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MARGS SITE

O Museu prepara-se para comemorar seus 50 anos de 
atividades. O Núcleo de Documentação e Pesquisa 
está coletando uma série de depoimentos 
significativos para recuperar boa parte da trajetória 
da instituição, preenchendo várias lacunas 
informativas verificadas. Ex-diretores, funcionários, 
artistas, intelectuais, todos foram convidados a 
registrar suas vivências para um livro que promete 
documentar com precisão a história cultural do 
MARGS e do circuito artístico no sul do País. 
Enquanto isso, em maio, o público poderá conferir o 
trabalho do gaúcho Júlio Ghiorzi, artista inquieto, 
pesquisador, seduzido pela pintura, que a cada nova 
exposição oferece resultados surpreendentes para quem 
acompanha sua trajetória. O fotógrafo Thierry Rios 
estará nas Salas Negras, apresentando uma 
panorâmica pelo cotidiano, pelas formas e pela 
estética das bicicletas, signo de movimento, de 
infância, de fim-de-semana. É preciso, também, fazer 
um registro especial para a exposição, organizada pelo 
diretor do acervo artístico da Prefeitura Municipal, 
Flávio Krawczyk, ilustrando a arte brasileira entre 
1964 e 1985, sob o título No tempo da ditadura.

Neste número do Jornal do Margs, o leitor poderá 
conhecer um pouco mais sobre o monumento que 
traduz a épica porto-alegrense, o monumento aos 
Açorianos que, há 30 anos, Carlos Tenius erigiu num 
descampado da cidade. Percorreremos, também, os 
museus caseiros, aqueles que todos criamos com 
pequenos objetos e múltiplos cacarecos. Por fim, algo 
muito especial e que traduz o sentido principal desta 
edição: a homenagem a um artista que deixou sua 

2 marca no Museu e entre milhares de alunos. O pintor, 
desenhista e gravador Plínio Bernhard, ex-diretor do 
MARGS, nos deixou em 14 de abril, aos 77 anos, 
vitimado pelo câncer. A memória do artista, a 
lembrança de sua doce figura e o vigor de sua obra, uma 
elegia à figura humana, com certeza ultrapassam a 
simples efemeridade da vida.

Arte, poesia e cidade
A mais recente exposição - A Cara do Rio - no Centro Cultural dos Correi

os, Rio de Janeiro, projeto do Ateliê Villa Olívia, nos possibilita compreender 
as relações dos artistas com a sua cidade, nesse projeto artístico coletivo que 
reúne 50 artistas de diferentes tendências. Esse evento foi organizado pelo Ate
liê Villa Olívia, de Marcelo Frazão, um espaço artístico de muitas atividades: 
www.villaolivia.kit.net:

Marcelo Frazão (www.marcelofrazao.kit.net), graduado em Gravura pela 
Escola de Belas da UFRJ, e mestre em Ciência da Arte pela Universidade Fede
ral Fluminense, reúne as atividades de 
professor (UFF e UFRJ), gravador, cu- 
rador, mas também encontra tempo 
para fazer poesia, inclusive na web. É 
um apaixonado pela paisagem carioca 
e produziu um Ensaio Fotográfico so
bre o Centro do Rio - http:// 
geocities.yahoo.com.br/ocentrodo- 
meurio/principal.htm - e vem ela
borando um dicionário de gravado
res. Já publicou os livros de poesia:
Erótica (1999), em parceria com 
Armando Freitas Filho, e Homo 
Sapiens Sexualis (2001), com de
senhos de Paulo Villela. Marce
lo participa de mostras coleti
vas e individuais no Brasil e no 
exterior e tem recebido diver
sas premiações. 1

Dentre a sua obra vasta e va- j
riada, vale destacar, pela origi- I 
nalidade do tema e criatividade I 
dos participantes, o livro e o I 
sítio “Bichos”, que mostra que 
arte e jogo têm muitas coisas ■ 
em comum: cada um dos 25 fl 
gravadores aceitou a propos- 
ta de fazer de cada bicho um 
jogo artístico e, assim, ho- 
menagear o jogo do bicho, 
que foi introduzido no Rio 
de Janeiro em 1893.

“O Rio Passado a Preto e 
Branco” é um livro-postal: cada uma das suas 
pode ser destacada e se torna uma paisagem artística do Rio de Janeiro. Um 
livro que se multiplica e que pode ser presenteado para os amigos.

Marcelo tem sempre o cuidado de fazer uma exposição, registrar o material 
na rede, publicar um livro-álbum e elaborar postais das obras e do evento. Esse 
tipo de divulgação tem durações diferentes, importantes e contínuas: a obra de 
arte volta para o ateliê do artista, ou é vendida, depois de ser apreciada pelos 
visitantes da exposição; o livro continua a ser apreciado em diferentes possibi
lidades; o registro no sítio permite um novo tipo de acesso; e os postais perma
necem também circulando e divulgando o evento. Há uma entrevista com 
o Marcelo em: http://www.officinadopensamento.com.br/officina/ 
entre-vistas/entre-vistas marcelo frazao.htm

V/ / /a 
Olívia

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS

Capa: Plínio Bernhardt, 
Litografia n° 8. 1977, 
Acervo do MARGS

Jorge Luiz Antonio 
professor e pesquisador
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OBJETOS

O museu das pequenas coisas

A reunião de pequenos objetos 
artísticos, guardados nas gavetas ou 
em estantes caseiras, pode render 
uma exposição memorável.

Memodípticos de Manoel da Costa

A partir de 1969, Herbert Distei assu
miu uma curadoria peculiar. Montou o 
que seria o menor museu ou galeria: um 
pequeno móvel com 20 gavetas, cada uma 
com 25 divisões, ocupando 183 x 42 x 
42cm. Ainda em processo, então com 140 
participantes, foi apresentado na Docu
menta 5, em 1972. Com o trabalho de 
número 501 (a base metálica de Ed 
Kienholz), o Museu das Gavetas seria con
cluído (1977). Em cada compartimento 
se acomodavam obras de Roy 
Liechtenstein, Jesús Soto, Jiri Kolar, 
Joseph Beuys, Robert Motherwell, 
Mimmo Rotella, Pablo Picasso e muitos 
outros, conhecidos ou não. Essa idéia tam
bém foi compartilhada pelo movimento 
Fluxus, com seu próprio Fluxus Cabinet 
(1975-77), também com 20 gavetas, ocu
pando um volume de 123 x 37 x 36cm, e 
funcionando como uma antologia de ob
jetos, impressos e documentos de seus 
participantes, como George Maciunas, 
George Brecht, Ben Vautier, Claes 
Oldenburg, Robert Watts etc. Ambos os 
gaveteiros são concepções que incorpora
ram peças únicas e múltiplas. E ainda exis
tem seus precedentes notáveis, e até fol
clóricos, como as maletas de Marcei 
Duchamp (as Boite-en-valise, com tiragens 
sucessivas de 20, 90, 30, 60 e 100 exem
plares, entre 1941 e 1968, em Nova York, 
Paris e Milão).

À parte a generosa possibilidade de 
reflexão que nos provoca a existência des
ses mini-museus e a idéia de ação artística 
através da multiplicação de objetos, po
demos de imediato pensar na palavra “di
mensão” (quando não dirigida apenas às 
unidades de medida) como tendo um sig
nificado abstrato e muito volátil. Sejamos, 
por um momento, ansiosos e compulsi
vos como os esquilos dos desenhos ani
mados. Como estariam, hoje, os nossos

estoques? Se pudéssemos fazer um levan
tamento dos pequenos objetos artísticos 
que temos nas nossas estantes e gavetas, 
catalogá-los, selecioná-los e, por fim, expô- 
los, por mais singelos que possam parecer 
à primeira vista, talvez a exibição pudesse 
ser um evento memorável. Por exemplo, 
se você guarda uma nota de zero cruzeiro 
de Cildo Meireles, que já valeu mesmo 
quase zero em 1978, hoje você tem um 
marco fundador da arte contemporânea 
nacional. Idem se tiver um disco fonográfico 
de Antônio Dias (O espaço entre, 1971). E 
se sua amiga possuir uma cópia do múltiplo 
X, e seu outro amigo tiver aquele outro 
múltiplo Y, e assim por diante?

Quem visitasse a Tate Modern no fi
nal do ano passado, encontraria apenas 
dois brasileiros em exposição: Sérgio 
Camargo, com um de seus extraordinári
os relevos, e Paulo Bruscky, com uma úni
ca folha de papel, na seção de arte postal e 
objetos do Fluxus. A disposição do acer
vo de que falo é a daquele momento, cla
ro, e parte das obras são exibidas em rodí
zio. Mesmo assim, presume-se que qual
quer seleção surja da constatação de fatos 
artísticos avaliados com profissionalismo. 
Pode-se também pensar, sem receios, que 
por vezes insistimos em ver a paisagem 
doméstica com um olhar torto, realçando 
valores que não são tão notáveis, e esque
cemos de identificar os pontos em que a 
nossa arte realmente se move em compas
so com a produção internacional. Um tri
ângulo como o complexo da Tate, o Cen
tro Pompidou e o MoMA, o seu vértice 
histórico, pode servir de sinalização para 
nossas ponderações. Todas essas institui
ções têm espaços para os pequenos obje
tos, únicos ou múltiplos. Pode ser que es
tejamos subestimando o valor daquela 
produção lúdica e “barata”, mas que acom
panha projetos maiores ou ações artísti

cas mais complexas, e que pode estar den
tro das nossas casas.

Recentemente, ao admirar um recal- 
citrante poema-objeto, lembrei da acolhi
da ainda pequena a esse tipo de produção 
no Brasil. Essa situação deverá mudar com 
as novas pesquisas acadêmicas, principais 
responsáveis pelo levantamento da iden
tidade artística nacional. Aqui mesmo, no 
sul do país, alguns artistas fazem uso de 
pequenos múltiplos para divulgar suas 
propostas, presentear amigos ou 
disponibilizar para comércio. São peças 
não avulsas de fato, mas inseridas na iden
tidade de produções que amadurecem en
quanto ocupam diferentes canais de ex
pressão ou circulação. Alguns objetos são 
profundamente circunspectos, outros são 
galhofeiros, mas todos são comprometi
dos com o gosto e o projeto artístico e 
intelectual de seus autores, sejam eles jo
vens ou nem tanto. Há, por exemplo, des
de um cartazete de Vera Chaves Barcellos 
(hoje incorporado, junto com os frutos 
de seus amigos do NO, à nossa história 
da arte), até exemplos recentes, como o 
jogo de memória de Manuel da Costa, a 
lanterninha que projeta um coração de 
Isabel de Castro, o impresso articulado de 
Maria Lúcia Cattani, um flip book de Lú
cia Koch, os cartões de visita de Helio 
Fervenza, os pequeninos diários de viagem 
de Fábio Zimbres, os ímãs de geladeira 
de Adriane Hernandez, os cartões-postais 
com fotos pinhole do grupo Lata Mágica, 
e alguns outros que eu estou esquecendo, 
desculpem!, mas que poderão ser encon
trados em outras gavetas. (E termino aqui, 
choramingando de novo a falta moral de 
um espaço físico para o museu de arte con
temporânea da minha cidade.)

 ^ ^ ^ 
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Paulo Silveira 
Doutorando em Artes Visuais 

(História. Teoria e Crítica) pela UFRGS.
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MONUMENTO

Vitória alada no Porto
Porto Alegre tem sua paisagem. Uma apondo ao conjunto metalino que acha e funda lugares. Helena,uma car- na-

paisagem impregnada de beleza e signi- ga de significados decisivos para a per- turalizada porto-alegrense. Em uma ci-
ficado, de recantos e traçados que cepção de valores que fundaram e pro- dade tão cheia de neoclassicismoem
repousam símbolos e memórias de alta jetam a cidade. formalista, dá gosto sublinhar esta es-
densidade. Signos de inteligência e be- Entre os seus significados, podemos crita inteligente do clássico, fundin-
leza - as formas de um patrimônio ex- ali distinguir do imaginário helênico e saga açoria-menos quatro níveisao
celente, face bonita do monstro urba- de memória e historicidade: a memó- na, em uma dicção moderna do mito
no. É certo que o desenvolvimento da ria clássica, resgatada vitoriosamente, fundador, atualizado.
cidade devastou o agreste nativo, e po- na proa da nau; memória épica da gen- Este monumento lembra-nos tam-
luiu em demasia, o que é também mui- te açoriana, o colonizador fundador da bém que o espaço foi conquistado, se-
to feio e pouco inteligente; todavia, cri- cidade; memória também daquela não por batalhas violentas, de que aqui
as da cidade, naturalizamos nela tam- inauguração, em 26 de março de 1974 não se tem notícia, sem dúvida pelo es-
bém a beleza, que percebemos até como - e já se vão 30 anos! Quarta memória: forço épico, pelo ímpeto desbravador de
contraponto da urbe sombria, dos não- do futuro, inscrito em suas formas ar- uma gente que transpôs fronteiras e su-
lugares onde imperam cinzas, coabitan- rojadas, projetando-se no espaço, tem- plantou intempéries, só pelo móvel au-
do com a cidade bela. Nesta-cidade bela, po em que, mercê da concepção e da dacioso de fundar uma nova terra: 60
arte e arquitetura formam um código, engenharia da obra, poderá perd 
onde se expressa a identidade edificada, esta escultura, por no mínimo mais 100

casais de açorianos, diz o mito. Destaurar
fundação, saga de pioneiros, somos to-

patrimônio de várias gerações. Se anos. Que nós e nossos filhos saibamos dos herdeiros. Tenius lança um olharsou
bermos decifrar em seus monumentos a sempre compreendê-la e preservá-la! dignificante ao povo açoriano, e nos faz
memória do esforço e da mente de NIKE - Vitória! O sonho coletivo ver, naquele gesto inaugural, o ímpetonos
sos construtores, leremos a fisionomia torna-se uma nau, que irrompe no es- heróico superando adversidades, fun
de uma cidade, Porto Alegre, seu passa- paço guiada pelo símbolo de muitos dando o futuro da cidade, Porto dos
do, presente e futuro, um corpo urbano triunfos, vitória alada na popa. Vitó- Casais, nossa Porto Alegre.

ria de navegadores gregos, singrando 
mares, de açorianos cosmonautas, nos-

e sua paisagem. Na arte pública de Porto Alegre, a
Nesta paisagem, em um ralo des- imagem da conquista só aparece com tal

campado, sobre levíssima colina, hoje sa vitória alada. Em sua imagem e pre- força épica mural magistral de Aldono
enlaçada por artérias de tráfego inten- sença, a glória da conquista, o vigor e Locatelli, no antigo aeroporto Salgado
so, ergue-se soberano, em glória metá- o arrojo triunfante de quem atravessa Filho, A conquista do espaço. Aquela
lica e arrojo épico, um dos melhores oceanos, o signo dos desbravadores. obra em si justificaria musealizar o anti-

território da cidade, o Mo- Zeus Nikaios, Júpiter Victor. Emmarcos no go aeroporto, assim como os Açorianos,seu
numento aos Açorianos. Obra prima genoma, está também a memória de de Tenius, já criam um museu a céu
de Carlos Tenius, artista escultor, au- todos os navegadores, o coletivo de aberto ao seu redor. Tenius legou a Por
tor deste constructo notável em que, todos os construtores, o sonho arroja- 
além da grande beleza, está presente do de todas as utopias. Vitória que não 
uma refinada inteligência histórica,

to Alegre uma outra monumental ale
goria artística e histórica, em uma obra

grita, mas avança resoluta, confiante, situada no Parque Moinhos de Vento,



A fatura da obrainaugurada em 1979. Mas lá não é locàl 
de glória, e sim de ironia e luto, inscri
tas em uma sutil charada alegórica. Já 
no Monumento aos Açorianos, além das 
alegorias históricas, a síntese formal e o 
vigor ordenado do desenho são também

Em uma manhã invernal do ano de 1973. o 

prefeito de Porto Alegre, eng. Teimo 

Thompson Flores, foi ao Instituto de Artes 

da UFRGS para visitar o ateliê do professor 
Carlos Gustavo Tenius, examinar a maquete 

da obra que lhe fora comissionada e decidir 
pela aceitação ou recusa do projeto. Tenius 

tinha então 34 anos; seu ateliê fora instalado 

no IA a convite de Fernando Corona, 
catedrático de modelagem e de escultura, 
seu mestre e tutor acadêmico; neste mesmo 

espaço, instalado por Tenius, ainda hoje 

funciona a sala de esculturas do IA. Ao 

examinar a maquete do Monumento aos 

Açorianos (um protótipo na escala de 1:10, 
pertencente ao acervo do MARGS), o 

prefeito deteve-se, arregaçou as mangas e 

exclamou, mostrando o antebraço como 

testemunho: "Eu estou arrepiado! Conclua 

o quanto antes!” Thompson Flores queria ver 
obras de grandes artistas junto aos viadutos 

com que então remodelava Porto Alegre; 
assim, ao lado do Viaduto Loureiro da Silva 

(Av. Duque de Caxias sobre Av. Salgado 

Filho), está um painel de Vasco Prado; sobre 

o túnel da Conceição, em um módulo de 

concreto, painéis de Xico Stockinger, e junto 

ao Viaduto dos Açorianos, esta obra de Carlos 

Tenius. Feita de uma liga especial de aço e 

cobre, a escultura mede 24 metros de 

comprimento, com altura mínima de 7.5 

metros e máxima de 15 metros. Pesa cerca 

de 54 toneladas; cada asa da Vitória alada, 
cerca de 3 toneladas. Na falta de qualquer 
proteção, o monumento tem sido 

depredado; além da iluminação inadequada, 
já há vários rombos na estrutura metálica que 

clama por restauro. Bem conservado, o 

monumento poderá durar por muitos séculos, 
pois, segundo Tenius. “é eterno!” (FM)

uma lição de arte moderna - ciente da
tradição, rigorosa no recorte, dinâmica

projeção futurista. A cena da funda-na
ção aqui não é apenas heroísmo, é tam
bém solidariedade, arrojo e futuro.

Em Porto Alegre, as restantes obras
de arte públicas contendo alegoria das
origens anunciam apenas um imaginá
rio filo-clássico algo desarraigado (tal

nas figuras da fachada da Prefei-como
tura), sem referências à efetiva funda
ção da cidade, originariamente luso-aço-
riana. Foi preciso um artista daqui, des
pido dos cacoetes árcades de outrora,
para nos oferecer a visão clara do gesto
precursor, sua autoria e grandeza.

Porto Alegre e os açorianos. Pela for
ça do símbolo e pelo vigor de uma ex
pressão extraordinária, na obra de Tenius
lemos a memória de uma conquista, e a
inspiração com que realizarmos, a cada
dia e a cada noite, a saga de desbravado
res - sobrevivermos, e construirmos o
destino desta cidade, cujo futuro, diz-
nos esta obra, será também o triunfo de
um sonho coletivo.

Francisco Marshall
Historiador iconólogo, prof. PPG Artes Visuais

IA e Depto.-PPG História-lFCH/UFRGS
marshall@ufrgs.br

Esboços realizados por Carlos Tenius
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EXPOSIÇÃO

As pinturas 

gêmeas de 

Julio Chiorzi0 jogo entre cópia e matriz, proposto por Chiorzi. aparece nos diversos diálogos entre as telas 
gêmeas. A foto (acima) é outra possibilidade de montagem das pinturas em exposição.

A obra de Julio Ghiorzi desenvolve-se 
calcada na pesquisa e na revisão de ima
gens contidas no patrimônio da História 
da Arte, elaborando problemas atuais a 
partir do uso de imagens produzidas no 
passado.

Pode-se pensar seu trabalho como tri
butário dos movimentos de re-acomoda- 
ção da pintura no cenário artístico inter
nacional, visíveis nos anos 80 do século 
XX. A recorrência aos códigos pictóricos 
anteriores ao Modernismo, bem como aos 
modernistas, a exploração do imenso ar
quivo do banco de dados visuais preser
vados pela tradição, alimentaram tendên
cias diversas como o Anacronismo, o Neo- 
Expressionismo, a Transvanguarda e mes
mo a Geração 80 Brasileira. A pintura 
desse período voltou-se sobre a sua histó
ria, embebida, como diz Bonito Oliva em 
La Trans-vanguardia, de “uma sensibilida- 

^ de que permitia à arte rodar em todas as 
direções, sem categorias e hierarquia de 
presente e passado”.

Tendo como fontes obras pré-existen- 
tes e como práticas a apropriação, o 
citacionismo, a paródia, a simulação e a 
manipulação desconstrutiva de imagens de 
segunda geração, essa produção circuns
creveu um território de interesse àqueles 
que anseiam compreender os percursos da 
pintura hodierna.

Ghiorzi já operou com imagens extra
ídas da produção de Mondrian, Pollock, 
Warhol e Yves Klein, ou manipulou re
presentações arquitetônicas modernas em 
outras experiências desenroladas anterior
mente. Também o imaginário do século 
XVII tem sido objeto de sua investigação 
e na presente mostra torna-se o centro de

atenção. O conjunto de Pinturas Gêmeas, 
agora exibido, aprofunda a questão das ca
tegorias históricas do retrato (representa
ção do sujeito) e da paisagem (representa
ção do espaço dominado por esse sujei
to). O foco concentra-se sobretudo no 
retrato. Esse tipo de representação, con
forme hoje o compreendemos, surgiu no 
século XIV e ganhou impulso na medida 
que estruturavam-se as sociedades corte- 
sã, burguesa, laica e protestante, e que as 
exigências de representação das individu
alidades tornavam-se imperativas. Contu
do, a fotografia abalou radicalmente a si
tuação do retratismo pictórico. Tornou-o 
anacrônico e sem função.

Ghiorzi propõe-se redimensionar a 
pintura de retratos. Suas pinturas evocam 
os retratos executados no século XVII por 
Rembrandt, Velázquez e Frans Hals. En
quanto estes autores fixavam as persona
lidades psicológica e social dos retratados, 
Ghiorzi subtrai a questão da identidade, 
e o retratado torna-se vaga aparência, um 
tipo de fisionomia reconhecível colhida no 
imaginário coletivo. Executa, em suma, 
um não-retrato.

Julio Ghiorzi aplica sobre o estatuto 
do retratismo três manobras pertinentes 
à reflexão sobre a pintura no atual mo
mento de crise desta linguagem.

O artista na constituição formal de sua 
obra investe no contraste com a técnica e 
os materiais tradicionais de manufatura de 
retratos. O retratismo progrediu com o 
aprimoramento da tinta a óleo, com sua 
flexibilidade, fluidez, brilho e transparên
cia, mas Ghiorzi prefere empregar tinta 
avessa a essa tradição. O peso, a espessura 
e a viscosidade do esmalte confronta-se e

resiste ao gesto, reluta com a intenção da 
pincelada, impondo manchas, 
condensando texturas e escorrendo volun
tariamente. A maneira como trabalha a 
matéria pictórica remete aos procedimen
tos catalogados pelo abstracionismo in
formal, e assim instala-se uma conexão 
entre os universos figurativo e abstrato, 
ao mesmo tempo em que passa a ser exi
bido um confronto da pintura consigo 
mesma, que é questão ainda eminente 
na pauta artística.

O segundo deslocamento promovido 
por Ghiorzi ocorre no formato dos supor
tes e na escala dos retratos. O dilatamen- 
to da superfície, o trânsito dos formatos 
verticais para os horizontais, que se alon
gam sobre as paredes exibindo pinturas 
de rostos grandiosos, focados em close e 
envolvidos na dialética da luz com a som
bra, adquirem, ao fim, uma monumenta- 
lidade e uma espetacularização que agu
çam imediatamente o sentido de estranha
mento. Essa ampliação conduz os retra
tos de Guiorzi para um campo próximo 
aos suportes das mídias de grande escala 
- o cinema, o out-door e os aparelhos de 
comunicação -, que por agirem em cen
tros urbanos, têm suas dimensões em grau 
superlativo.

A terceira manobra a destacar é a du
plicação dos retratos em dípticos, 
intitulados de Pinturas Gêmeas. Por 
processo executado ao modo de 
monotipia, Ghiorzi elabora pinturas for
madas por duas partes iguais, mas sime
tricamente opostas, que emparelhadas cri
am relações promíscuas entre pintura e 
impressão, original e cópia. O problema 
da originalidade da imagem é colocado a

princípio pela referência à história da arte, 
pela ausência da novidade e pelos víncu
los com o passado que seu trabalho mani
festa, e se vê afetado pela questão da 
reprodutibilidade técnica, que segundo 
Walter Benjamin, deteriora a aura da obra 
de arte. De uma maneira particular, o ar
tista trabalha com a reprodução, mas ao 
fazê-lo não clarifica e tampouco separa o 
original da cópia, cria um espelhamento 
embaçado que logra ainda manter a aura.

Por fim, resta comentar a única paisa
gem incluída na mostra. Realizada com 
método idêntico ao dos retratos, esse tra
balho comporta tensões de ordens 
maneirista e romântica, abrigando um 
ambiente subjetivamente carregado e de 
luminosidade dramática. Mas isso surge 
como mais um pretexto para o artista exer
citar os conflitos da própria pintura, o seu 
embate com espaços, figuras, fundos, tex
turas, gestos, matérias cromáticas, luzes e 
sombras, questionando a tradição e o pre
sente da pintura.

Carlos Sena Passos 
Artista plástico, Professor da FAV/UFC

As pinturas de Julio 
Ghiorzi podem ser vistas 
até 30 de maio na Galeria 
Iberê Camargo, segundo 
piso do MARGS, de terças 
a domingos, das 10 às 
19h, com entrada franca.
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FOTOGRAFIA

Personagem
bicicleta Roma,

1992

Fotos “quase inocentes”. É assim que o fotógrafo Thierry Rios delimita seu trabalho, um registro do 
fascínio pessoal sobre um meio de transporte centenário, mas ainda capaz de encantar observadores aten
tos: a bicicleta.

A mostra homônima abre no dia seis de maio e fica em exposição até o dia 6 de junho, nas Salas Negras 
do MARGS, trazendo 36 fotografias em preto e branco, realizadas no período de 1990 a 2004, durante 
diversas viagens à Europa, onde há muitas ciclovias. As imagens revelam um cuidadoso enquadramento, 
sugerindo e compondo cenários diversos sem 
como se fossem personagens.

Thierry Rios, engenheiro de formação, se define com um fotógrafo de rua, de ocasiões cotidianas. O 
que motiva seu trabalho é o desejo de congelar momentos e objetos comuns, aliado ao gosto pessoal 
daquele que opera a câmera. De todas 
dono de um pub em 
bar, à espera do momento de ser levada para casa.

Na escolha das bicicletas, as pretas são suas preferidas: esta é a cor de uma Monark Brasiliana, de 1963, 
que o artista não troca, vende ou empresta. O preto, associado ao branco, também conduz esta espécie de 
pintura de um veículo tão consolidado culturalmente, mas tão despercebido. Afinal, a bicicleta é, provavel
mente, o transporte pessoal mais popular do planeta.

Ao fotografar e capturar o olhar para bicicletas, Thierry Rios leva o espectador à reflexão sobre situações 
corriqueiras e as pessoas anônimas nelas envolvidas. Suas fotografias formam um mundo à parte, de silên
cios, sutilezas, curiosidades e nostalgia. Karl Friederich Drais, o criador da bicicleta, q 
ele imaginar que seu invento poderia ocupar 
de invenções obsoletas.

qualquer tipo de montagem. Apenas flagrantes de bicicletas,

as suas bicicletas, a única não fotografada em espaço aberto foi a do 
Porto Alegre: um veículo preto, que fica encostado, diariamente, em um cantinho do

ue o diga: jamais iria 
um lugar de destaque nos dias atuais, tão frenéticos, velozes e

Cybeli Moraes 
Equipe Jornal do MARGS

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

Artes Antigüidades Dariano - 10% 
Arte Nobre - 10%

Hotel Plaza Porto Alegre - 30%
(de sextas a domingos)EXTENSÃO O 9o Happy Hour Cultural do MARGS — Metamorfoses: Arte e Psicanálise 

terá como convidada a artista plástica Maria Tomaselli. O evento acontece no dia pri
meiro de junho, a partir das 19h, no auditório do Museu, com entrada franca. A 
denação do projeto é da arte-educadora Emilia Viero e dos psicanalistas Jaime Betts e 
Lenira Balbueno Fleck. Informações pelo fone (51) 3221 3545, junto ao Núcleo de 
Extensão do MARGS.

CAFE A pedidos, o chopp do Terraço do MARGS passa a ser vendido também no 
Café, a partir deste mês. Também estão em fase de programação eventos 
semanais para os happy hours do Café.

LOJA A Loja do MARGS oferece lançamentos de qualidade, entre literatura 
plásticas. Destaque para Artur Lescher e Lya Luft. Confira também a série russa, 
obras de Turguêniev e Tchekov, o Ensaio sobre a lucidez de Saramago e Hélio Oiticica 
por Waly Salomão.

BISTRÔ Para aquecer as quartas-feiras de outono o Bistrô do MARGS oferece Picadi- 
nho a Bistrô e nas sextas, a tradicional feijoada. Além disso o menu pode ser apreciado 
em um ambiente requintado, com ótimo atendimento. Aberto de segunda à sexta-feira, 
das 11 às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 11 às 19h. Fone (51) 3225-4484. 
Central de Eventos (51) 3235 3001.

7Arte & Cia - Livros Molduras Café - 10% Hotel p,aza Sao Rafael - 30% 
Arteplantas Flores e Paisagismo - 30%
Associação Brasileira de Yoga - 20%
Bistrô do MARGS - 20%
Bolsa de Arte - 5%

(de sextas a domingos)coor-
Koralle Com. Materiais de Desenho
- 5% a 10%
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 1 5%
Porto Alegre City Hotel - 30%
(sextas a domingos)
Psicólogas Raquel da Silva Silveira 
e Luciana Wickert - 30% a 50% nas consultas
Rota Cultural Turismo - 10%
Revista Aplauso - 20%

Café do MARGS - 10%
Casa Masson - 5% a 1 5% 
Cultura Tur - 20%
Der Tee Laden - 10%
Galeria Belas Artes - 10% 
Galeria Edelweiss - 10%
Galeria Gestual - 10%
Garagem Ceres - Estacionamento 
- R$ 6,00 (turno)
Garagem Siqueira Campos - 
Estacionamento - R$ 6,00 (turno) 
Girasul - Locadora de Vans - 10% 
Giuliano Vinhos - 6 a 10%

musicais

e artes
com

Seja você também um parceiro da AAMARGS. Informações pelo telefone (51) 3224-4255.
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•Lojas Renner 
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Plínio Bernhardt 
(1927-2004)

Nos últimos anos, Plínio 
Bernhardt podia ser 
encontrado todas às 
quartas-feiras, no Museu, 
ministrando a famosa 
oficina de desenho da 
figura humana, sempre 
procurada pelos 
estudantes. O artista, mais 
conhecido pelo seu jeito 
de "doce rebeldia”, dirigiu 
o Margs, quando a 
instituição tinha 20 anos. 
Bernhardt formou-se no 
Instituto de Belas Artes de 
Porto Alegre em 1948. Foi 
um dos fundadores da 
Associação Chico Lisboa e 
do Clube de Gravura. 
Freqüentou as aulas de 
Iberê Camargo nos anos 
60. Plínio experimentou o 
barroco, o expressionismo. 
a paisagem, a natureza- 
morta, mas sua 
preferência recaiu no 
desenho e na figura 
humana. São famosas as 
séries de desenhos 
eróticos. Participou de 
vários salões, ganhou 
prêmios e suas obras estão 
nos acervos do MAC-USP, 
Museu Nacional de Belas 
Artes (RJ), no Museu de 
Arte Contemporânea do 
Paraná e no MARGS.

Plínio
Bernhardt,
arte além

da vida
De todas as razões de viver, penso que 

uma deveria destacar-se, ancorada na ge
nerosidade, a primeira de todas as virtu
des. Quando lembro de Plínio Bernhardt, 
nosso grande artista, ex-diretor do 
MARGS, ou simplesmente - como talvez 
o preferisse -, o querido e estimado profes
sor do curso de figura humana que minis
trou nos torreões do museu até as vésperas 
de seu falecimento, quando penso nesta 
querida figura, fixa-se de imediato a lem
brança de um raro amigo, através de cujo 
olhar se manifesta ainda uma mensagem 
pacificadora e clara de sua função entre nós. 
Plínio foi um soldado das artes plásticas, 
um abnegado mestre, um exemplo a to
dos os seus alunos que em massa compa
receram a sua despedida. Dos tempos mais 
distantes, lembramos aquele homem de es
tatura média, os olhos azuis claros, sempre 
pronto a permitir a abordagem, o 
inseparável cachimbo pendendo de um 
lado da boca, belo ser de uma vaidade en- 
ternecedora. Dos tempos mais recentes, 
lembramos o mestre admirado e paciente, 
o pintor de carreira consolidada, o melhor

colega de seus pupilos com os quais mais 
desejava estar para viver. O Margs teve a 
honra de levar parte de sua obra em uma 
mostra recentemente exibida na Espanha. 
Tem agora o compromisso de dedicar- 
lhe uma exposição retrospectiva que já 
vinha sendo agendada a pedido e com o 
apoio de todos quantos trabalham neste 
museu. Pessoas como Plínio, que têm o 
privilégio de ser lembradas com admira
ção unânime, não podem ser esquecidas, 
e, mais do que isto, sobre seu exemplo 
deve ser erigido o monumento do ser hu
mano em sua compleição mais rica, a do 
espírito aberto, desarmado. As atitudes 
construtivas de um Plínio agregador e 
disposto a todas as lutas, inclusive aque
la contra a doença que aparentemente o 
venceu, justificam - embora contra a 
vontade de todos-, a partida de alguém 
que construiu uma rica e exemplar exis
tência, pedra sobre pedra, buscando nes
ta obra o resultado do dia a dia de um 
viver digno.

Sem título. 1974, 
Acervo do MARGS

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS

Seu acesso ilimitado 

e sem hora marcada. Gí:,) GERDAU
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