mandava, não pedia. 
Depois, posei para o quadro Personagens. Posei doze 
horas consecutivas. E ele resolve, no dia da exposição, 
achar que tinha que retocar mais!

Amo os grandes espaços.

A amplidão, para mim, é sinônimo de liberdade. 

O mesquinho oprime o coração.
Iberê Camargo 

Porto Alegre, 8-3-83
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Investimentos na base de 

toda grande obra: o ser humano.
i
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GERDAUA Gerdau participa da construção de uma sociedade melhor com projetos nas áreas de pesquisa científica, 
empreendedorismo, educação, cultura, saúde, voluntariado e qualidade total. Visite nosso site: www.gerdau.com.br.
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http://www.gerdau.com.br

