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Para Kàthe Kollwitz (1867-1945), 
a técnica e a fantasia estavam a 
serviço da acusação. Seu traço era o 
registro do homem oprimido, em 
especial do cotidiano proletário que 
acompanhou de perto na Alemanha 
do início do século.
O MARGS mostra, até o final de 
junho, duas gravuras de acervo 
assinadas por essa artista 
expressionista ligada aos 
movimentos sociais. Sob a 
influência dos traços de Max 
Klinger e Emst Barlach, e da 
literatura de Zola, Tolstói e Gorki, 
Kathepopularizou o seu trabalho 
em séries gráficas como “Mães”, 
“Guerra ”, “Proletariado ”. O ciclo 
sobre a morte, um tema constante, 
remata sua obra litográfica.

Todpackt eine Frau 
A morte agarra uma mulher 
1934, litografia
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PROJETO AQUISIÇÃO No último domingo de junho, dia 
27, a Orquestra de Música e 
Orquestra de Câmara - Somúsica - 
apresenta um concerto com entrada 
franca, a partir das 17h, na 
Pinacoteca. Em atividade desde 
1988, a orquestra reúne 10 músicos, 
todos alunos de violino de Nicolau 
Richter. O professor divide a 

regência com Luís Alberto Buchholz, que também responde 
pela direção artística do grupo. Enquanto isso, o Coral 
MARGS prepara um concerto especial para comemorar o 
39° aniversário do museu em julho.
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O jornal da AAMARGS chega ao seu terceiro 

número com uma programação gráfica nova, 
confirmando a proposta de aperfeiçoar cada vez 

mais o diálogo entre os associados, o museu e o 

público em geral. A partir deste mês, o núcleo de 

comunicação do MARGS participa do projeto, 
apostando numa alternativa de divulgação do 

museu e do processo criativo nas artes visuais.
Em junho, o destaque são as coletivas Arte sobre 

Papel, Arte Têxtil, Projeto Presença, a individual 
de José Francisco Alves, a mostra didática 

Abstracionismo Anos 50-60 e o encerramento da 

exposição de gravuras da artista expressionista 

Káthe Kollwitz. Para os pesquisadores e 

interessados nas questões visuais, lembramos o 

trabalho de documentação desenvolvido no 

museu da Praça da Alfândega. Além do arquivo e 

registro, o MARGS articula uma série de 

fascículos sobre artistas gaúchos com o Instituto 

Estadual do Livro, contribuindo para a escrita da 
história da arte no Rio Grande do Sul
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O acrílico sobre tela “Fundo Marrom” de Carlos Carrion de 
Britto Velho é uma das novas obras que fazem parte do acervo 
do MARGS através do Projeto Aquisição da Associação dos 
Amigos. Trata-se de uma tela de grandes dimensões, l,3m x 
2m, feita pelo artista gaúcho em 1989. Num artigo sobre a 
obra de Britto Velho, Angélica de Moraes comenta: “Bosch 
moderno, cria seres e situações que não apontam para o 
pecado e o fogo dos infernos, mas para a diversão, o prazer e 
o riso. Erudito, ele não confunde seriedade com sisudez. E 
cada vez mais se afirma no cenário nacional como uma das 
mais sólidas contribuições gaúchas à pintura”. Britto Velho 
freqüentou as aulas de Danúbio Gonçalves no Ateliê Livre da 
Prefeitura, onde também foi professor no final da década de 
70. Um pouco antes, fez uma viagem de estudos a Paris, 
estagiando na Gráfica Desjobert. Morou em Buenos Aires, 
São Paulo e atualmente reside em Porto Alegre.

O MARGS desenvolve o 3o curso
itinerante de patrimônio histórico, 
neste mês, na região da imigração 
alemã. No programa, visitas pelos
núcleos históricos de São Leopoldo, 
Novo Hamburgo, Ivoti, Dois 

Irmãos, Morro Reuter, Nova Petrópolise Taquara. Participam 
Günter Weimer, Teimo Lauro Müller, Joaquim da Fonseca, 
Eloar Guazzelli Filho, Albano Volkmer, Leila Sudbrack, 
entre outros. Informações sobre datas e preços com Eduardo 
Martinez e Régis Thalheimer no museu.

Quem visitar o prédio histórico do 
e as exposições, pode 

contar com a orientação de 
monitores especializados, sempre 
de terças a sextas, às 15h. O grupo 
de 15 voluntários recebe 
treinamento especial e mantém um 
programa para escolares a partir da 
metodologia triangular, entre 

outros recursos teóricos. Escolas interessadas devem agendar 
horários alternativos com uma semana de antecedência pelos 
telefones 227-2311 e 221-8456.

Visitas MARGS

5?ARTISTAS GAÚCHOS EM FASCÍCULOS Guiadas
Danúbio Gonçalves, Iberê Camargo, Vasco Prado 
e Xico Stockinger são os primeiros títulos de uma 
série de 30 fascículos que o M A R G S 
pretende distribuir n o
editorial, ^2 
uma lacu- v 
de artes 
A inicia- 
núcleo 
c u -

adiantado, em especial o do fascículo sobre Danúbio 
Gonçalves. Este primeiro número deverá ser lançado 
em 1993, coincidindo com os 40 anos da série
“Xarqueadas”, da qual o MARGS possui duas 
gravuras. Os apontamentos para essa série foram 
feitos nos arredores de Bagé na década dos Clubes 
de Gravura. A primeira peça deu a Danúbio o 
prêmio viagem do Salão de Arte Moderna. O 
detalhamento 
artística -

circuito 
suprindo 
na na área

No segundo andar do museu, ao 
lado da galeria II, o ambiente 
tranqüilo da biblioteca já é um 
convite para a pesquisa. Com cerca 
de dois mil volumes, a biblioteca

u ma
bibliografia significativa na área de

visuais. 
tiva do
de do-rrn. dessa trajetória 

com fotos,
do MARGS oferecea v menta- 
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Instituto 
do Livro. O IEL também 

está envolvido neste projeto, assumindo a parte de 
editoração, enquanto a pesquisa é desenvolvida 
pela equipe técnica do museu. Para elaborar a lista 
dos artistas contemplados na edição, foram enviadas 
100 cartas para críticos e professores de teoria de 
arte. Desta consulta, resultou uma lista com 30 
nomes: 20 contemporâneos e 10 históricos.

O projeto ainda está em fase de acerto de 
patrocínios, mas o trabalho de pesquisa anda

'mmâ
teoria da arte e museologia, além 
de uma boa estante com biografias 

de artistas. O pesquisador poderá encontrar livros especiais 
como a edição de 1908 da “Storia delFArte Italiana - la

ção 
coleção 
G aú ch os 
Estad uai

duções derepro-
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Sculturadel Quattrocenro” de A. Venturi, aedição argentina 
de 1944 do “ Tratado de la Pintura y dei Paisaje - Sombra y 
Luz” de Leonardo da Vinci ou mesmo o livro com as 
paisagens brasileiras feitas pelo alemão Moritz Rugendas no 
século passado. Vale destacar também o setor de periódicos, 
com coleções das revistas Ventura, Galeria e Guia das Artes 
Plásticas, além da Latin American Art. Para os estudantes, a 
dica é a enciclopédia italiana “O Mundo da Arte”. Os 
interessados podem procurar o Pedro, a Marina ou dona 
Conceição, que atendem a biblioteca de terças a sextas, das 10 
às 17h.
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Gravuras da série Xarqueadas, Danúbio Gonçalves, 1953
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S PAPEL
Mais do que exibir

Os resultados do trabalho do 
Núcleo de Pesquisa Têxtil na área 
industrial, daalta-costurae do tecido 
como um objeto artístico estão 
reunidos em três módulos na 
exposição que ocupa a galeria I do 
MARGS no dia 3 de junho. Com 
curadoria de Milton Couto, Joana 
Moura, Evelise Anicet e Marília 
Herter, a mostra Arte Têxtil reúne 
13 artistas que propõem tendências 
para o tecido utilitário. Esse núcleo 
de pesquisa foi criado a partir da 
FENINVER do ano passado, quan
do os artistas buscaram 
aproximação sistemática com a 
indústria têxtil.

O primeiro módulo, 
tecidos estampados no pólo da 
Universidade de Santa Maria, 
concretiza o processo de arte 
âmbito industrial. As peças partem 
das linhas ditadas pela moda 
internacional. Os outros dois 
segmentos, tecido-tecido e tecido 
pintado, estão ligados à alta-costurae 

como parâmetros para a 
produção em série. No tecido-tecido, 
o trabalho é feito em tear manual. 
Para a pintura, os artistas utilizam 
fios naturais como a lã, a seda 
algodão. Nestes dois módulos, não 
há compromisso com a moda. A peça 
é única, assumindo a 
proporção de objeto. A 
mostra terá ainda desfile, 
palestras, roupas antigas e 
instrumentos de trabalho.
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ca uma obra nos limites de 
um prédio histórico, o 
MARGS pretende ampliar 
o circuito de arte, suprin
do carências do público do 
interior, muitas vezes 
afastado das galerias e dos 
museus. Com essa fina
lidade, a exposição Arte 
sobre Papel passou por 
Santa Cruz, Cachoeira do 
Sul, Ijuí, Pelotas e encerra 
sua ifinerância

Si
uma

n uma
pequena temporada nas 
Salas Negras, a partir do 

dia 8. A coletiva apresenta 15 artistas 
que se destacaram nos anos 80 e 
alguns mais jovens que já chamam a 
atenção da crítica e do público.

O objetivo da exposição é 
didático: mostrar as possibilidades 
do papel como suporte. Na análise 
do curador José Luiz do Amaral, o 
impulso inicial para esse tipo de 
investigação ocorreu nas oficinas 
litográficas que se estabeleceram 
Porto Alegre, na segunda metade do 
século passado, com os irmãos 
Weingártner. O parque gráfico da 
editora Globo e a eclosão do Clube 
de Gravura, nos anos 50, foram 
definitivos para o reconhecimento 
do Rio Grande do Sul como um dos 
pólos da arte sobre papel.

A diversidade de

com

em
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e outras técnicas. No desenho, Anete 
Abarno propõe 
exclusivamente gráfico, enquanto 
Mário Rõhnelt mistura elementos 
pictóricos num jogo de super
posições. Antônio Frantz mostra 
papel saturado por pigmento azul e 
Carlos Wladimirsky 
solventes e pigmentos, transfor
mando o desenho em parte da própria 
fibra vegetal. Há ainda o trabalho 
dos gravadores NilzaHaertel, Maria 
Lúcia Cattani, Anico Herscovitz, 
Regina Ohlweiler e as experiências

em de Alfredo Nicolaiewsky, Britto 
Velho, Eduardo Haesbaert, Elaine 
Tedesco e Marilice Corona.

No próximo mês, 
coletiva, organizada pelo MARGS 
através de empréstimosdosartistas, 
segue para Caxias, Gramado, Pelotas, 
Rio Grande, Bagé, Triunfo e Ijuí. 
Desta vez, o tema didático será a 
gravura e suas técnicas, com obras 
assinadas por Danúbio Gonçalves, 
Miriam
Domingues, Armando Almeida 
entre outros.

um tratamento
e o

outra

mexe com

propostas 
aproxima os artistas apenas pelo 
suporte. Milton Kurtz, por exemplo, 
trabalha com tinta acrílica, enquanto 
Lenir de Miranda utiliza pastel, óleo

• Confira o calendário na página 4.
Tolpolar, Diana
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PROJETO MUSEU ABERTONa história de um estado conhecido 
pela tradição escul tórica, José Francisco Alves Frederico Moraes, Aracy Amaral, Ana Bella 

Gaiger, entre outros. As esculturas são de 
1992 e 1993 e, nesse período, José Francisco 
já percebe como a

situa o seu trabalho na chamada Nova 
Escultura Gaúcha. O artista de 28 
percebe neste movimento do início dos 
anos 80 um contraponto aos procedimentos 
convencionais. Na individual do dia 
primeirode junho, nagaleria II do MARGS, 
José Francisco traz à tona 
criativo, exibindo seis esculturas concebidas 
com estruturas pré-projetadas em chapas de 
íerro bruto e barras de ferro cromado, 
a interferência do tecido de algodão. Na 
descrição do autor, existe uma 
dialética entre os materiais.

Três desses trabalhos

JOSÉanos
preocupação com o 

espaço e a arquitetura cedeu lugar para um 
rigor maior com o material e o gesto. As 
esculturas, que antes não tinham título, 
ganharam nomes: Barroco, Coluna, Chapas, 
Michelângclo I, Michelângelo II.

José Francisco passou pelas aulas de 
Waltércio Caldas e completou o curso de 
escultura do Instituto de Artes. Foi no prédio 
cinza da Senhor dos Passos, que ele 
freqüentou aescolinha de arte. Ness 
época de formação básica, passava tardes 
MARGS, decorando o acervo no bloco de 
desenho. No próximo mês o artista coordena 
oficinas na Casa de Cultura Mário Quintana, 
cm Blumenau e Curitiba.

FRANCISCO
ALVES

esse processo

com -immi
Sü.

relação
3 esculturas em chapas 
de ferro e tecido

a mesma
noconquistaram 

o primeiro prêmio - viagem aos Estados 
Unidos - do 49° Salão Paranaense

m
Obras premiadas no 
49° Salão Paranaense 
Dezembro 1992

em
dezembro do ano passado. No júri estavam

£ Receba o jornal da AAmargs
em casa e ganhe 10% de desconto I 
na Arteloja, cursos e programas
desenvolvidos pelo museu. Basta | Nome__
ser um dos sócios da Associação 
dos Amigos do Margs. Preencha o | Endereço 
cupom e entregue na sala da 
AAMARGS.

Taxa até 15.06.93 
Cr$220 mil o quadrimestre

AAMARGS

PMmÔLE
TRATTORIA ITALIANA

Piacevole Trattoria Italiana
O melhor da cozinha italiana,
diariamente das 11:30 ás 23h,
almoço e janta, à Ia carte, buffet e antepastos,
Buffet de chá e café colonial das 16 às 22h.
Andradas 1001, Shopping Rua da Praia
Tel.: 225-7923

I Cep. Cidade Estado

I Telefone
L_ 3
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' Já desde o início do século, o artista procurava 
não reproduzir a Natureza, mas propor formas 
novas. As artes plásticas iniciam então um processo 
de afastamento das configurações do dia-a-dia 
gravadas na memória do homem comum. Os artistas 
afastam-se da aparência imediata das coisas que nos 
cercam e chegam, em alguns casos, à sofisticação do 
pensamento mais abstrato, como acontece com 
Mondrian e com Kandinski.

genéricas e, portanto, mais abrangentes e universais.
O curioso é que foram encontradas soluções 

opostas para o mesmo problema. Por um lado, 
propôs-se a não-espontaneidade, a rigidez e a 
impessoalidade da régua e do compasso como 
maneira de ser ungido com a graça da un iversalidade. 
Poroutro lado, entretanto, foi proposta justamente 
a espontaneidade e a evidenciação da subjetividade 
do gesto artístico como maneira de atingir o paraíso

seguindo trilhasdistintaseadotandotítulosdiversos, 
embora hoje a tendência seja agrupá-los sob a 
denominação de informalistas ou expressionistas 
abstratos-viam como maneira de superaras barreiras 
que nos separam acentuar a expressão da 
subjetividade. Para os informalistas, evidenciar o 
gesto espontâneo, ainda que racional e lúcido, é a 
maneira de evidenciar o que há de mais abrangente 
e universal no indivíduo: a ação, a vitalidade em

ABSTRACIONISMO ANOS 50 E 60
Após a Segunda Guerra, esse processo 

abstratizante
estado de pureza.

De um ou de outro modo, entretanto, os 
anos 50 e 60 conheceram a voga do que se 
convencionou chamar de Abstracionismo. O Pop 
veio pôr água fria nessa efervescência; contudo, 
temos de reconhecer que o processo abstratizante 
surge nas artes bem antes e continua vigente, ainda 
que seu sentido se altere e sua realização se 
modifique.

vai expressar-se como uma 
preocupação com a universalidade. Proposta que 
permeia desde as negociações econômicas de Wall 
Street até as discussões existencialistas dos cafés às
margens do Sena. A todos interessava essa 
universalidade. Ao capital que implementava a 
mundialização da economia, aos humanistas que 
sonhavam com a união entre os povos e à nova 
indústria da comunicação cujos produtos como o 
rádio, o disco, o cinema e a televisão iniciavam o 
processo de massificação do gosto em nível mundial.

É óbvio que nesse contexto não poderia ser 
outra a palavra de ordem para as artes plásticas do 
que universalizar-se. Isto é, abstrair-se das imagens 
mais localizadas em benefício de formas mais

José Luiz do Amaral
Professor e crítico de arteda universalidade.

Para os concretistas, ser mais abrangente 
significava trabalhar com figuras geométricas e 
com construções rígidas, formas, segundo eles, 
válidas e compreensíveis para qualquer ser 
inteligente. Os que foram pelo caminho oposto -

Abstracionismo na Arte Brasileira/50 e 60
Mostra de acervo com obras de Fayga Ostrower, Arthur 
Piza, Iberê Camargo, Renina Katz, Thomas Ianelli, 
Manabu Mabe, entre outros. Na Sala Pedro 
Weingàrtner. De 20.06 a 26.09

IÍNIR DE MIRANDA já trabalhou CALENDÁRIO MARGS • JUNHO 1993com pintura,
desenho, xerox, vídeo e instalação. Sua obra Alvo Deserto 
(1991), feita em técnica mista, pode ser vista no saguão do 
MARGS a partir do dia 15 de junho. Lenir,48 1 Ter Abre individual de José Francisco Alves • Galeria IIanos, mora em
Pelotas e leciona 11a UFPEL. Com graduação em pintura e 
comunicação, a artista dedicou-se a vários cursos de 
espe-éialização.

Abre coletiva Arte Têxtil • Galeria Im
tn t|í eles, história da
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Palestra Arte Têxtil • Tecido em tear manual - 15h • Torreão

1 3Dom Encerra mostra Açores: Um elo com o passado • Pinacotecas

de pois 
a Ingla- 
Bélgica^^

1 5íer Abre Projeto Presença: Lenir de Miranda e Gisela Waegte • Saguão

Palestra Arte Têxtil • Tecido estampado - 15h • Torreão
••• •

1 ÔSexcomo professorae artista 
vi da d a da School of Art and Design. Junto com a obra 
de Lenir de Miranda, está o trabalho de Gisela Waegte, que 
participou no mês passado da coletiva Repctere no Solar dos 
Câmara. Gisela, 38 anos, é paulista e vive em Porto Alegre. 
Formòu-se em arquitetura pela Mackenzie e, na área de artes, 
trabalhou sob a orientação de Karin Lambrecht e Heloísa

1 9Sdb Desfile Arte Têxtil • 17h • Pinacoteca

20Dom Abre Abstracionismo na Arte Brasileira - Anos 50 e 60 • Pedro Weingárt

Música no Museu: Sociedade de Música e Orquestra de Câmara, 17 horas • Pinacotecas 

Encerra mostra Kàthe Kollwitz 

Encerra coletiva Arte Sobre Papel • Salas Negras 

Encerra individual de José Francisco Alves • Galeria II

ner

27Dom

Schneiders de 84 a 86. No ano passado, ela participou de 
coletivas importantes como Superfície Pictórica, 360° 
Pintura Agora e Arte Contemporânea - Destaques do Sul. 
Seu trabalho apresenta uma trama em arame, onde são
colados papéis finos que adquirem resistência. O Projeto 
Presença fica em cartaz até o dia 4 de julho com Lenir 30Quq Palestra Arte Têxtil • Tecido pintado - 15h • Torreão
de Miranda e GISELA WAETGE

IHIPER*CHAVES i
tSERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

1970 -1991
21 anos de bons serviços

HIFER-OWESMUMuiwni/li

• Conserto de fechaduras, confecção de chaves na hora. 
•Abre-se portas, cofres, carros, arquivos, etc. 
•Carimbosem 24horas 
•Atende-se a domicílio

Rua 7 de setembro, 1001-A Esquina Caldas Júnior 
Fone: (051) 332 1200 Bip-JOB 
90010 Porto Alegre RS

iDesconto promocional para 
pagamentos à vista:

20% nas molduras * 25% nos quadros 
ou em 3x.sem acréscimo

Estão abertas tiaqas para noVos cantores 
- sopranos e tenores ■

Testes com hora marcada petos telefones: 
221 8456 e 227 2311 ramal 20


