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EDITORIAL No mês em que o museu completa 
45 anos de atividades, consagrando-se 
como uma referência decisiva na vida 
cultural do Estado, o Jornal do MARGS 
retoma à circulação em busca de novos 
desafios. Dentro de um projeto gráfico 
mais sofisticado, com cores, o dobro de 
páginas e uma tiragem de cinco mil 
exemplares, esse periódico mensal 
pretende ser um suporte para a reflexão 
das artes visuais, para o exercício da 
crítica, para o debate de idéias, para o 
registro da memória e da história das 
artes no Rio Grande do Sul.
Como o próprio nome indica, o jornal 
tem como eixo os temas suscitados pela 
própria programação do MARGS,

mas buscará, também, transcender esse 
limite circunstancial, servindo como 
veículo para uma discussão diversificada 
em tomo da produção artística.
Assim, o museu, com a presença 
fundamental de seus patrocinadores e 
parceiros, cumpre a sua função de 
propagar a discussão, congregando 
artistas, pesquisadores, estudantes e 
público em geral, abrindo frentes numa 
área carente de comunicação, 
divulgação e registro sistemático.
O MARGS, dentro da política cultural da 
Secretaria de Estado da Cultura, vem 
buscando valorizar o artista, democratizar 
os espaços de visibilidade. Nesse primeiro 
semestre, além da exibição permanente

do acervo, o museu trouxe ao público as 
pinturas de Pietrina Checcacci,
Siron Franco, escultura e fotos de 
Frans Krajcbetg, a arte fotográfica de 
Leopoldo Plentz, Manoel da Costa e 
Marcos Magaldi. Em julho, teremos as 
instalações de Irineu Garcia e, para 
agosto, as esculturas de 
Xico Stockinger e aquarelas do alemão 
Horstjanssen. Mais do que 
uma atitude contemplativa, 
espera-se que as exposições do museu 
sejam momentos instigantes de 
pensamento e debate e que o 
Jornal do MARGS contribua ativamente 
nesse processo.

Direção do MARGS

HISTÓRIA

A maioridade do museu
Ao completar 45 anos, o MARGS Ado tem suas raízes no projeto de formação 

Malagoli, tem uma breve mas riquíssima de uma identidade nacional promovida 
história para contar Não é este o momento

Grande do Sul é criado em 1954.
Seu mentor intelectual e primeiro di

retor foi o pintor e professor Ado Malagoli, 
paulista que chega ao Estado no início da 
década e que elabora a estrutura básica, 
cria e organiza a primeira sede e adquire o 
acervo. Este acervo inicia-se com a remo
ção de obras que estavam em repartições 
públicas e completa-se com um amplo 
processo de aquisições. O eixo da coleção 
era a arte gaúcha: os mestres como 
Weingàrtner, Gotuzzo, Corona, Guido, 
Fahrion, entre outros e os contemporâne
os como Vasco Prado, Iberê Camargo, 
Bianchetti, as Alices, etc. Concomitante a 
esta estava a coleção de brasileiros 
(Visconti, Alexandrino, Bernardelli, 
Timotheo) e também um grupo de 
temporâneos (Schaeffer, Kaminagai, Di 
Cavalcanti, Rossi Osir) além de um grupo 
de obras de autores estrangeiros que, à luz 
dos novos acontecimentos e estudos da 
história da arte, deve ser reavaliado.

A orientação rígida de Malagoli, 
sando doações (exceção feita a duas gravu
ras de Kãte Kollwitz oferecidas por João 
Fahrion) dotou o MARGS de uma coleção 
enxuta e precisa, onde cada item até hoje é 
importante. Este perfil de acervo se perde 
ao longo dos anos. No inicio dos anos 60, 
o acervo tem pouco mais de uma centena 
de obras, chega a 238 em 1974, salta para 
400 em 1978 e, atualmente, estamos com 
mais de duas mil obras tombadas.

Desde que abriu suas portas, ainda no 
foyer do Theatro São Pedro, o museu teve

papel preponderante como espaço de ati
vidades e de consagração dos artistas plás
ticos locais e nacionais. Nesses 45 anos fo
ram muitos os que se dedicaram a coor
denar as atividades da instituição. Muitas 
foram as propostas de trabalhos, muitos 
os caminhos trilhados, inúmeras as difi
culdades. Mas chegamos agora a uma eta
pa na qual confirma-se o destino de enti
dade dedicada à amostragem, à pesquisa e 
documentação e também às atividades de 
extensão, caminhos estes atendidos com 
maior ou menor zelo nestes anos, de acor
do com as possibilidades e interesses que 
nortearam seu destino.

O MARGS — abençoado pelo 
nome de seu idealizador e fundador Ado 
Malagoli-vive agora o início de seu auge: 
tem uma sede adequada, tem um corpo 
funcional estável, tem um conselho insti
tuído e a vontade de encaminhar seu des
tino. Este é o momento em que deve abrir 
mão do transitório das mostras que se su
cedem sem visão de conjunto aspirando o 
brilho efêmero das páginas dos jornais e 
buscar consolidar suas atividades como 
uma instituição museológica com conhe
cimento de todos os tempos, um estabe
lecimento dedicado a refletir sobre o pas
sado, apresentar o presente e preparar o 
futuro das nossas artes visuais irmanado 
em um projeto de consolidação de uma 
identidade artística e de autonomia para a 
cultura do nosso Estado.

pelo Estado Novo; um investimento nas
para desdobrar esta trajetória, mas é im
portante que possamos pensar principal
mente sua importância como eixo de arti
culação e ponto de convergência das ati
vidades artísticas nas artes plásticas no 
Estado e seu papel no país.

Depois de muitos anos de regime de 
exceção, o país e o Estado estavam, após 
o término da Segunda Guerra, em um pro
cesso

manifestações artísticas públicas e de mas
sa visando uma sistemática formação de 
pensamento buscando eliminar quaisquer 
vestígios de regimes oposicionistas, fossem 
de caráter político ideológico, como o co
munismo e o socialismo, fossem os de 
caráter social, tais como os movimentos 
sindicalistas.

A década de 1950, principalmente no 
de redemocratização. O Rio Gran- Brasil, é marcada, no campo das artes plás- 

2 de do Sul organizava-se em partidos e o 
governo Walter Jobim tinha como metas 
prioritárias a industrialização e a conten
ção do êxodo rural. O capital estrangeiro 
começava a entrar no Estado, iniciando o

ticas, por uma série de mudanças. O
Expressionismo Abstrato norte-america
no impõem-se e a Europa, principalmen
te a França, perde o posto de líder do mo
vimento artístico. Na esteira desta mudan- con-

processo que iria mudar a face do Rio ça de eixo, e por razões de ordem políti- 
Grande. O antigo estado rural, que o 
industrialismo desintegrava, se despedia do 
mundo com uma arte que, em narrativas São Paulo em 1947 e o do Rio de Janeiro 
do passado e evocação de cor local, fazi
am reviver o seu encanto bucólico. Em

co-econômica, são criados os primeiros 
museus de arte moderna no Brasil - o de

em 1948 - e ainda o importantíssimo 
MASP, inaugurado em 1947. recu-

1948 é reeditada, pela Livraria do Globo, 
a obra de Simões Lopes Neto. Neste mes-

O Rio Grande do Sul tem nesta época 
um Departamento Estadual de Imprensa 

mo ano, nas dependências do Correio do e Propaganda, que norteia a política cul- 
Povo, acontece a exposição dos “Novos 
de Bagé” e, um ano depois, Erico 
Veríssimo lançava o primeiro volume de 
O Tempo e o Vento. É uma volta aos 
primórdios da formação do Rio Grande, 
um olhar saudoso mas ao mesmo tempo 
crítico.

tural. O sistema de artes está estruturado
segundo as normas determinadas pelo Ins
tituto de Belas Artes - IBA que atua se
guindo os modelos da Escola Nacional de 
Belas Artes, impondo uma visão conser
vadora da arte com o apoio financeiro do 
Estado. E dentro deste contexto, ainda não 
suficientemente estudado da nossa vida 
cultural, que o Museu de Arte do Rio

É o início da criação de uma mística 
gauchesca, uma mitologia formadora que Instituto Estadual de Artes Visuais

EXPEDIENTE Governo do Estado do Rio Grande do Sul • Secretaria de Estado da Cultura •t , ^ , Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli -O Jornal do MARGS é realizado pela Assessoria de Comunicação da v
Secretaria de Estado da Cultura ‘Jornalista responsável Cida Go/inRG 6.256/25 • Edição Cida Golin* Colaboradores Fábio Coutinho, Naira Vasconcelos, Vera Pinto, Pauto Gomes, Marilene Pie/a, Luiz Gonzaga Comes, Alfredo Aquino 
e Mareo Antônio Cunha (revisão) • Fotografia To/ítffgí1 Brum e Walter Fagundes • Relações Públicas e Divulgação Ura Regina Costa Botg es‘ Projeto gráfico Ana Cláudia Grus^ynski* Editoração àexiòtúcaAtelier Design Gráfico* Fotolito Pfwfi 
Mart Pre-press • Impressão Trindade Industria Gráfica • Distribuição gratuita • Tiragem 5 mil exemplares• Cartas para Jornal do MA RGS Praça da Alfândega,s/n° CEP 90010-150 Porto Alegre/RS Fone: (051) 227 2311. JpWI

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURAM A RG s

■UWU DC AXTE 00 *10 OUMDI 00 *Ut *00 MÂUOOII



IR1NEU GARCIA

Passagens espaciais da memória
Como dialogar com o espaço 

arquitetônico do MARGS, com as curvas 
fortes e belas da pinacoteca, sem ser engo
lido pela marca de sua estética histórica? 
Tal impasse anima o artista Irineu Garcia, 
25 anos de escultura, que dividiu o salão 
nobre do MARGS em três grandes instala
ções. Ali, o gaúcho de São Luiz Gonzaga, 
arquiteto de formação, propõe ao especta
dor a sua memória missioneira filtrada pela 
paisagem urbana e por uma concepção es
pacial da escultura. Para ele, escultura não é 
um objeto; é sobretudo um espaço dentro 
de outro.

Nos três grandes cenários, espécies de 
jardins imaginários do artista, Irineu dispôs 
as marcas da infância de guri em fazenda. 
Ali estão a água, pequenas plantas, as pe
dras, a madeira rústica polida pelo uso, o 
ferro, o couro, guampas, as fendas no gra
nito que se abrem em forma de cochos. Na 
evocação da infância, transfigurada pela 
experiência do homem urbano e adulto, 
emerge o simbolismo da região, os Sete 
Povos das Missões, as cruzes e suas suges
tões de vida, de morte, de sofrimento, de 
luta pela terra.

A instalação disposta no centro da Pi
nacoteca carrega na sua origem diálogos de 
Irineu Garcia com Iberê Camargo. De vez 
em quando, os dois se encontravam à tar
de, no centro da cidade, para um cafezinho 
no Haiti. Num desses encontros, surgiu a 
lembrança dos carretéis, os carrinhos fei
tos de carretéis e a descoberta infantil do 
movimento, de como fazer algo andar. Nos 
três ambientes, o artista instalou vídeos com 
sua linguagem mais acelerada. Cenas de 
campanha, pedreiras destruídas e o entor
no da cidade são espécies de clips

interagindo com o espaço criado.
A última exposição individual de Irineu 

Garcia no Estado foi em 1982. Além de 
interromper esse ciclo, a mostra do MARGS 
tem a curadoria da professora Maria Amélia 
Bulhões, especialista na área, e que acom
panha o trabalho do artista de um jeito par
ticular. Ela é sua esposa, o casal tem dois 
filhos, Thiago e Tiana, que participaram de 
toda a produção do evento. O ateliê de 
Irineu fica na sua casa, no Menino Deus. 
Nos últimos anos, o artista tem viajado mui
to a trabalho, passa dois, três meses fora da 
cidade e, eventualmente, do país. Esse ano, 
segue para a França, Venezuela e Sardenha 
em projetos de intervenções artísticas.

Se o espaço físico do MARGS é um de
safio, Irineu cria a partir do enfrentamento 
das diferenças. Já trabalhou com gelo, com 
resíduos urbanos (chamando a atenção do 
público para a reciclagem do lixo), com o 
fogo. Para ele, o que interessa é o proces
so, como uma coisa desencadeia na outra. 
No caso do fogo, vai pesquisando as dife
rentes ações no volume de fumaça, na to
nalidade das cores, nos vazios, no tempo 
de queimada. Brancuse, Henry Moore, 
Burle Marx e Frans Krajcberg são influ
ências que o artista reconhece no seu per
curso criativo. Esse percurso está metodi
camente registrado numa espécie de ca
derno de anotações, um caderno que 
Irineu leva sempre consigo, e que contém 
desenhos, esboços, textos e reflexões para 
obras futuras. O germe da exposição em 
cartaz no MARGS está ali, em anotações 
feitas em outros anos, em outras cidades, 
momentos em que o artista repensa seu 
território.

UplV£m BUAO Srtf..-/•
ítfAfp (HfrLin 
\í Ibk.
NOhJF _

âaf Í2Ü&-* lrq>jejfí /êffiAAk* j
V&QAW t/fVJ/VV1 

/'WA-

«o>

*
4

]>í& | i/^fJj \

¥
d0 Er (ApH) T JK

\j \ \j l fi b PIM C A/£o y? JtCjju'' i tyA
I clit/jç. • 
; qjAMP/g 
IWt)• Lfi 5 1

Cida Colin
3

Irineu Garcia - Pinacotecas 
De 13 de julho a 8 de agosto 

Coquetel de lançamento 
do catálogo do’ artista 

Dia 27 de julho às 19 horas, no MARGS
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ENTREVISTA
A pintura imprevisível de

De maio ao início de julho, 
o MARGS apresentou a maior 
retrospectiva da obra de Siron Franco 
realizada até o momento, 
trazendo obras de colecionadores 
para um público de 
mais de 16 mil pessoas.
Nessa conversa com a jornalista 
Cida Golin, com o curador 
Alfredo Aquino 
e com o artista Paulo Gomes,
Siron Franco fala de sua trajetória 
e da sua liberdade decisiva 
na hora de criar.

JM>Siron, conta um pouco das 
influências na tua criação.
Aos 12 anos, enviei um trabalho para a 
Universidade Católica de Goiás sem colocar 
a idade. Eles me selecionaram e láfiquei 
estudando até os 17 anos de idade.
Antes disso, copiei muito Bosch, El Greco. 
Era uma necessidade visual de trabalhar. 
Não tinha noção do que era a arte.
Tinha um sujeito em Goiânia que vendia 
estampas num varal, eram estampas de 
Van Gogh, Delacroix. Os impressionistas...

JM>E os brasileiros?
E curioso, eufalo o tempo todo do Brasil, 
mas não teve muita influência não.
Talvesçpor eu morarem Goiânia, não sabia 
do que estava acontecendo. Nos anos 60, eu 
não conhecia Hélio Oiticica. Mesmo na 
Universidade, o pessoal não discutia, por 
exemplo, a arte pop. Fui muito retardado 
em termos de informação. Fafia política 
estudantil, havia o AI A, eufafia retratos 
para sobreviver. Eu tinha muitos caminhos, 
o desenho, a pintura, o gr afismo com 
mimeógrafo. Por isso ficou essa mistura.
Há quem diga que sou engajado. Nunca fui 
um artista engajado segundo um determinado 
conceito, como os artistas mexicanos por 
exemplo. Sempre falei muito das questões 
ambientais e sociais e muito pouco sobre a 
minha pintura. Isso criou uma confusão. A 
pintura é uma pintura. Por mais ou menos 
conceituai que seja, você tem uma tinta e uma 
superfície e ali você encontra os problemas 
próprios da linguagem. Teve uma época em

que fui muito ligado à pintura flamenca, ao 
barroco, que era o que eu encontrava 
nas igrejas de Goiás Velho.

JM >A tela que está sendo doada 
ao MARGS reflete suas 
preocupações mais 
contemporâneas.
Sim, elafoi feita no ano passado.
Na verdade, não tenho uma produção 
coerente. Ela tem um grande rio e os 
afluentes. Eufisçum trabalho com peles, mas 
precisou passar seis anos para ele virar uma 
série. Numa época isso me incomodava, 
parecia que eu não tinha personalidade.
Eu viajava, acontecia alguma coisa comigo, o 
meu trabalho mudava radicalmente. 
Talve^seja o reflexo do meio.
O índio facç uma grande escultura para 
comemorar os mortos na festa do Quarup.
No outro dia, aquilo pode virar lenha 
queimada, um pilão. Acho que 
inconscientemente é uma forma de não ter 
compromisso com o que eufi% ontem.

JM > O pintor pinta tudo o que vê...
E, acho que é o meu sistema nervoso, ele é 
que fa% a pintura. Se eu sou tocado por uma 
frase, por uma fala, uma história ou um 
quadro, isso repercute imediatamente e fa% 
parar o que eu já comecei. Tenho essa 
liberdade, essa irresponsabilidade, não sei.
O ato de fasçer, para mim, ê no que consiste 
a coisa. Sou muito envolvido pelo processo.
A frase de um vendedor de tintas, vernizes, 
“essa é acordo veneno", por exemplo, 
desencadeia paletas enormes com a opacidade 

da morte...

JM>Na tela doada ao 
MARGS, há uma frase 
“o que vi pela tevê”.
Eu estava em Berlim, tinha 
levado uma máquina digital, 
estava com insônia e comecei a 

fotografar com a televisão 
ligada. Ao chegar na Bahia, 
disse para alguém: ‘Isso foi o 
que eu vi pela tevê”. Foi aí 
que eu me escutei e achei a 
frase interessante. Todo mundo 
di^isso. E nessas imagens, 
havia de tudo, desde um disco 
dos aborígenes da Austrália 
até violência sexual e, na 
máquina, pareciam imagens de 
gravuras. Até então, não 
imaginava que isso podería 
virar uma série. Às veqes, 
chega alguém no meu ateliê, me 
dá vontade defasçer um retrato 
e eu faço de um jeito clássico. 
Isso tem a ver com Picasso que 
me influenciou muito na 
atitude, na sua liberdade. 
Quando trabalho, a televisão 
fica sempre ligada, sem som. 
Escuto música.

JM > Que tipo de música?
Alguma música que me provoque. F/f toda 
a série das peles ouvindo Michael Newman. 
Quando eu estava fazendo os objetos mágicos, 
escutava Villa-Eobos. Se eu trabalhar seis 
meses, é seis meses a mesma música, ela vira 
um espécie de mantra, quase não a escuto 
mais. Já aconteceu de chegar no ateliê depois 
de uma viagem, colocar o disco e começara 
destruir o trabalho até descobrir que não era 
aquela a música, que o Paulinho (umprimo 
que trabalha comigo) tinha trocado o som. 
Quanto à tela O que vi pela tevê, vi cenas 
de legistasprocurando mulheres mortas e 
queimadas no parque de São Paulo; vi um 
cara com uma luva tirando correntes de ouro. 
Aí comecei a comprar correntes de ouro e a 
desenhar com elas.

JM>A questão indígena é sempre 
recorrente no teu trabalho.
Meu pai é neto de índios carajás. Todo o meu 
trabalho com elementos indígenas são convites 
dos próprios índios, inclusive o 
Monumento às Nações Indígenas.
Isso é uma influência natural. Desde garoto, 
sempre guardeipeças indígenas.
Meus professores olhavam aquilo como um 
artesanato, como um objeto antropológico.
Eu levei muito tempo para olhar para o 
Brasil, para esse Brasilpré-cabralino. 
Somente quando fuipara a Europa em 
1976, para o Museu do Homem com uma 
bolsa-viagem do Salão Nacional do MAM 
do Rio de Janeiro, é que aquilo me pegou de 
uma maneira absoluta como uma fonte de 
riquezaspara estabelecer novas conexões.
E muito difícil conceituar o meu trabalho.
Ele nasce de um processo muito emocional 
sob o ponto de vista da execução.
Nos anos 70, eu precisava de pelo menos 30 
desenhos até chegar na tela. Com o tempo, 
descobri que eu deixava muita emoção 
naqueles desenhos e obtinha um resultado 
diferente na tela. Depois é que tudo passou a 
acontecer na pintura, desde o primeiro gesto.

JM> Conta um pouco sobre a 
instalação Enxadas e o trabalho 
especial que tu desenvolves 
com as crianças.
Eu entendo que um país só muda quando 
der atenção a essas pessoas. O filho de um 
cara do morro ouve samba desde pequeno.
Na Europa, as crianças vão ao museu no 
carrinho. O homem é aquilo que foi injetado 
nele, ele nasce uma folha em branco.
Trabalho com crianças por causa de meu pai, 
ele era muito ligado na gente, cortava o cabelo 
dos meninos pobres da periferia. Eu não sou 
muito intelectual, venho de uma linhagem do 
ofício. Quando vi Francis Bacon pela 
primeira ve% num livro, já fafia aquelas 
carcaças, eram imagens guardadas da 
infância. Aí falavam, “esse cara anda 
copiando Francis Bacon".
Outra coincidência visual, sobretudo no

Siron Franco 
Rei e rainha
Óleo sobre tela. com colagens de recorte de tela 
80x90cm/ 1982



Siron Franco
desenho, é com o Cuevas, que só fui conhecer 
no México em 1973. Mas se você forpara o 
interior de Goiás, aquelas figuras são 
exatamente iguais, do mesmo tipo.

JM> Voltando às crianças 
e ás Enxadas...
Eu me lembro de uma experiência em São 
Paulo, de um menino tímido que não queria 
desenhar. Propus que ele fechasse os olhos e 
riscasse numa cartolina enorme comgi% cera. 
Depois que ele riscou, riscou, riscou, fomos 
olhar os brancos que ficaram do entrelaçado 
do sistema nervoso dele a li. Aí eufalei:
“agora escolhe a cor que você quiser e vai 

preenchendo esses vasçados”eficou 
maravilhoso. Vocêprimeiro tem que ouvir o 
menino, depois sugerir algo. Uma ve^ na 
periferia de Goiânia, fi^um trabalho com 
uma montanha de barro e, até à hora do 
lanche, ao meio-dia, aquela massa de argila 
tinha virado mais de quatro milpeças. 
Elementos do folclore brasileiro, como o 
cachimbo do Saci, estavam ali. Meninos e 
meninasfa fiam panelas com comida dentro, 
pão, frutas. Quanto às Enxadas, eu vi 
enxada desde pequeno, minha mãe 
tinha uma horta. Uma ve% pendurei 
uma enxada na parede do ateliê e 
aquilo ficou anos. A primeira 
instalação não tinha essa forma atual 
defractais. Até eliminar o cabo eficar 
só com a lâmina, espécie de geometria 
ou simetria da enxada, umaforma 
milenar, demorou uns oito meses.

JM>Siron, como 
é teu cotidiano, 
tu viajas muito?
Minha vida sempre teve muita gente, 
sempre mexi com muitas coisas, eu tive até 
um conjunto de dublagem na televisão 
“Os Relâmpagos do Rock ”. Acordo ás 15 

pras seis, levo minhafilha para a escola, 
volto para o ateliê e de lã converso com o 
mundo inteiro. Viajo muito, gostaria deficar 
mais tempo no ateliê. Em setembro, tenho 
uma exposição em Miami.

JM> Tu tens uma 
posição privilegiada no 
mercado internacional.
E por que ganhei, em 1975, um prêmio na 
Bienal Internacional de São Paulo. Isso é 
fruto de todos esses anos de exposições em

museus, de muitos contatos. Como o próprio 
nome di% mercado é mercado como qualquer 
outra coisa, a pessoa tem que estar ouvindo o 
seu nome, senão te esquece. O Brasil tem um 
mercado bom, se vende em todo o país.
Eu fui meio mascate nesse sentido, saí muito 
cedo com meus quadros embaixo do braço.

PG> Você é um artista consagrado 
e seu trabalho de pintura tem uma 
preocupação humanista e tem 
também uma preocupação formal. 
Como a crítica vê o seu trabalho no 
contexto da arte brasileira?
Alguns acham que eu sou absolutamente 
acadêmico, panfletário. Mas não sei, não me 
preocupo muito com isso não.
Os críticos europeus têm uma outra visão.

AA > Hoje, na Europa, 
a pintura é muito mais 
contemporânea que o conceito 
quase clássico das instalações.
A manifestação de pintura é muito 
mais provocativa, muito mais 
subversiva, mais audaciosa.

Tem uma linha de críticos no Brasil que, por 
eles, sóficariam instalações e arte conceituai. 
Isso éfascismo. O mundo existe pela 
biodiversidade e a arte também.
Eu na sei ouvindo diger que 
a pinturajá era, mas desde então os museus 
estão repletos de gente. Não pode existir 
“não ” na expressão humana.
Não cabe a ninguém diger o que já era.
Se a própria sociedade não quisesse receberas 
sensações visuais da pintura, ela já teria 
desaparecido. A pintura existe porque tem 
gente fazendo e consumindo.

PG > O Rio Grande do Sul tem uma 
tradição pictórica, e um grupo de 
artistas jovens fez uma exposição 
em São Paulo e foi criticado porque 
estava fazendo pintura.
E uma coisa muito estranha isso. Nunca vi 
um grupo de músicos dfier: violão não.
Tudo isso é uma coisa meio doente.
Nenhuma teoria vai me tirar o prazer de 
pintar. E você tem multidões no 
mundo inteiro para ver pintura.

Ao lado 
Siron Franco 
A rainha 
Óleo sobre tela 
90x80cm/1996 
Abaixo 
Siron Franco 
Datas - Série Curral 
Óleo sobre tela 
180x171 cm/1989

Â autoria de Siron Franco na pintura brasileira
tureza intensa. Se aproxima e introjeta vo
razmente as sugestões visuais desse entorno 
e através da maneira de formar e dar cor, 
próximas ao popular, ao ingênuo, ao ínsito, 
aos aspectos da arte pop - o kitsch. o grafi
te. ballons, letras e números -, numa sofisti
cada operação visual - forma x forma - por 
nós percebida. São metáforas e simbolizações 
desses mundos paralelos até sua 
transcendência em sonhos e pesadelos tão 
imprevisíveis quanto indispensáveis.

É importante observar que Siron não se 
limita, em sua obra, apenas ao discurso ex
plícito que quer questionar mazelas ou exal
tar feitos fortes nessa totalidade de sua pro
posta cultural. Vai além das intervenções es- 
tético-ideológicas na sociedade em que con
vive - traduzidas em instalações, memoriais 
e monumentos, atuações públicas em cuja 
liderança busca um exercício de cidadania 
iluminada. É nas formas pictóricas - veja-se 
bem - que propõe uma interação cultural 
com genialidade. Executa o que os críticos 
dos anos 70 apontavam como estratégia de 
translado, ou seja, a operação de levar até o 
espaço erudito da obra os recursos formais 
das artes da base. Num raro acordo visual, 
congrega a criatividade da margem (formas 
alternativas dessa base) com as formas 
hegemônicas da história da arte, num ver
dadeiro desagravo ao culto e ao inculto onde 
ele compreende que reside a origem e onde 
a emoção estética se funda. Por vezes bran
da e lírica (como nos Pássaros); irônica e ana
lítica (em Curral); exasperada e aflitiva (o 
Homem e Metamorfoses); insana (em Políti
co): vulgar e suburbana (em A rainha na inti
midade): toda primitiva (em Um pintor); eró
tica (no Em nome do Pai): ritualística (em 
Patuás e Ensaio): gestante (em Embalagem 3) 
ou puramente inocente (em Vestígios) nas 
novas formas nascentes, de forma a guindar 
os recursos de base até um poder simbólico

Uma das alu
sões mais freqüen- 
tes a respeito de 
Siron é a de ele ser 
um pintor brasileiro. 
Em princípio, não 
concordamos com 
a generalização do 
termo, já que nos
sa produção pictó

rica é heterogênea e plural. Diriamos que 
Siron é uma entre as múltiplas alternativas 
de lidar com a brasilidade, cabendo a nós 
verificar aonde reside sua autoria na pintura 
brasileira, o que efetivamente a constitui e a 
dilacera.

Por ter vindo ao encalço das formas abs
tratas dos anos 50 e 60, Siron chamou seu 
contraponto; botou os olhos num conteúdo 
de fôlego que seria sua forma. A lição de 
privilegiar o específico de sua linguagem que 
a tudo reduz e incorpora, acentuou o com
promisso com a pintura pura, numa comu
nhão inalienável com sua materialidade que 
o faz cúmplice para sempre do óleo sobre 
tela, sendo essa a primeira de suas qualida
des. A segunda e decisiva para nós é o proje
to de poética que foi sendo gestado no inte
rior de sua pintura e que tem seu auge a 
partir dos anos 80.

Após a adesão inicial por uma figuração 
de tradição expressionista (expressionismo 
alemão, espanhol, inglês, etc.) a caracterizar 
a maior parte de sua produção dos anos 70. 
Siron redimensiona a concepção plástica e 
ganha com isso. Opta por incorporar, em sua 
pintura, os recursos visuais próximos da 
criatividade de base, internos à sua cultura, 
à totalidade visual de um campo cultural al
ternativo. num Brasil goiano (antas, césio, 
terra, enxadas, currais), longe dos centros 
cosmopolitas e próximo ao meio ambiente 
natural em si. ou de si mesmo enquanto na-

autêntico. E haverá poder mais genuíno que 
o poder simbólico?

Siron parece, com isso, querer questionar 
o próprio conceito de arte erudita, quando 
ligada tão-somente a um saber superior e 
descontaminado. acrescentando a esse códi
go erudito todos aqueles conteúdos que 
adensam a totalidade desse campo artístico 
interno à sua vivência de raiz rural num 
Brasil central. Busca demonstrar que a rela
ção entre os códigos altos da pintura pura de 
Siron Franco entretêm com a vida e a mente 
desse povo é questão relevante e é posta- 3 
em-forma literalmente - óleo sobre tela - a 
conter a diversidade visual de todas as pai
xões elementares ali contidas e ali expressas.

Isso que o qualifica também o faz 
polivalente, propondo questões para a pin
tura que vão do envolvimento ao desapego, 
se permitindo elaborar uma erudição outra, 
até a metalinguagem (em Homenagem a 
Monet) onde zera o tom e a tudo recomeça.

Siron é raro e caro como uma das possibi
lidades autorais da pintura brasileira, capaz 
de lidar com as várias facetas de nossa di
mensão estética, refletindo-a de sua base 
ao topo. Parece cogitar-se pouco, hoje em 
dia - numa arte entregue apenas à produ
ção e ao consumo -, esses níveis alternati
vos de criatividade, buscando compreender 
que a latência da arte (cultura) não sonega, 
nas formas, as diferenças e os conflitos. Ela 
é íntegra e incorpora um underground pró
prio e irredutível à globalização.

Espera-se, outrossim, níveis de leitura 
compatíveis com essa espessura existente em 
toda grande arte como é a de Siron Franco, 
um dos autores brasileiros mais completos e 
significativos da atualidade.

Siron na montagem de sua 
exposição no MARGS
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MEMÓRIA
A poesia lírica e 

erótica do cotidiano
Paulo Peres, mestre de 
uma geração de artistas gaúchos, 
foi o nome escolhido para a 
nona edição do projeto 
Caixa resgatando a memória. 
Desenhos realizados pelo artista 
na década de 90 
estão expostos no MARGS.

O desenho, fonte da expressão e ele
mento construtivo, se mostra evidente na 
obra de Paulo Peres. O desenho que se 
desenvolve na superfície do papel, eviden
cia um grande conhecimento da técnica. 
Configura-se, guiado pela sensibilidade e 
pela visão onírica e poética das situações 
do cotidiano. Do cotidiano formado pela 
realidade e pelo sonho. É na “Dimensão 
do Onírico” que vejo fluir o vocabulário 
plástico da obra de Peres. Comparecem no 
seu mundo figuras humanas, de animais e 
às vezes ambas em uma metamorfose, es
tabelecendo o fantástico. Nos desenhos, 
principalmente naqueles em preto e branco, 
observamos a experiência e a vivência do 

mestre. Paulo Peres foi profes
sor do Instituto de Artes, da Uni
versidade Federal do Rio Gran
de do Sul, até 1986. É com 
vivência e experiência de mestre 

que desenvolve o seu desenho, evidencian
do o valor expressivo da linha. A linha que 
contorna, a linha que indica o limite das for
mas e intenções do artista. A linha que valo
riza, sublinha e enfatiza a emoção e cristali
za o trajeto do gesto do artista.

Os desenhos estão construídos por 
zonas compostas de manchas de cor, de 
transparências, de aproveitamento e con
dução do acaso. Tirar partido do acaso é 
como alcançar a faculdade de improvisar. 
O improviso é fruto do conhecimento. Do 
conhecimento empírico que se instala e 
provoca os desencadeamentos formais na 
mente do artista. Via de regra este fenôme
no traz consigo o que é essencial. O que é 
essência. E no desenho que se forma e se 
estabelece o seu pronunciamento plástico. 
O desenho que tem vibrações. O desenho 
que corre com sua linha, por zonas claras e 
escuras das manchas que fazem parte da 
organização plástica do espaço do papel. 
Papel que surge e desaparece. Papel que faz 
parte da sua organização plástica. Que é o 
elemento que “protagoniza” no elenco das 
formas. E esta percepção do suporte onde 
se atua, que faz com os processos aconte
çam em sua plenitude. Insisto na linha, in
sisto no desenho com a utilização da cor. 
Sempre a evidenciar o refinamento. É este 
refinamento que vai levá-lo à gravura, à 
xilogravura e à gravura em metal. É na gra
vura em metal que se cristaliza o conheci
mento do desenho. Aqui já não é mais o 
suporte do papel. Aqui é preciso lidar com 
a resistência da matéria. Aqui o essencial 
retorna e ganha uma nova força. A força

da forma e da não forma. O espaço come
ça a estabelecer as diretrizes do desenvol
vimento das formas na superfície do papel. 
O espaço se agiganta e induz o fruidor a 
perceber a imensidão deste espaço que não 
está limitado e congelado na sua pintura.

O pintor colhe os frutos do desenhista 
e do gravador e se manifesta em um cená
rio quase sem referências. E o vazio que 
enfatiza as formas. O diálogo entre as for
mas surge em espaço quase infinito. Não 
interessa saturar o espaço com elementos 
formais. Nas pinturas recentes se percebe, 
e é colocado em evidência, o relacionamen
to da forma com o espaço. Na maioria das 
pinturas, a sua paleta, o elenco de cores, se 
comporta com o compro
misso de, desde a cor do es
paço, colocar em evidência as 
formas que são protagonis
tas da ação na pintura. É esta 
paleta que reforça a imensidão do espaço e 
sublinha as formas que se desenvolvem 
neste espaço quase infinito. As cores, que 
com mais contrastes surgem na pintura, tra
zem o elemento “atonal” que aposta nas 
vibrações pertinentes para tornar mais viva 
e excitante a atmosfera da pintura. Isto quer 
dizer que estas cores, que são “atonais” em 
relação ao todo pictórico da superfície, sur
gem em “determinados” pontos para esta
belecer o “choque” e a “vibração” entre os 
elementos. E o constraste que surge. É o 
contraste que se instaura e faz com que se 
estabeleça a vibração, moto-contínuo, en
tre as formas, os espaços e as cores.

Paulo Peres nos traz quatro segmentos 
da sua obra: desenho, colagem, gravura e 
pintura expostos em três espaços culturais. 
E na colagem que aparece o cotidiano da 
nossa época com pequenos aportes tais 
como recortes, selos, fragmentos da impren
sa, etc. E aí que surge, com freqüência, o 
humor e a poesia. A colagem é a possibili
dade de se montar um universo privado. 
Um mundo interior que se mostra. Na 
colagem comparece a atuação livre do ar
tista no jogo de eleger formas e conteúdos. 
Estabelecer o jogo irônico, poético e eróti
co do cotidiano. Os três segmentos que es
tão expostos nos dão conta da trajetória do 
artista que está comprometido consigo 
mesmo e que recebe os impactos do coti
diano. Os impactos de seu tempo e de sua 
realidade. Paulo Peres, artista plástico car
regado de poesia. Da poesia lírica e erótica 
que torna o ser vivo.

Luiz Gonzaga Mello Gomes, artista plástico

Paulo Peres . 
30x30cm. 
óleo sobre tela, 
1990

Paulo Peres. 
30x3Ocm. 

óleo sobre tela, 
1990
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Projeto Caixa resgatando a memória 
Paulo Peres - Trajetória
Galeria da Caixa / RS 

(Rua dos Andradas, 1000 - sobreloja) 
Até 6 de agosto

Desenhos - Década de 90
MARGS

Até 10 de agosto
Pinturas Recentes 

Galeria Iberê Camargo 
Usina do Gasômetro 

Até 10 de agosto

caro sem pagar Pompéia
Aqui tudo vira alegria.
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FOTOGRAFIA CURSOS 

NO MUSEUFotos-objetos, ficções do tempo
Agosto a Novembro 
História em Quadrinhos -Grupo 
Legião, aos sábados pela manhã e 
tarde. Módulos infantil, básico e 
avançado.
Desenho da Figura Humana -Plínio 
Bernhardt, nas quartas-feiras à tarde. 
Com a utilização de modelo vivo. 
Desenho Básico -Anete Abarno, nas 
quintas-feiras, à tarde.
Paisagens da Cidade -Ana Isabel 
Lovatto, nas terças-feiras à tarde. 
Pintura a Óleo -Ênio Lippmann, nas 
terças-feiras à tarde. Técnica de ateliê 
e de campo.
Linguagem da Pintura -Regina 
Ohlweiler, nas sextas-feiras à tarde. 
Linguagem contemporânea.
Aquarela -Nathaniel Guimarães, nas 
quintas-feiras à tarde. Introdução à 
aquarela figurativa.
Aquarela Contemporânea -Graça 
Tirelli, nas quartas-feiras à tarde. 
Aquarela abstrata, utilizando signos 
modernos e novos tipos de 
pigmentos.
Gravura em Relevo -losé Carlos 
Moura, nas terças-feiras à tarde. Pré- 
requisito: conhecimento em desenho. 
Gravura em Metal - Édison Flávio 
Pereira, nas sextas-feiras à tarde. 
Calcogravura. Pré-requisito: desenho. 
História da Arte Ocidental - Marília 
Ribeiro, aos sábados pela manhã. 
Pastel Seco -Eduardo Cruz. nas 
terças-feiras pela manhã.
Colagens -Lia luliana Kieling, nas 
quartas-feiras pela manhã.
Oficina de Papel Machê -Miriam 
Scheidemandel, nas sextas-feiras pela 
manhã.
Arte-educacão -Renata Requião, aos 
sábados pela manhã. Experiência 
pioneira, baseada em museus 
americanos, em que pais e filhos 
desenvolvem juntos a experiência 
artística a partir de poesias.
Imagens do Inconsciente - Mairy 
Sarmanho, nas quartas-feiras à tarde. 
Curso de desenho baseado em 
lembranças da infância, busca da 
identidade e jogos de associação.
Arte Contemporânea:
Experimentar para Conhecer -
Duda Gonçalves, nas sextas-feiras, à 
tarde

Em junho, Marcos Magaldi expôs no 
MARGS seus objetos de memó
ria e provocou o público com a 

^ perspectiva ficcional da fotografia. 
Fotógrafo há mais de 20 anos, com 
experiência na publicidade e no jor
nalismo (Jornal da Tarde, Estadão, 
Revista Vogue Senhor), Magaldi 
descreve a fotografia como um 
discurso em aberto, tão subjetivo 
quanto qualquer outra linguagem 
para criação. Sua inquietação o leva 
para caminhos multidisciplinares, 
para a ruptura do plano fotográfi
co, convidando o espectador a re- 

, fletir e a participar. Na série Mar
cas na memória, com uma técnica 

nova de emulsionar chapas de alumínio, im
primiu uma tonalidade proustiana, suge

rindo efeitos da passagem do tempo: per
de-se a nitidez dos objetos, constrói-se ou
tros arranjos, perde-se o conjunto, mas fi
cam detalhes. Reuniu ali aquelas coisas que 
o acompanham desde o quarto adolescen
te, a velha máquina de escrever dos pais, o 
globo dos anos 30, discos de vinil, relógios 
de bolso.
Num outro segmento, apresentou resulta
dos mais radicais. Várias fotos concreta
mente transformaram-se em objetos, rom
pendo com a visão linear, com o suporte, 
com o plano. Em pedestais, suas figuras 
ganham o espaço tridimensional. De pro
pósito, Magaldi abre lacunas nas imagens. 
Como na música, esses espaços são silên
cios, uma pontuação do autor, buscando 
nos olhares próximos uma possível 
completude da imaginação.

Marcos Magaldi. 
O Grito

CAFÉAAMA RGSa Associação dos
O Café do MARGS promove 

os encontros lingüísticos para os interessa
dos em praticar idiomas. Eles são realiza
dos a partir das 17h30min para conversa
ções, e contam com a mediação informal 
de um professor. Às terças, pode ser exer
citado o italiano; às quartas, o francês; às 
quintas, o inglês; às sextas, o alemão e aos 
sábados, o espanhol. A iniciativa visa a apro
ximação entre as pessoas e o aprimoramen
to do idioma.

Num ambiente aconchegante, o Café 
do MARGS oferece diversas opções de ca
fés com licor, chantilly e o famoso strüdel. 
No almoço é possível fazer um lanche leve, 
mas substancioso com saladas, tortas sal
gadas, sopas, lasanhas e massa bolonhesa 
e, no inverno, fondue de queijo e chocola
te. Funciona no horário do museu, de ter
ças a domingos, das 10 às 19 horas. Aceita 
reservas para comemorações, aniversários 
e chás pelo fone 211 -4945.

Amigos do MARGS promove uma cam
panha para a aquisição do óleo sobre tela O 
Grito de Ado Malagoli, aumentando o nú
mero de obras do artista e patrono no acer
vo da instituição. Interessados podem con
tribuir com qualquer valor na urna instala
da junto à obra em exposição na cafeteria 
do MARGS.
A campanha de sócios da AAMARGS 
prossegue em busca de novos interessados. 
São várias as categorias: individual, familiar, 

estudante, maior de 65, residente 
fora do Estado. Para todos, des
contos no Bistrô, Café e Loja, cur
sos e excursões culturais, além de 
preços especiais em garagens pró
ximas ao museu e hotéis City e 
Rede Plaza.
A AAMARGS atende de segun
das a quintas, à tarde, no MARGS. 
Telefone: 224-4255.
LOJ Aseguindo o padrão dos

grandes museus, a Loja do 
MARGS oferece ao público tudo 
o que tenha relação com o mun
do artístico, transformando-se 
numa referência em livros de arte 
e reproduções, além de sugestões 

originais para presentes. Lá estão à venda 
catálogos de exposições (Krajcberge Siron 
Franco), posters, cartões postais com re
produções de obras famosas, brinquedos 
com temática artística e objetos diversos, 
incluindo borrachas, canetas, estojos, cane
cas, etc. Também podem ser adquiridos 
objetos usados no Café e Bistrô do 
MARGS, como xícaras, bules e copos com 
a grife do museu, luminárias com design de 
Francisco Kaderabek, objetos em vidro da 
artista plástica Larissa Madsen, entre ou
tros. Funciona no horário do museu.

BISTRÔ 7O Bistrô do MARGS é 
uma alternativa de bom gosto no centro da 
cidade para refeições, lanches ou happy 
hour. Abre de segunda a sábado a partir 
das 10 horas e no domigo, a partir 15 ho
ras, funcionando diariamente até às 21 ho
ras, aproximadamente. No cardápio, peixes, 
aves, carnes e massas. A novidade são os 
cremes quentes, disponíveis a qualquer ho
rário. Os garçons vestem aventais chaman
do o público para as exposições do museu. 
O Bistrô está integrado ao projeto de ado
ção da Praça da Alfândega, ajudando na 
revitalização do centro da cidade. Ele pos
sui sistema de segurança que possibilita o 
acompanhamento do cliente até o carro ou 
táxi, de acordo com a vontade da pessoa. 
No final de semana, pode ser utilizado o 
estacionamento entre o MARGS e o 
Memorial do Rio Grande do Sul.

Cursos de Menor Duração 
História da Arte no Rio Grande do
Sul -Marilena Pieta. nas terças-feiras 
à tarde. Duração média de dois 
meses.
Preparação e Atualização do
Artista Plástico - losé Francisco 
Alves, nos dias 10. 12 e 13 de 
agosto, à tarde. No auditório do 
MARGS.
A Mitologia Greco-Romana 
retratada na Pintura e Escultura -
Geórgia Welp, nas quintas-feiras à 
tarde. São quinze encontros com 2h 
de duração.

Ado Malagoli,
0 Grito
Óleo sobre tela. 1965 
125 x 95cm

Maiores informações 
e inscrições no Núcleo de Extensão 
do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli. ou pelo 
fone 227-231 1 ramal 1 5.

Parceiros do MARGS • Banrisul 
•Bushbuck 
•Di Luce
• Edelweiss

•Gerdau
• Happy Man
• Kraybel
•J. Martins e Cia.

• Lojas Pompéia
• Lojas Renner 
•Ouro e Prata Turismo «Varig 
•RV

•Start Pre-Press 
•Trindade Indústria Gráfica



DEPOIMENTO

Frans Krajcberg

A revolta
Sou um homem muito revoltado pela violência do homem 
contra o homem, do homem contra a natureza, ou seja, do 
homem contra a vida. Minha preocupação não é ser um 
ecologista, mas lutar pela vida. Isso é a minha 
obra, o meu trabalho, a minha luta. É mostrar 
um pouco a destruição, o quanto esse 
planeta está machucado.
A natureza me deu a possibilidade 
de sobreviver. Eu fugia do homem 
após a Segunda Guerra. Quando 
montei a primeira Bienal de São 
Paulo, a minha obra estava toda 
cinzenta. A vida estava tão negra 
que não conseguia vera cor, até 
voltara natureza e sentir suas 
formas. No início, tive medo, me 
senti perdido perto dela. Entrei nos 
manguegais, nunca tinha visto tanto 
movimento. Mesmo Pollock, mesmo o 
cubismo, mesmo o construtivismo, mesmo o 
tachismo, tudo estava ali. Comecei a descobrir 
a matéria, fazendo impressões de pedras, de 
terras, desenhando com pigmentos naturais.
Fig minha primeira escultura em 65, 
em Minas Gerais, depois da Bienal de Venega.
Quis então fagerda minha obra um grito. Tudo o que nasce 
nesse planeta tem direito de sobreviver, por isso faço todo o 
possívelpara exprimir a minha revolta. Se isso é arte ou não, isso é 
assunto dos outros.
Eu viajo muito. Não quero esquecer o que vejo, por isso fotografo. Com asfotos, capto 
de onde vem esse material e porque estou fazendo esse trabalho. O fogo me acompanha sempre.
E um registro que faço das queimadas e da destruição.
Nunca sei a madeira que tenho, sei que tenho um pedaço de carvão. Do sul da Bahia a Vitória, 
no Espírito Santo, não há mais mata, há apenas uma reserva perto de Unhares, e cada veg que 
passo lá vejo que a floresta está diminuindo, está morrendo. Deixaram uma única árvore na estrada, 
passo por ela, páro e digo bom dia, até a volta, e abraço ela.
Estou no Brasil há 54 anos, eu escolhi esse país. Nasci aqui pela segunda veg. O Brasil detesta o 
passado, o Brasil das grandesflorestas é do passado. A caatinga está em todo o lugar, qualquer dia vamos 
precisar entrar num museu para ver uma árvore ou, então, ligara televisão.
Minhas esculturas estão cada veg mais altas, mais pesadas, mais difíceis. Quando agente trabalha num 
ateliê, tudo o que se fag égrande. Quando agente trabalha ao ar livre, tudo o que se fag épequeno. 
Vivemos um va fio político e a arte, o que estáfagendo a arte, como ela vai acompanhar o século XXI 
que será um século urbano? Ela acompanhou a segunda revolução industrialefoi muito útil, 
precisávamos de novas formas, o design, a Bauhaus. Hoje a terceira revolução industrial é a 
informática. A arte é dominada por um mercado que está em crise. Se agente pega uma obra de arte 
americana, agente pergunta qual o seu preço e não o seu significado.
Quero continuar a defender a naturega. Ela me deu a possibilidade de sentir um pouco mais a vida.
Pode parecer poético, mas não fag muito muito tempo que descobri eu mesmo. Isso tem uma 
importância enorme na vida. Comecei a ver diferente do que via antes. Isso é minha obra, minha 
vida, é muito rico ser eu mesmo.

A

■Jtems
m.n v'|

Krajcberg na abertura de sua exposição no MARGS
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Depoimento gravado em 1o de junho de 1999 
durante encontro com os monitores do MARGS. 
Frans Krajcberg apresentou no museu uma série de 
fotos e a escultura A Revolta, numa 
promoção da FEPAM, dentro 
da Semana do Meio 
Ambiente
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