
3
. Uv* -■

■y..'. *»>
Á"

•í^AT‘. >-v im Ui
-*

ri^r
•'«5

v£v•■-■•-=?



EDITORIAL
Com o intuito de dar seguimento à série 
de exposições temporárias de 2001, que 
trouxeram mais de 200 mil pessoas ao 
MARGS, o calendário de mostras para 
esse ano busca valorizar os artistas que 
mais se destacam no atual cenário 
brasileiro. Trabalhos de Waltércio Caldas 
vêm ao Museu em abril e, depois disso, 
seguem para a Pinacoteca do Estado de 
São Paulo. Karin Lambrecht, uma das 
homenageadas na 50a Bienal de São 
Paulo, também terá sua arte exposta no 
MARGS. Além destes artistas, Mauro 
Fuke, em uma parceria com o Instituto 
Tomie Otake, vem a Porto Alegre com a 
curadoria de Agnaldo Farias.
Iniciativas como essas consolidam ainda 
mais a política de intercâmbio cultural 
com outros museus e instituições 
culturais relevantes. Artur Luiz Piza, 
brasileiro radicado em Paris desde os 
anos 50, será trazido da Pinacoteca do 
Estado com a curadoria de Paulo Sérgio 
Duarte. Já no âmbito internacional, 
outubro reserva aos visitantes a grande

exposição Paris 1900 que, sem dúvida, 
será um evento memorável na história 
do Museu e da cidade.
Além disso, a prioridade da equipe do 
acervo do MARGS será concentrar 
esforços para cumprir as metas propostas 
pelo Projeto Aquisição. Até o fim do 
ano, a coleção deverá ter 500 novas 
obras que serão expostas em uma grande 
mostra a realizar-se no final da atual 
direção. Outros projetos também 
compõem a pauta de trabalho e, ainda 
que estejam em andamento, já são 
motivo de orgulho para o Museu. Esse é 
o caso do Laboratório de Restauro, que 
será construído em parceria com a 
Fundação Vitae. Ao lado deste, os cursos 
de extensão e a informatização da 
biblioteca ampliarão a função do 
MARGS que é ser um centro cultural 
vivo e ativo na sociedade 
Com a preocupação de difundir seu 
acervo e aproximar cada vez mais o 
MARGS de seu público foram 
confeccionados pôsteres com a

reprodução de obras do acervo. Eles 
estarão à venda na Loja do Museu. 
Assim, qualquer pessoa poderá exibir em 
sua casa trabalhos de Di Cavalcanti, 
Fahrion, Portinari, Gotuzzo, Iberê, 
Weingártner, Visconti, Arthur Timóteo 
da Costa, Malagoli e Guignard, 
reproduzido na capa desta edição.
Este mês, o Jornal do MARGS relembra 
os 150 de Gaudí, o arquiteto de 
Barcelona que deixou seu legado para a 
história internacional da arquitetura. 
Num esforço de resgatar a arte 
escondida nas ruas e nas histórias da 
cidade, o Jornal do MARGS recupera a 
trajetória de Júlio Gavronski, o Pintor da 
Demétrio. Recordações também estão 
presentes no depoimento de Alice 
Soares, que conta os traços da 
personalidade e os momentos vividos ao 
lado da amiga e saudosa artista plástica 
Alice Brueggmann.

~s=ss:
venda na Loja do MARGS Fábio Luiz Borgatti Coutinho 

Diretor do MARGS

PROJETOS

Novos percursos da coleção
Projeto Aquisição - Os Precursores

Quando a Direção do MARGS, o Nú
cleo de Acervo e a AAMARGS iniciaram 
um projeto destinado a novas aquisições, 
tínhamos em mente preencher grande par
te das lacunas existentes em 
de arte gaúcha, incorporando um lote de 
287 novas obras. Entretanto, devemos re
conhecer que o resultado 
obtido até agora, quando 
estamos em vias de encerrar 
esta fase do projeto, fica bem 

2 aquém do esperado. Dificul
dades relacionadas à capta
ção de recursos e à escassez 
de obras no mercado de arte 
sulino restringiram a aquisi
ção a um total de 57 traba
lhos. Um lote que, mesmo
constituindo uma aquisição . . r . . , . ,1 5 Joao Fahrion - Intenor de atelier -
medita desde os tempos de óleo sobre tela. s/d
Ado Malagoli, é acanhado 
em relação às nossas intenções originais. 
Conseguimos reunir, porém, neste grupo 
de peças, diversas preciosidades, como três 
grandes óleos de Maristany; a série comple
ta de desenhos de Edgar Koetz intitulada 
Alienados (juntamente com 3 óleos de ex
celente qualidade); um ótimo desenho e 
uma pintura de Fahrion retratando seu pró
prio atelier; um belíssimo bronze de Caringi;

duas gravuras em metal de Weingártner e 
uma tela de grande valor histórico, o Atelier 
Julien, e um raro Cristo crucificado de Gui
lherme Litran, para citarmos apenas algu
mas. Outras aquisições estão sendo negoci- 

nossa coleção adas, e ainda estamos abertos

em que fica evidenciada a maestria da artis
ta na produção de formas plasticamente se
dutoras, de um equilíbrio muito feliz entre 
a figuração tradicional e as conquistas esté
ticas da escultura contemporânea. Outra 
expressiva doação, que brevemente deve ser 
efetivada por Peter Cohn, é a de cerca de 
25 desenhos de Yolanda Mohalyi, impor
tante artista do Modernismo brasileiro, alu
na de Segall e companheira de Brecheret e 
Gomide no Grupo dos Sete, e um dos prin
cipais nomes de nosso abstracionismo abs
trato. Além disso, Jorge Gerdau Johannpeter 
e Justo Werlang doaram recentemente ao 
MARGS quatro mármores de Vasco Prado 
da década de 70, de uma importante fase 
do artista que ainda não havia sido repre
sentada em nosso acervo.

Projeto Intercâmbio MARGS/MNBA
Patrocinado por Justo Werlang e Jorge 

Gerdau Johannpeter, tradicionais mecenas 
gaúchos e importantes parceiros do 
MARGS em suas iniciativas, o projeto In
tercâmbio MARGS/MNBA foi concebido 
em primeiro lugar para possibilitar a repro
dução e aquisição de um extraordinário 
bronze de Rodolfo Bernardelli, a Moema, 
do acervo do Museu Nacional de Belas Ar
tes do Rio de Janeiro. Por outro lado, o in
teresse do MNBA era por uma réplica do 
Gaúcho, um gesso de Vasco Prado perten

cente ao acervo do MARGS, bem como 
desejava realizar a fundição de uma outra 
peça de Bernardelli, de seu acervo, o Estu
do para Moema, em gesso, que nunca ha
via sido transposto para o bronze. Paralela
mente, aproveitamos a oportunidade para 
reproduzir outra escultura de nossa coleção, 
a Figura em pé, de Stockinger.

No total foram produzidas 12 peças em 
bronze a partir de 4 originais, as quais serão 
distribuídas entre o MARGS, o MNBA, os 
patrocinadores, o Atelier Vasco Prado e o 
artista Francisco Stockinger.

Os responsáveis pela reprodução das 
obras foram as fundições Zani, do Rio de 
Janeiro, que se encarregou das peças de 
Bernardelli, e a Fundiart, de Piracicaba, São 
Paulo, que fundiu o Gaúcho e a Figura em 
pé. Fica nosso acervo, assim, enriquecido 
com duas peças de um dos mais importan
tes escultores brasileiros, ao mesmo tempo 
em que divulga-se a obra de nossos artistas 
e o acervo do MARGS no centro do país. 
O MARGS agradece a generosidade dos 
patrocinadores, o interesse do MNBA nes
ta parceria, a Francisco Stockinger e ao 
Atelier Vasco Prado, que cederam os direi
tos de reprodução de suas obras para este 
projeto.

a novas pro
postas, o que poderá aumentar o número 
de peças deste módulo do Projeto Aquisi

ção. Nesse sentido, fazemos
um último apelo a coleciona
dores, marchands e herdeiros 
de artistas para que 
disponibilizem para venda 
outras peças de suas coleções 
privadas, lembrando da enor
me importância desta inicia
tiva para o enriquecimento de 
um acervo que ficará perma
nentemente acessível à comu
nidade gaúcha, contribuindo 
para o resgate e preservação de 
nossa herança artística (ainda 

agora pouco conhecida), o desenvolvimento 
da pesquisa acadêmica e a ampliação das pos
sibilidades de desfrute estético e instrução de 
nosso público visitante.
Doações

O núcelo de escultura de nosso acervo, 
notoriamente exíguo, foi em fevereiro enri
quecido com a doação de Sonia Ebling, con
sistindo em dois bonzes de grande beleza,

Ricardo André Frantz 
Coordenador de Acervo
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DEPOIMENTO

Duas Alices e um ateliê
Nós tínhamos conhecimento de que havia poucas mulheres 

se dedicando às artes plásticas. Tomamos a iniciativa quando 
ainda estávamos freqüentando o Instituto de Artes, pois lá pre
dominava o elemento feminino com projeção de ser artista. A 
prolessora Cristina Balbão estimulou-nos muito. Naquela épo
ca, não era muito fácil adquirir livros de arte. Quando nós ía
mos a Buenos Aires, nós comprávamos algumas edições. Mais 
tarde, começaram a aparecer vendedores de livros aqui em Por
to Alegre. Então, o IBA criou uma biblioteca que se desenvol
veu muitíssimo. Também houve, em Porto Alegre, a Associação 
Francisco Lisboa. Nós, do IBA, fazíamos parte dessa entidade.

visitando Porto Alegre, eram convidados para ir até o nosso ateliê. 
Deixávamos o que estávamos fazendo e íamos conversar com eles. 
Procuravamos sempre saber quais artistas andavam por aqui, para 
os atrairmos até lá. Foram tantos... Alguns artistas do Rio de Janei
ro, de São Paulo. Foi tuna convivência maravilhosa.

Quando a gente trabalhava, estabelecia uma espécie de diálo
go com aquilo que estava fazendo. Eu penso que aquela 
expressividade que surgia nos olhos ou na face ou em um detalhe 
de boca nos meus desenhos era exatamente a troca de impres
sões que se estabelecia entre o artista e o que ele estava fazendo. 
Isso, com o tempo, se modifica. Já acho que as crianças que 
faço hoje são menos expressivas. Eu sinto isso. Penso que ali

diálogo, elas já não me dizem tanto aquilo que eu queria 
que elas me dissessem.

■

v.
Nós devemos a ele um grande estímulo 

Ele trouxe muita coisa nova. Era o tempo do João Fahrion, do 
Ângelo Guido. Malagoli trouxe a idéia de aglomerar os alunos 
em grupos de artistas. Além da escola, procuravamos 
lugar que, em princípio, foi o Instituto Cultural Brasileiro Norte- 
Americano, para estudar pintura com o professor Malagoli. A 
cada encontro, nossa cabeça se abria mais no sentido do que é 
ser artista, o que é trabalhar através da arte. Comprávamos livros 
sem cessar. O professor Malagoli também descobriu, nessa épo
ca, a qualidade de Alice Brueggmann. Quando ele a viu pintan
do, incentivou-a muito. Ela sempre achava que não sabia, que 
não podia pintar. Esse lado negativo dela foi desaparecendo 
do substituído por uma confiança nela mesma. Essa confiança é 
uma coisa importantíssima em qualquer profissão. Ela passou a 
se destacar e a expor em salões, como os promovidos pela Asso
ciação Francisco Lisboa. Mais tarde foi criada a Divisão de Cul
tura da Secretaria da Educação que também promovia salões de 
arte. Houve exposições muito interessantes na Galeria do Cor
reio do Povo. Isso tudo nos alimentava.

ao nosso trabalho.
, no

nosso
Para Alice Soares, o desenho é 
a base para tudo. Essa teoria 
regeu sua vida, dedicada 
inteiramente às artes plásticas. 
Ao lado de Alice Brueggmann, 
desenvolveu um traçado suave 
que deu forma às meninas de 
olhos palpitantes. Durante 
mais de 40 anos, as Alices 
mantiveram o mesmo ateliê na 
rua Riachuelo. Com o 
falecimento de Brueggmann 
há um ano, Soares deixou o 
local que, até hoje, é 
identificado por uma placa 
indicando que. ali, 
trabalharam duas mulheres 
pioneiras na produção 
profissional de obras de arte. 
Adair Ferreira de Souza, 
coordenador do Projeto 
Enartes e amigo das Alices, 
providenciou um inventário da 
coleção de trabalhos e 

encaminhou, junto à 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, a 
execução da sala 
Memória das Alices. Em 
fevereiro Alice esteve 
no MARGS e. num 
depoimento 
emocionado, 
recordou a história 
que elas construíram 
juntas.

um outro

Tenho me dedicado aos desenhos. Como não tenho mais 
ateliê, desenho no meu quarto, na minha mesinha. Raramente 
faço desenhos maiores, pois minha mesa é pequena. Cuido sem
pre que eles tenham expressividade. Sem isso, eles seriam pouco. 
Eles vão falar mais à medida que a expressividade deles seja maior. 
Tenho feito crianças e flores.

, sen-

A Associação Francisco Lisboa teve muito significado na 
formação. Era o lugar onde os artistas dialogavam. De

pois, apareceu um clube de gravura, na Salgado Filho, que atraía 
artistas que vinham de fora, inclusive o Iberê Camargo. Ainda 
houve a criação de um espaço no 
Público. Os mais dedicados à gravura, além dos que vinham de 
fora, visitavam aquele ateliê e sempre traziam a sua contribui
ção. Era um ateliê público, do qual fiz parte também. A gente 
andava sempre procurando, por toda a parte, lugares e oportu
nidades que contribuíssem com o nosso desenvolvimento.

nossa

segundo piso do Mercado

ISfEBiBTl
Nós estávamos praticamente desligados de São Paulo 

termos de arte. Mas alguém de lá, que já não recordo 
se lembrou de que existia Porto Alegre, Rio Grande do Sul e 
que já havia gente trabalhando no 
Nós fomos procurados por essas pessoas. A partir de algumas 
indicações, eles formaram um grupo, do qual eu também fiz 
parte. Entrei como desenhista na Ia Bienal de São Paulo. Se 
o trabalho que expus nessa ocasião ainda existe, ele está

em
o nome,

sentido de produzir arte.
Ela era incansável. Sempre pintando, descobrindo coisas no

vas. A cor maravilhosa que ela atingiu foi-se desenvolvendo, se 3 
apurando em qualidade de pintura que poucos artistas alcança- 

. Aquela qualidade era o que nós chamamos de transparên
cia de cor, a pureza da cor. Ela lutou durante horas e horas de 
trabalho. Muitas vezes, ela trabalhava aos sábados à tarde. Eu

ram
nos meus arquivos, guardados em uma sala que a UFRGS 
cedeu para abrigar os trabalhos do 
Dessa vez, a

nosso antigo ateliê. 
Brueggmann não foi selecionada porque 

ela ingressou nesse mundo mais timidamente.
dizia-lhe: “Alicinha, não dá para trabalharmos 
que o Centro da cidade, nos sábados à tarde, era horrível. Se eu 
saísse do ateliê, ficava preocupada. Ela queria continuar a fazer 
os quadros. Até que eu consegui convencê-la a deixar o sábado. 
Ela já rendia muito nos outros horários. Eu me dedicava ao 
Instituto de Belas Artes e ela, ao SESI. Além disso, ela também 
lecionava em a uma escola particular. Um dia, a produção dela 
deslanchou. Enfim, ela teve que esquecer a preocupaçã 
alunos para cuidar dela. A transparência de cor, a sobreposição 
de cores que ela usava em suas pinceladas, eram únicas. A per
sistência que a Alicinha teve foi inédita.

hora”. Énessa

Rotinas
A Alicinha era mais inquieta do que eu. 

Ela preparava uma série de planos, de telas e 
começava a trabalhar em uma e noutra. Quan
do ela percebia, quatro ou cinco telas esta
vam começadas. Ela, realmente, as concluía. o com os

Eu me dedicava mais ao desenho. Isso exigia de 
mim uma espontaneidade, pois o desenho depende de 
tempo mais curto. A Alicinha, especialmente, adorava cuidar 
do cafezinho da tarde. Nessa hora,

Alice Brueggmann
um

Edição de Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGSos artistas que estavam
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ANTONIO GAUDÍ

Antomo Gaudi (1852-1926) foi pro- que vai alimentá-la. Prevista como pórtico
tagonista da Renaixença patrocinada por e mercado, a sala integra metade da gran-
uma burguesia catalã progressista e nacio- de praça voltada para o porto e limitada
nalista, logo medievalista. Leitor de Viol- por bancos sinuosos, que pesquisas recen-
let-le-Duc e Ruskin, a primeira obra notá- tes mostram ser pré-fabricados. As galeri-
vcl após a formatura (1878) é a Casa Vi as de passeio e arrimo, com muros curvos
çens (1883-1888), de inspiração mudéjar, e apoios inclinados de pedra irregular, tem
o gótico semi-islâmico espanhol. A primei- geometria e textura impactantes, evocan-
ra obra prima é o Palau Güell (1886-1888), do gruta ou bosque. Cacos de azulejo ves-
marcado pelo parabólico pedra tem topos de muro, banco, coberturas,arco em
lavrada, o saguão minúsculo e altíssimo tetos e colunas com funcionalidade, eco-
substituindo o pátio tradicional e as cha- nomia e inventividade. A Casa Batlló
mines no terraço. Uma cúpula vazada por (1904-1906) é uma reforma que imprime
orifícios mil coroa o saguão e sala de mú- um dinamismo biomórfico e suavemente
sica. Quase biomórficas, as chaminés se colorido às coordenadas regulares da cons-
vestem com cacos de vidro, pedra e azule- trução existente. Ancorado por colunas
jos. O arco reaparece casto em tijolo rebo- fortes como sequóias no rés do chão, um
cado no Colégio feresiano movimento serpenteante
(1889-94), onde a referên- agita todo a estrutura por-
cia mudéjar se aplica a uma ticada da monocromática
organização regular e simé- Casa Milà (1904-1906),4U Étrica. dita A Pedreira. A curva

áb comanda o desenho dos
^ pátios interiores, a com-

partimentação diversa 
ím'j dos apartamentos, os 

| JjjlP bancos no terraço 
chaminés claramente

O modemisme afim ao
Art Notiveau baliza a ma
turidade do arquiteto. A
Igreja da Sagrada Família

M:Á 1(1891) replica e multipli- e as
ca em escala monumental an-ma torre sobre a cúpula do m tropomórficas. Frente à
Palau Güell. Na Escola elaboração naturalista, os
Paroquial (1909) vizinha, m j brancos arcos parabólicos

liprovisória e barata, as pa no sótão são uma lição demmredes ondulantes de tijolo geometria essencial.
sobre base de pedra Gaudí imbrica racio-se co-

I88S-1
brem por parabolóide nalidade e fantasia emum
hiperbólico que reitera a grau máximo, junta ima-
alternáncia de concavidades e concavida- ginação plástica e esperteza pragmática. A
des. Da igreja da Colônia Güell, bairro figuração proto-surrealista episódioe o
operário, só se faz a Cripta (1898-1908): despojado se amparam no entendimento

parabólico e à casca curva se so- pleno da técnica construtiva e da históriaao arco
mam os apoios inclinados em tijolo e pe da arquitetura, em particular a da arquite-
dra. A diferenciação dos apoios tempera a tura ibérica e sua herança cristã e moura.
simetria da mescla de tenda e caverna. Do Não é a toa que Corbusier o chama de
bairro jardim exclusivo ao redor do Par- grande construtor e, na visita à Barcelona
que Güell (1901-1914) se constróem os 1928, registra a Escola Paroquialem em
muros, dois pavilhões flanqueando seu bloco de notas. Embora dizendo sera en
trada, a escadaria monumental, a sala hi- mero homem de ação, Gaudí é também o
póstila de colunas dóricas e cobertura pla
na sobre grande cisterna, mais as galerias 
nas encostas. Os dragões na escadaria são 
bóias da cisterna e emblemas da cidade. 
As colunas ocas filtram a água de china

intelectual para quem "a beleza das formas 
consiste na poesia de certas idéias que sito 
acuradamente refletidas na forma que con
templamos. "A figuração e o despojamen- 
to pressupõem o entendimento da arqui-

Detalhes de mosaico em azulejos 
do Parque Güell. 1900-1914, 
Barcelona

A RGS



fantasia em grau máximo 5
-V- J

tetura como arte pública que reitera e, às 
vezes, regenera o legado da disciplina e a 
cultura que integra, partindo da reflexão entre a Casa Milà, figurativa e escultórica, e 
sobre o programa e a situação de trabalho.
O apoio que teve é claro indício da recep
tividade do meio.

sas de máquinas viram chaminés de na
vio. Para não falar das afinidades de fundo

o Pavilhão Brasileiro abstrato e planar de 
1939, onde, segundo Lucio, a curva é 
estribilho e gera movimento que perpas- 

Fontes prováveis de informação sobre sa toda a composição. O teto borboleta 
Gaudi no Brasil são Adolpho Morales de do Yacht Club da Pampulha remete a frag-
los Rios (1858-1928) e Antonio Virzi mento de telhado na Casa Viçens, que 

pode bem ser uma das fontes de Corbu-(1882-1954). Aquele radica-se no Rio em 
1893, após realizações neo-mudéjar de 
vulto na terra natal. Aluno de Ernesto Ba- 
sile, autor de vasta obra Art Nouveau em 
Palermo, Virzi chega por volta de 1910. 
Profissional requisitado, Morales foi pro
fessor de Teoria e História da Arquitetura 
da última geração dos arquitetos ecléticos e 
da primeira geração dos 
modernos brasileiros. O 
filho Morales Jr. o substi
tui em 1928. No registro 
do curso, as obras de Gau- 
dí —“o grande arquiteto 
espanhol”- exemplificam 
o impressionismo arqui
tetônico, em que o cará
ter dos edifícios reflete as 
idéias e impressões de seus 
autores. Virzi, professor 
de Arquitetura de 1911 a 
1912 e Escultura de Or-

sier para o da Casa Errazuris (1931). A 
casca da Capela tem por secção um arco 
parabólico, a marquise vai de apoio incli
nado. Como a fachada da Casa Battlò, o 
Parque Guinle brinca com a racionalida
de e a ilusão da curva.

Lucio se retrata em 1970, quando re
comenda o tombamento 
da casa da Rua do Russel 
de Virzi como obra prima 
de excepcional valor artís
tico, onde a construção 
como que desabrocha 
num todo orgânico e vivo 
de raro poder de sedução.
E dedica a recomendação 
à memória de um colega 
no antigo curso de arqui- 
tetura da Escola Nacional 
de Belas Artes e seu pri- 
meiro rebelado modernis
ta, Attilio Masieri Alves, 
que antecipara de meio sé
culo esse parecer. No de v
Paulo Santos, ainda em . % ,
1970, lê-se que a obra de . ' r7,J *

Virzi participa do espirito de renovação 
plástico formal que deu nascimento ao *,
Art Nouveau, "exprimindo-seporém num \
tipo de arquitetura que está para o Brasil 
da época como a obra de Gaudi na Espa
nha. Que a critica atual conduziu ao pri
meiro plano entre os dos albores do movi
mento moderno. " Lucio e Santos insinu
am que a conexão entre essa obra e a mo
dernidade arquitetônica brasileira mere
ce detalhamento: tarefa boa quando se ce
lebram o centenário do nascimento do au
tor de Brasília e o sesquicentenário do 
cimento de Gaudi.

natos após 1920, cons
truiu “villinos” cujo débi
to para com os “moder- 
nismos”, italiano e espa
nhol não era segredo.

Em texto de 1951, Lucio Costa (1902- 
1999) desvaloriza a “arquitetura de barro” 
modelada e pintada de Virzi, postulando 
que os “modemismos” a que se filia são 
desamparados de qualquer intenção orgâ- 
nico-estrutural e, portanto, destituídos de 
significação no sentido racional contem
porâneo. O preconceito surpreende, pois 
em 1936 Lucio já se reconciliara com o 
barroco e o gótico antes desprezados, cla
mando que a arquitetura moderna possi
bilitasse a conciliação de concepções esté
ticas opostas, da flor que desabrocha e do 
cristal que se contém. E são da mesma cepa 
os tetos-terraços de Gaudi e o do Ministé
rio de Educação, onde reservatórios e ca-
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RESENHAS

Vasco Prado Escultor
Lucio Costa m ■ Para Vasco Prado, Porto Alegre era o exemplo de uma cidade progressista. O apego à 

capital gaúcha o inspirou a tecer uma homenagem intitulada, oportunamente, Vitória. 
Trata-se de uma escultura em gesso, opulenta pela verticalidade e fiel ao nome por ostentar, 
na mão direita, um diploma. A peça faz parte do projeto paisagístico do Parque Marinha 
do Brasil, às margens do Guaíba, onde esta e outras obras devem instituir um novo marco 
cultural na cidade. A atração de Vasco por temas que o aproximassem da terra foi uma 
constante em sua carreira. Personagens históricos e folclóricos, como Tiradentesz O Negrinho 
do Pastoreio, foram ícones de sua dedicação às temáticas não-sacralizadas. Através dessa
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Lucio Costa 
Guilherme Wisnik 
Cosac & Naify, 2001 opção, num contraponto ao viés clássico, a arte de Vasco afirmou-se na represenção do 

anti-herói.
A arquitetura brasileira projetou-se no país e no exterior através do trabalho de Lucio A partir dessa teoria e situando Vasco Prado como um artista de nosso tempo, o filósofo

Costa. O homem que provocou uma revolução no ensino da arquitetura e projetou a Gerd Borheim desenvolve o artigo que abre o livro Vasco Prado Escultor, editado pelo
capital futurista em meio à caatinga do cerrado tropical é retratado por Guilherme Wisnik, Memorial que leva o nome do artista. A obra é uma reunião de seis textos, assinados por
em livro integrante da série Espaços da Arte Brasileira, lançado pela editora Cosac & Naify diversos autores, que buscam entender ou discursar 
em dezembro de 2001. sobre a vida e a obra deste mestre gaúcho das artes

A produção de 130 páginas oferece ao leitor uma excursão visual e reflexiva por diversas plásticas. Em 141 páginas, são mostrados 77 traba-
construções arquitetadas por Lucio Costa. Através de uma linguagem acessível, o autor lhos de Vasco, entre esculturas, desenhos e gravuras,
pontua traços da personalidade introspectiva do arquiteto em diálogo com sua obra e pre- Em edição bilíngue, as análises aparecem intercala-
ocupações de caráter social. A retrospectiva da carreira de Lucio Costa traz à tona uma série das por imagens das peças captadas pelas lentes do
de episódios da história política e cultural brasileira, como a crise de 1929, o governo de fotógrafo Leopoldo Plentz. A sensibilidade na dis-
Getúlio Vargas, a explosão do modernismo no cenário artístico e a construção de Brasília. posição das fotos e na mudança de ângulo sobre o

Nascido na cidade francesa deToulon, em 1902, Lucio Costa chegou ao Brasil com 14 mesmo objeto permite ao leitor um contato mais
anos. Levado pelo pai à Escola Nacional de Belas Artes, de onde veio a ser diretor em 1931, íntimo com a peça, tal como estivesse exposta. A
optou pela carreira de arquiteto seguindo a linha acadêmica. Em 1930 converteu-se ao forte visualização da textura do material se prolonga
Modernismo, fase fértil de onde surgiram projetos como o do Ministério da Educação e por toda a superfície, dimensiona as formas
Saúde Pública do Rio de Janeiro, marco de sua carreira. avolumadas e cede à obra uma certa sensualidade.

A jornalista Paula Ramos, aliás, faz questão de 
salientar, em seu artigo, o apelo erótico que alguns 
desenhos e esculturas apresentam. Ilustrado por de- 

um passeio pelas clarações do próprio artista, o texto descreve o pro
cesso de criação das peças. Ressalta a intimidade en
tre o desenho e a escultura, entre a textura do mate
rial e as linhas curvas que delimitam a superfície de 
homens, mulheres e cavalos.

Segundo Wisnik, Lucio Costa abriu espaço para uma tendência nitidamente ligada ao 
espetáculo. Essa afirmação se torna evidente na execução do Plano Piloto. Partindo de 
esboços nada detalhistas, acompanhados por inscrições minuciosas, os Eixos Monumental 
e Rodoviário ganharam forma. Na descrição dos espaços, Wisnik propõe 
rampas, trevos, autopistas e superquadras de Brasília, culminando em um amplo olhar à 
Praça dos Três Poderes. A excursão continua no Sul, no prédio do Museu das Missões 
Jesuíticas, o primeiro trabalho de Lucio Costa para o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. A flexibilidade do arquiteto denotou talento suficiente para projetar 
prédios rústicos, como o Park Hotel São Clemente e vanguardistas, como o Pavilhão do 
Brasil em Nova York.

A viúva do artista, Susana Alvez Cazarré, reafir
ma a fidelidade do companheiro à causas sociais.

Graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e Revela um homem de aparência frágil, mas possuidor de plena força interior. Sua pe
atuante na orgamzaçao Brasil Connects, Wisnik recupera, ao fim da monografia, imagens lidade variava entre a placidez do cotidiano e o comportamento impulsivo diante de tudo
antigas e atuais de fachadas e interiores de prédios desenhados por Lucio Costa. As repro- o que lhe despertava paixão. Ao idealizar a presença de Vitória na paisagem porto-alegrense,

6 duçoes de plantas e croquis da à obra um caráter documentário, servindo como boa reagia com alegria e dedicação. Assim se define a postura de Vasco, transcrita pelo arquiteto
referência para estudantes e arquitetos. Mais de 15 projetos são analisados, entre cons- Rogério Malinsky. Igualmente convidado a analisar
truções e urbanizações. Trata-se de um memorial da história brasileira alinhada às fases Aquino concentra seu estudo sobre o Acrólito, onde destaca o paradoxo da arte de Vasco, 
da carreira do artista-arquiteto. representado pela diversidade de materiais e técnicas aplicados em uma mesma escultura.

Fazendo uso da terracota, do bronze, do gesso, do mármore ou da madeira, o artista prima
va pela manutenção das cores naturais de cada material. A

Vasco Prado. Vitória. 
protótipo em gesso. 1998

rsona-

obra, o artista plástico Alfredouma

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS

crítica de arte Angela Varela atem-se à linguagem aplicada 
nas esculturas, indicando a influência da matéria-prima 
obra, enquanto representação do desconhecido. O livro apre
senta o corpo da obra de Vasco como um convite irresistível 
à discussão das formas e dos sentidos que guiaram seu per
curso escultórico. A. M. B.

na
pr*d°

Vasco Prado Escultor 
Org. Memorial Vasco Prado 
ANIMAE, 2002
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CURSOS RESTAURO
Nesse ano, o MARGS intensifica suas 

atividades de extensão, através da progra
mação de cursos de arte. Com o intuito de 
promover a inclusão cultural, novas moda
lidades são acrescidas à programação. His
tória da cultura, arte brasileira, pintura, de
senho e gravura são alguns dos temas 
enfocados pela nova programação. Duran
te 2001, os tradicionais módulos Aquarela 
básica, Desenhe pintando e Desenho da figu
ra humana, juntamente com as aulas de 
História em quadrinhos, atraíram mais de 
cem pessoas. A idéia é aumentar ainda mais

adolescentes, as aulas de História em qua
drinhos oferecem uma variada opção de ho
rários com encontros pela manhã e tarde, 
em dias úteis e sábados.

No dia 20 de março inicia o curso His
tória da cultura, com o professor e artista 
plástico Carlos Antônio Mancuso. O 
rículo prevê uma ampla abordagem sobre 
arte universal, enfocando a cultura grega até 
os primeiros modernistas. As aulas aconte
cerão nas quartas e sextas, das 17 às 
18h30min.

O Projeto que viabiliza a construção de 
um Laboratório de Restauro para o 
MARGS já foi enviado à Fundação Vitae. 
Enquanto o processo é analisado e 
aguarda aprovação, a equipe de 
restauradoras do Museu se dedica à 
higienização das novas obras acrescidas ao 
acervo pelo Projeto Aquisição. Peças de 
Edgar Koetz, Pedro Weingártner. Ado 
Malagoli e Ângelo Guido passam por 
reparos. As molduras dessas telas também 
sofrerão restauras ou serão trocadas. A 
idéia é adequar as molduras para que elas 
sigam um padrão de exposição.

fcur-

eSpAço cRÍAtiVo
Entre as novidades previstas para abril 

estão os cursos de pintura e desenho com as 
artistas Kárin Lambrecht e Regina 
Ohlweiller. A proposta é orientar os alunos 
sob os princípios da arte moderna e propor 
discussões teóricas. O artista Wilson 
Cavalcanti lançará o curso de gravura no 
MARGS. Ainda este ano, a professora Niúra 
Ribeiro analisará a História da arte brasilei
ra contemporânea. As informações sobre as 
novas modalidades estão à disposição no 
Núcleo de Extensão, fone (51) 3227-2311, 
ramal 15.

este parâmetro, buscando novos públicos e 
transformando o Museu em um local pró
prio para o exercício da criatividade.

Ministrado pelo professor e artista plás
tico Plínio Bernhardt, o curso de Desenho 
da figura humana acontece todas as quar
tas-feiras. Aquarela básica, com Nathaniel 
Guimarães, tem seus encontros às quintas- 
feiras. Às terças-feiras, ocorrem as aulas do 
curso Desenhe pintando, com o professor 
Paulo Porcella. Todas as turmas se reúnem 
das 14 às 18 horas. Para as crianças e os

MARGS
AAMARGS Em janeiro deste ano, a As
sociação de Amigos do MARGS firmou 
mais uma parceria. A Koralle Comércio de 
Materiais de Desenho vem unir-se aos de
mais parceiros para estimular a nossa arte e 
trazer benefícios aos membros da Associa
ção. Quem é sócio do MARGS tem des
conto nas compras feitas junto à Koralle, 
Arte Antigüidades Dariano, Casa Masson, 
Ótica Confiança, Win Tour, Arteplantas, 
Arte Nobre, Nieto Molduras, Edelweiss, 
Arte & Cia, Casa do Desenho, Galeria Be
las Artes, Nathan Jóias, Rota Cultural Tu
rismo, Cárdio Método, rede de hotéis Plaza 
e Revista Aplauso. Você pode se tornar um 
amigo do Museu preenchendo seu cadas
tro na sede da Associação, de terças a sex
tas, das 14 às 17h30min ou pela internet, 
no site www.margs.org.br. Se você já é só
cio, participe da escolha da nova diretoria 
da AAMARGS. A votação acontece no dia 
18 de abril. Fone 3224-4255.

LOJA Na volta às aulas, a Loja do MARGS 
dispõe de materiais escolares com a grife do 
Museu, além de uma coleção de cadernos 
de capa dura ilustrada com trabalhos de 
mestres das artes plásticas como Van Gogh, 
Monet, Munch, Miró e Tarsila do Amaral. 
Para os arte-educadores foi feita uma sele
ção de livros didáticos; entre eles, A ima
gem no ensino da arte, de Ana Mae Barbosa. 
A Loja do MARGS funciona de terça a 
domingo, das 10 às 19 horas. Fone 3228- 
8533. E-mail: lojadomargs@terra.com.br

BISTRO Para a semana da Páscoa, o Bistrô 
do MARGS prepara uma deliciosa combi
nação de pratos. A sugestão do Chefié a sa
lada Panceti, para entrada, com pêssegos, 
pancetta, croütons com vinagre balsâmico.
O prato principal pode ter o nome de 
Velazquez e trazer truta com olho de amên- ^ 
doas e batatas a vapor. Para a sobremesa, 
pêras ao vinho com sorvete de creme. O 
Bistrô funciona diariamente, das 11 às 21 
horas. Reservas pelo fone: Fone 3225-4484

s

CAFE Para enfrentar o calor que março ain
da reserva aos porto-alegrenses, o Café do 
Museu lança uma nova receita: o Sorvete 
do MARGS. Trata-se de uma combinação 
de bolo de laranja com sorvete de creme 
coberto por calda de chocolate e cointreau.
As temperaturas contrastantes do bolo e do 
sorvete realçam ainda mais os sabores. A 
sugestão para acompanhamento é suco na
tural de maracujá ou morango. Prove essas 
e outras delícias no Café do MARGS de 
terças a domingos, das 10 às 19 horas. Fone: 
3221-4945

EXTENSÃO Já estão sendo agendadas
visitas guiadas ao MARGS. No programa, 
grupos de até 40 pessoas excursionam por 
todas as galerias e pinacotecas, aprendendo 
mais sobre o acervo do Museu. A visita é
totalmente monitorada e tem duração de 
uma hora. Os professores que tiverem inte
resse em preparar melhor seus alunos, de
vem procurar as arte-educadoras do Núcleo 
de Extensão para uma orientação prévia. Os 
agendamentos são feitos de terças a sextas 
pelo telefone 3227-2311, ramal 15.
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0 pintor da Demétrio
Quem passa 

em frente ao nú
mero 535 da rua 
Demétrio Ribei
ro, no Centro 
de Porto Ale-

umidade, muitas peças se deterioram. Ao do aberta. Sobre o piano, o gato da casa
apresentar cada um dos trabalhos feitos pelo desfilava em suas peraltices. A lei na família
pai, Wanetti sabe diferenciar quais foram Gavronski era jamais dar chance ao medo.
produzidos com tinta estrangeira ou nacio- A rua Demétrio Ribeiro não foi apenas
nal. Ela lembra da preferência do artista pelo endereço residencial dos Gavronski. Na al-
produto italiano. Com a Guerra de 1945, tura onde hoje fica o edifício Irupê, o artis-
muitas importações foram suspensas, e as ta pintor montou uma escola. Todas as noi-
paisagens da praia de Volta Redonda e das tes, reunia um grande grupo de alunos e
termas da Guarda se tornaram mais escu- lecionava pintura. Wanetti lembra, saudo-
ras. Além dessas imagens, os quadros mos- sa, da casa com janelas de guilhotina. “Mo-
tram cenas de uma capital habitada por rei lá quanto tinha uns três anos e meio e
construções baixas, ruas fartamente arbori- ainda tenho impressão de entrar na casa

quando lembro dela.”
Gavronski teve na pintura sua profis- Nesse tempo eram comuns as reuniões

são. Apesar das encomendas, ele não enten- de família e amigos em frente às casas, ao
dia a produção de retratos como arte legíti- anoitecer. Os adultos conversavam, enquan-
ma. Aceitava fazê-los, pois era a única ma- to as crianças brincavam no meio da rua. O
nifestação artística que poderia render-lhe sossego só poderia ser importunado pelos
o sustento. Foi contemporâneo de um pe- moleques que acertavam boladas nas vidra-
ríodo em que galerias de arte eram raras em ças. Mas as bolas que caíam dentro do jar-
Porto Alegre. Na falta de museus, adotou a dim, cuidadosamente tratado por Olga Ga-
vitrine de um amigo alfaiate, na Rua da Praia, vronski, não eram devolvidas. Como repre-
para exibir suas obras. A trajetória do artista sália, Wanetti conta que os meninos rouba-
inclui participação no Primeiro Salão de Be- ram a placa vermelha, com o nome do pai,

presa no portão da casa. Mais tarde, aos 20 
anos, ela foi descobrir que o objeto havia 

Os quadros anônimos do pintor da sido enterrado próximo ao Guaíba. Wanet-
Demétrio Ribeiro ganharam forma no ate- ti recuperou-o e trouxe de volta para casa.
liê do artista, nos fundos do terreno da _____ Por isso, até hoje, quem fica

fatalmente curioso ao 
ver a tal placa, pode 

avistá-la dentro do 
pátio, protegida 
por dois portões 
de ferro.

AVRONSKI[ i
L

gre, tem a 
atenção des

pertada por 
uma placa fixa

da na fachada do 
prédio. Letras 

brancas sobre um 
fundo vermelho com

põem a inscrição: GA- 
VRONSKI - ARTISTA

ARTISTA PINTOR

zadas, bondes e antigas fábricas.

PINTOR.
O sobrado amarelo de vidraças es

verdeadas e janelas em arco foi a residência 
de um artista plástico que viveu em Porto 
Alegre na primeira metade do século XX. 
Nascido em São Paulo no ano de 1876, J úlio 
Gavronski procurou o Sul do país em bus
ca de oportunidades de trabalho. Em 1920 
chegou à Capital gaúcha acompanhado pela 
esposa, Olga e pelas filhas, Wilma e Wanet-

las Artes do Rio Grande do Sul, em 1889,
quando recebeu menção honrosa.

ti.
Hoje, aos 81 anos, a caçula Wanetti ain

da vive como guardiã da história daquela 
casa e dos quadros produzidos pelo artista, 
esquecido em quase todos os dicionários de 
artes plásticas. Os sete cômodos da cons
trução concluída em 1928 comportam, in
tactos, os utensílios da família. Junto às pa
redes descansam pinturas a óleo aplicadas 
sobre uma tela confeccionada pelo próprio 
artista. Com passagem pela Itália em 1904, 
Gavronski aderiu ao estilo clássico e dedi- 

cou-se aos retratos. Sobre um cavalete, 
na varanda da casa, a filha do pintor 

exibe um dos quadros produzidos 
na Europa. Trata-se do perfil de 

uma modelo italiana. Moldu
ras de diferentes tamanhos 

e estilos contornam paisa
gens, naturezas-mortas, 
cenas de uma Porto Ale
gre antiga e imagens re
ligiosas como a de São 
Pedro, desenhada a 
crayon, no último 
trabalho feito pelo

mística construção. O pai de Wa
netti preferia trabalhar perto das 
filhas e da esposa. A caçula 
acompanhava o pai em suas 
tardes de produção. Ficava 
quietinha, num canto da 
garagem que nunca serviu 
como tal. Partilhava, com o

Aco m p a- 
nhada por qua
tro gatinhos, 
Wanetti deslum- 
bra-se com as 

lembranças da casa 
e do pai. Nunca se 

casou e, hoje, é 
parada por um parente 

distante. “A gente só sabe o 
que é estar sozinha quando se está sozinha.” 

A necessidade de ter alguém para conver
sar, trocar idéias e combinar coisas a faz 
uma interlocutora muito ativa, o que lhe 
permite um bom relacionamento com a 
vizinhança. Admiradora das obras de 
Ângelo Guido e de Leopoldo Gotuzzo, 
Wanetti quer conhecer o MARGS. Ain

da que sofra de uma saúde frágil, guarda 
o desejo de ver exposto Auto-perfil, um óleo 

sobre tela de seu pai, doado pela mãe Olga 
ao acervo do Museu, em 1978.

progenitor, o comporta
mento discreto.

Gavronski nunca mos
trou-se expansivo. Em família, 
manifestava seu apreço às filhas 
através de uma criação rígida. 
Entre suas memórias, Wanetti re
corda um episódio que marcou 
sua relação com o pai. Num 
momento em que todos es
tavam reunidos no segun
do piso da casa, ouviram J 
o som do piano vindo \ 
do andar de baixo. O 
suspense tomou as pe
quenas irmãs que fo
ram ordenadas pelo pai M
a darem fé da situação. 
Desceram a escada lenta
mente, num rigoroso ges
to de coragem infantil, e 
encontraram a tampa do tecla-

am-

pintor.
A longa idade das 

obras não permitiu 
que elas conservas
sem sua beleza origi
nal. Agredidas por cu

pins ou pela ação da
Ana Maria Brambilla 

Jornal do MARGS
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