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EDITORIAL
O MARGS colhe nesse primeiro semestre 
de 2001 os frutos de um trabalho 
persistente em tomo da seriedade e 
qualidade de suas atividades, refletindo o 
projeto cultural da Secretaria de Estado da 
Cultura. O Museu foi surpreendido com 
duas honras que gratificam sua trajetória 
de quase cinco décadas. Primeiro, recebeu 
em cerimônia concorrida na FIERGS o 
prêmio Destaque em Cultura 2000 
oferecido pelo tradicionaljomal do 
Comércio às personalidades e instituições 
que se destacaram nesse período. Na 
verdade, o bronze de Xico Stockinger 
recebido é o resultado de um esforço 
coletivo envolvendo o Governo do 
Estado, a Secretaria de Cultura, a equipe 
de funcionários, Associação dos Amigos e 
nossos Parceiros fiéis da iniciativa privada, 
além, é claro, do público sempre 
crescente, razão da existência do Museu. 
Segundo, e não menos importante, é o 
fato do MARGS ter sido contemplado 
com o vigésimo número da coleção 
bibliográfica de Museus Brasileiros 
patrocinada pelo Banco Safra. O Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli será o vigésimo número do 
catálogo. São edições sofisticadas, com

quase quatrocentas páginas, 
contemplando o histórico da instituição, 
uma apresentação do acervo e o melhor 
da coleção (mais de duzentas peças) 
registrado pela lente do renomado 
Rômulo Fialdini. São livros com 
repercussão internacional, numa tiragem 
de 1200 volumes, e com lançamento em 
dezembro de 2001. Nesse momento, a 
equipe de funcionários encontra-se na 
etapa de finalização dos textos para esse 
importante livro.
Dentro do projeto de qualificação das 
atividades da instituição, fechamos 
parceria com duas importantes escolas 
de ensino de línguas estrangeiras, 
ferramenta básica para o dia-a-dia em 
tempos de interconexão planetária. A 
partir de julho, nossa equipe poderá 
escolher entre o aprendizado do francês, 
na Aliança Francesa, inglês ou espanhol 
no Yázigi, aprimorando seus serviços 
com a demanda crescente de 
estrangeiros circulando no prédio 
histórico da Praça da Alfândega.
Por fim, depois do sucesso da exposição 
de arte contemporânea da coleção Liba e 
Rubem Knijnik, abrimos uma sala 
especial para reveç com cuidado, o

trabalho de um grande artista e arquiteto 
que trocou a Alemanha pela capital 
gaúcha: José Lutzenbergei; com seu traço 
minucioso, seu olhar atento ao 
movimento cotidiano, sua preocupação 
com o registro, desde a paisagem mais 
ampla à intimidade de uma família de 
crianças inquietas. Temos certeza que será 
uma bela e sensível exposição, 
descortinando um professor e arquiteto 
que dedicou seu talento a Porto Alegre da 
primeira metade do século XX. 
Lembramos ainda que o jv/^do MARGS, 
num projeto primoroso da 
Martins+Andrade e Terra, deve entrar no 
ar nesse período. Deixamos, agora, a 
atenção do leitor para o Jornal do 
MARGS, com uma homenagem sincera 
ao grande Carlos Scliaç uma discussão 
instigante sobre o livro como obra de 
arte, uma entrevista com as filhas de José 
Lutzenbeigei; Magdalena e Rose, 
informações sobre a próxima Bienal do 
Mercosul e, na contracapa, uma 
expressiva releitura do nosso Plínio 
Bemhardt a partir do clássico de Lasar 
Segall.

Aquarela de José Lutzenberger. 
Coleção da família.
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Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS
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60 brasileiros na III Bienal do MercosulCOLETIVA
Sob a expectativa da comunidade artís

tica da América Latina, foi divulgada no fi
nal de maio a lista dos artistas selecionados 
para expor suas obras na III Bienal do 
Mercosul. O curador-geral, Fábio Maga
lhães, destacou o crescimento da presença 
nacional entre os 118 nomes escolhidos: 60 
artistas estarão representando 14 Estados 
brasileiros, criando a oportunidade de di
vulgação da riqueza cultural das regiões 
Norte e Nordeste, geralmente excluídas do 
roteiro artístico-cultural.

Félix Bressan, Giogrio Ronna,Jailton 
Moreira, Jorge Menna Barreto, Karin 
Lambrecht, Rogério Pessoa e Vera Martáni 
formam o time gaúcho da mostra. Desta
que na produção artística do país, Karin tem 
passagens por duas edições da Bienal de São 
Paulo e atualmente desenvolve o Projeto 
Areai. Desenhos abstratos, em formatos 
maiores que o comum, sintetizam a expres
são de Vera Martini. Rogério Pessoa traba
lha com cerâmicas e instalações. Giotgio 
Ronna é pelotense, formado na Alemanha 
e residente na Suíça. Jorge Menna Barreto 
trabalha com situações de deslocamento, 
distribuição e apropriação. Jailton Moreira, 
desenhista, pintor e escultor, pesquisa a ar
ticulação de linguagens visuais, entre elas o 
vídeo, e é um dos responsáveis pelo Torreão 
em Porto Alegre. Aos 36 anos, o caxiense 
Félix Bressan é o único representante gaú

cho que já participou da primeira e da se
gunda edição da Bienal do Mercosul.

Cerca de 450 obras integrantes do acer
vo da III Bienal serão exibidas em quatro 
núcleos. O Espaço Cultural Santandeç na 
Praça da Alfândega, será inaugurado den
tro de um mês e, tão logo se aproxime a 
exposição, estará recebendo obras de linha
gem contemporânea. Outro cenário para 
as tendências atuais será a Cidade dos 
Contêineres, um conjunto de 44 blocos es
palhados às maigens do Guaíba, junto ao 
Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. A idéia 
é fazer de um instrumento armazenador 
de mercadorias, um objeto de arte, onde o 
artista será desafiado a montar suas peças 
sob um padrão de medidas.

O MARGS sediará a ênfase histórica 
da Bienal. Diego Rivera, uma das princi
pais figuras da arte mexicana e latino-ame
ricana, teve formação na Europa, onde 
sofreu influências de Cézanne e do 
cubismo. De volta ao México, dedicou 35 
anos de carreira ao muralismo, inspiran- 
do-se na história e na vida contemporâ
nea do seu país, a partir do projeto do re
alismo socialista. Rivera é referência na 
produção artística do século XX; tomou- 
se conhecido nos Estados Unidos na dé
cada de 30, quando pintou um mural no 
Rockfeller Center, em Nova York.

AIII Bienal adotará como cerne a arte

multimídia, sobretudo a partir do trabalho 
de jovens artistas. Para representar esse seg
mento, a curadoria elegeu Rafael França 
(1957 — 1988) como artista homenageado. 
Porto-alegrense, França teve formação na 
Escola de Comunicação de Arte da USP e 
em seus 31 anos dedicou-se à xerografia, 
heliografia, fotografia, arte postal e ao 
vídeo. A mostra da produção de Rafael 
França terá espaço no Memorial do Rio 
Grande do Sul.

O caráter social e contemporâneo do 
evento será visto além das produções ar
tísticas. Unindo-se aos propósitos do ano 
internacional do voluntariado, a Fundação 
Bienal estará trabalhando em conjunto com 
a ONG Parceiros Voluntários. Outra no
vidade fica por conta da assinatura de um 
termo de cooperação com a Associação 
Gaúcha de Deficientes Físicos e 
Superdotados, o que garantirá o acesso dos 
portadores de deficiência aos espaços de 
exposição. Além disso, já foram contrata
dos intérpretes da linguagem de sinais para 
que deficientes auditivos também possam 
integrar-se às explicações sobre o acervo 
da exposição.

A III Bienal de Artes Visuais do 
Mercosul acontecerá de 13 de outubro a 
16 de dezembro, com obras de cinco paí
ses sul-americanos e participação do Peru 
como país convidado. (Ana Maria Brambilla)
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HOMENAGEM

Carlos Scliar. Auto retrato. t940. têmpera sobre tela. 48 x 33cm (detalhe).

Nosso Carlos Scliar ms19]

“O trabalho editorial da Cr lobo está entre as melhores coisasfeitas
Lembro-me dos guaches de Carlos Scliar, expos- no pais. Num dado momento, pelo padrão de profissionais quevestígio do cubismo (Juan Gris) e do mundo silenci-

tos em 1944, no Instituto dos Arquitetos do Rio de tinha, a Globo representou o máximo de seriedade e qualidadeoso do Morandi, com quem muito se identificou.
Janeiro. E, depois, dos desenhos expressionistas de criativa. Os livros juvenis publicados na década de 30 - A Ilha doDa essência, acrescida à sua rica experiência pictóri-

Tesouro e Alice no Pa/s das Maravilhas com ilustrações de Joãoguerra resultantes de sua estadia na Itália como ex- ca, resultariam quadros povoados com ferros de pas-
pedicionário da FEB. Mas só vim conhecê-lo pes- / •ahrion - são obras-primas na qualidade editonal.sar, bules, flores, lamparinas, etc. Objetos cotidia-
soalmente em Paris (1950). Hospedadas em hotel, Eu era um menino quando ia lá. Unha entre 14 e 15 anos. Eranos afetivamente recriados e sabiamente colocados
na Rue Cujas doQuartier Latin, personalidades brasi- o inicio dos anos 30. Eu frequentava o Ateliê de Artes Gráficasnos espaços serenos de suas composições. De colo-
leiras: escritores, pintores, atores, políticos, jornalistas, rido tonalista refinado, germinados à colagem, pala- porque era amigo do Nelson (Poeira Faedrich). Era um
etc. Também importantes personalidades estrangei- vras ou curtas frases que, em mensagem, tornaram privilegiado. Ideava encantado com o trabalho dos artistas, o
ras. Entre elas o gravador mexicano Leopoldo Nelson, o Gastão Hofstetter, o João Fahrion.suas mudas naturezas vivas em falantes.
Mendez, realizador do Tajer Grafico, que originou o O Ateliê ficava no último andar, voltado para a Praça XV. OCarlos Scliar atento às injustiças e às falcatruas
movimentos dos Clubes de Gravura. Sendo o de globalizadas. Nunca alienado. Alerta e ativo na defe- clima era de compenetração; cada um concentrado na sua mesa. 

Eles faliam uma espécie de litografia sobre finco que eraPorto Alegre efetivado por Scliar e nosso grupo. Pi sa da não depredação do patrimônio artístico nacio-
oneiro dos posteriores no Brasil e no Uruguai. nal (em Cabo Frio e em Ouro Preto). Defensor da preparado para dar a mesma resposta que a pedra daria. O 

Edgar Koetz era um grande profissional, e muito simpático. OA liderança e persistência entusiástica de Scliar memória e, seguramente, contra o descartável
contagiava aos jovens artistas que, comunitariamen- Zeuner dirigia o Ateliê. Era muito discreto e eficiente, 

respeitadíssimo por todos. O trabalho delesfoi fundamentalpara as 
artes plásticas, pois abriu a possibilidade, no mais alto padrão, para

consumismo.
te, eram partidários de uma arte engajada ou Legou-nos obra de postura profundamente
humanística. Movimento, na época, semelhante ao humanística, tão digna de ser continuada. Exemplo
de outros países europeus contrários para os que vêem na arte apenas um mote decorati- surgimento de novos artistas. Hoje, não há mais isso. ”ao
decorativismo alienado da abstração. O jovem pin- vo ou que vivem ainda trancafiados na comodista

A Chico Lisboa nasceu de uma necessidade dos artistas
tor com planos e sonhos. Mais planos plausíveis do torre de marfim...
que utópicos. Temperamento rico em emotividade. Adeus, Carlos Scliar, continuarás vivo para or- iniciantes. Precisáramos de um espaço para mostrar os trabalhos e 

sentira opinião das pessoas. Na época, existia somente o Instituto 
de Belas Artes que, se por um lado alguns até respeitavam, outros 
- e eu era um destes- eram completamente contra. Na nossa 
opinião, a escola era sinônimo de ‘serquadrado’. Engraçado, 
medalha de autodidata eu usei muito tempo até morar na França 
e me dar conta de que a escola também era necessária. Na época, 
nosso pessoal se reunia em vários lugares até que em 1937, 1938, 
se efetivou a idéia da primeira associação. Eu falo em primeira 
porque já havia existido outras organizações, mas nenhuma teve 
essa longevidade de mais de meio século. No primeiro ano, nós 
conseguimos realizar, na Casa das Molduras, uma exposição. 
Creio que a Francisco Usbôafoi um trampolim para a minha 
carreira, assim como para outros artistas, ao possibilitara 
exibição do nosso trabalho. Como representante da Chico Lisboa 
em São Paulo, eu consegui trazer os artistas paulistas mais 
representativos para a Exposição Farroupilha que houve em 
Porto Alegre nos anos 40. ’’

Consolidamos nossa amizade e tantas vezes tra- gulho de nossa arte e cultura.
balhamos juntos com o Grupo de Bagé e seu Danúbio Gonçalves
inseparável companheiro Glauco Rodrigues. Artista Plástico

Depoimento de Scliar essaCarlos Scliar, Auto-retrato azul. 1948, óleo sobre tela. 55 x 32.5cm
“Diariamente, podemos aprender a melhor e mais 

profundamente transmitir nossa visão das coisas. Acho 
que não há forças capazes de impedir que a humani
dade avance na conquista de uma vida mais digna e 
bela para todos. Tento, através dos meus quadros, 
transmitir minha confiança no homem e na sua luta, 
mostrando que a vida é bela e merece ser conquista
da. Cada um diz o que sabe e como pode.”

O pintor gaúcho, autodidata, mas sempre aten
to aos conselhos dos artistas experientes. Somados 
à prática de ateliê e complementados com viagens e 
permanência em países europeus.

Cativante sua erudição. Conversa sua era oratória. 
Acessível para os menos cultos e no mesmo diapasão 
aos mais esclarecidos. Leitor por toda vida, apaixona
do e conhecedor de cinema ou outros gêneros da arte.

Autor de obra volumosa e diversificada. 
Diagramador da excelente revista Senhor(Rio deja- 
neiro,de 1958 a 1960). Também da revista Horizonte 
(Porto Alegre). Ilustrou com linoleogravuras o Les 
Chemins de la Faim, de Jorge Amado (1950). Editou 
estampas em linoleogravura opoichoir, no período 
dos Clubes de Gravura de Porto Alegre e Bagé. Se
ria extensivo relembrar as tantas atividades de sua 
trajetória artística. Todavia devo situar, nas etapas 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Paris, sua preferência 
pela figura humana. A seguir predominou a paisa
gem e a natureza morta (viva...) na sua pintura. Com
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"Acho que estamos assistindo hoje, não só no Brasil, mas pelo 
mundo todo, muita gente orientada pelos chamados ‘curadores’. 
Segundo meu amigo Iberê, eles acham que são os donos da verdade 
e são figuras que passam e causam um estrago. Nunca tivemos
um instante tão rico, no Brasil, como agora. Encontramos em 
todos os Estados, gente com indiscutível talento. O problema é a 
excessiva importância dada a essa família, antes conhecida como 
críticos de arte, e agora conhecida como curadores. Devemos ter 
cautela suficiente para não permitir que eles nos digam o que 
fazer. O meu alerta é que o artista faça o seu trabalho, sem estar 
condicionado ao que está na ordem do dia. ’’

Depoimentos concedidos ao MARGS 
em outubro de 1994 e novembro de 1995

www.qerdau.com.br
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ENTREVISTA

Crônicas com aquarela, a ironia e o
José Lutzenberger foi um arguto 
observador de sua época. Alemão, 
radicou-se em Porto Alegre nos anos 
30 e dedicou seu talento de 
engenheiro-arquiteto para a cidade e 
para a Escola de Belas Artes. Quieto e 
observador, era fascinado pela 
vivacidade cotidiana. Depois de 
observar em silêncio, chegava logo na 
casa da Jacinto Comes e suspendia, 
com precisão e minúcia, o tempo 
fugaz.
0 MARGS homenageia o artista, que 
só teve individuais após a morte em 
1951, com uma grande apresentação 
de sua obra, reunindo aquarelas, 
desenhos, esboços, diários, revelando 
a alma e o bom-humor de um 
cronista. Nessa conversa, suas filhas, 
Magdalena e Rose Lutzenberger, 
recuperam para o Jornal do MARGS, 
um pouco das vivências do pai artista 
e professor, com a presença do 
curador e pesquisador Paulo Gomes.

JM - Há um diário, que será 
exibido, onde o pai de vocês 
registrou a infância dos filhos 
através da fala e dos desenhos. 
Quais são as lembranças que vocês 
guardam disso?
RL - Ele registrava as coisas que achava 
interessante, brincadeiras ou bobagens 
que a gente fazia. Coisas do dia-a-dia que 
aconteciam, às vezes ele até exagerava 
um pouco.

ML - Ele sempre dava um tom mais 
humorístico. Seu desenho tinha uma 
característica mais exagerada.
PG - É uma veia satírica, um humor 
aliado à uma profunda capacidade de 
observação. Tanto nas imagens de Porto 
Alegre como nas do campo, sempre há 
esse caráter meio satírico. No caderno, 
isso aparece de uma maneira muito forte, 
aliado a um lado afetivo, considerando 
que é a história da família.

RL - Ele era uma pessoa de fisionomia 
muito séria, as crianças muitas vezes até 
se assustavam. No entanto, era uma 
pessoa muito humana, muito dada, 
gostava das crianças, apesar de ser 
quieto. Ele mais desenhava e escrevia do 
que falava.

ML-Até os alunos dele, todo mundo 
respeitava. Não que ele fosse uma pessoa 
brava, mas era a postura dele... meio de 
militar.

PG - As pessoas que conviveram com 
ele e o retrataram sempre acentuaram o 
caráter do oficial prussiano, quase como 
uma caricatura. Em um texto, a Patrícia 
Bins fala disso e, ao mesmo tempo, 
lembra o enorme carinho que ele tinha 
com as pessoas.

JM - Como ele passou o gosto pela 
arte para vocês?
ML - Ele sempre estimulou muito. 
Sempre quis que fizéssemos um diário, 
coisa que nunca conseguiu. Nunca 
ninguém escreveu, nem desenhou.

RM — Ele saía conosco, aí voltávamos e 
ele dizia: “agora vocês vão desenhar o 
que viram”, mas a gente fazia umas 
porcarias... nada de maior.

JM - O que vocês lembram das 
histórias que ele contava da 
Alemanha?
ML — Durante a Guerra, não houve 
comunicação com a Alemanha. Nós 
mantínhamos contato com uma irmã 
dele, que era casada mas não tinha filhos. 
Essa tia era muito presente, embora não 
a conhecéssemos. Tanto que, quando 
meu irmão se incomodava, pegava as 
coisas dele e dizia: “Estou indo lá para a 
Tia”. Era uma pessoa muito longe, com 
quem tínhamos contato apenas por

correspondências, mas se falava muito 
nela. Eu só fui a conhecer mais tarde, em 
1959, quando fui para a Alemanha pela 
primeira vez. Para suprir a falha da nossa 
falta de conhecimento dos parentes 
paternos, ele fez um diário onde 
descreve como era o pai, a mãe, todos os 
tios, o temperamento de cada um; fez a 
árvore genealógica, depois descreveu 
toda a Guerra de 1914, os quatro anos 
em que ele ficou na França. O problema 
é que é muito difícil de ler a sua letra.

JM - Ele entrou no Instituto de 
Artes em 1938... no período em 
que também estava ingressando o 
Ângelo Guido...

ML-Sim, foi contemporâneo do 
Ângelo Guido, Castanheda, ainda 
conheceu Pelichek, Fernando Corona. 
Até fizeram trabalhos juntos. O Corona 
trabalhava em escultura. O edifício do 
Caixeiral, que já foi destruído e ficava 
onde hoje é a C&A, toi um projeto em 
parceria com o Corona; eles eram 
colegas e muito amigos.

JM - E o tempo que ele reservava 
às aquarelas?
RL - Isso ele fazia sempre nas horas 
vagas.

ML — Era o hobby dele. Sua vida era 
realmente bem diferente do tempo da 
Europa. Lá, trabalhou em muitos lugares 
diferentes, porque queria viajar. 
Trabalhou por dois anos na 
Tchecoeslováquia, em várias cidades na 
Alemanha e, especialmente em Munique, 
onde moraria depois. Ele nasceu em 
Altòtting, uma cidade muito bonita da 
Baviera. Depois surgiu a Guerra, ficou 
quatro anos na França, no front...

JM - Ele chegou a lutar mesmo...
RL — Era oficial da reserva, mas foi 
chamado durante a Guerra.

ML - Foram quatro anos na Bélgica e na 
França. Os quadros do tempo da guerra 
foram pintados na França.

JM - Deve ter sido muito difícil 
esse período da ascensão e queda 
de Hitler...
RI, - Ele nem quis ir para a Alemanha 
depois. Dizia: “Não, eu não quero ver 
meu país destruído mais uma vez.” Ele 
não quis voltar, dizem que esse 
fenômeno ocorreu 
com vários 
alemães. E em 
1951, faleceu. Ele 
se naturalizou 
brasileiro, mas foi 
um processo 
muito demorado 
por causa da 
Guerra.

ML — Faltava o que chamavam, na 
época, de “título declaratório”, o que o 
considerava brasileiro por trabalhar aqui, 
por ser casado e ter tido filhos com 
brasileira. Isso inspirou várias aquarelas, 
como uma onde aparece um funcionário 
público sentado, atrás de uma montanha 
de papel, descansando ao invés de 
atender às pessoas. Era o sofrimento 
dele com a maldita burocracia.

JM - As aquarelas que existem no 
MARGS, são de grande precisão, 
minúcia. Isso caracteriza o trabalho 
dele?
RL - Ele era muito rápido, tanto no 
trabalho de arquitetura quanto no 
desenho. Ele não era de vanguarda, 
seguia o que gostava, não fazia para 
vender ou para agradar alguém. Era um 
dos seus hobbies. Ou desenhava ou lia 
muito. Em vida, nunca fez exposições 
individuais.

PG - A carreira do artista começa depois 
da morte, basicamente. Em vida, fez 
uma carreira de arquiteto.

JM - Prédios históricos, como o 
Palácio do Comércio, foram 
projetados por ele...
ML - Há vários. O Pão dos Pobres é 
dele, a Igreja São José também. Aliás, 
mesmo depois de ter ficado pronta, ele 
sempre acrescentava algo, mudava um 
lustre, trocaram a torre; era uma Igreja em 
que ele vivia participando. Há também a 
Igreja de Cachoeira, em que se enxerga 
duas cruzes. Existe uma em Caçapava, 
que inclusive foi tombada. Dia desses 
encontrei um funcionário da Igreja São 
José, e ele comentou que há pessoas que 
têm dúvidas se o projeto é do meu pai. 
Então, encontrei um desenho, que estará 
na exposição, mostrando que existia 
antigamente uma outra fachada e ele a 
completou; mas o projeto é dele mesmo. 
Os painéis foram feitos bem mais tarde. 
Como éramos da comunidade São José, 
foi uma Igreja em que a gente sempre 
participou. Minha mãe, inclusive, fazia 
parte do apostolado.

PG - Ele era um arquiteto muito 
eclético. O Fernando Corona 
escreveu: Lutzenberger é o arquiteto 
do estilo próprio.

WtMHMÊÊIÊÊÊÊMAquarela, desenhos e o caderno de esboços das 
memórias de José Lutzemberger. Coleção da 
família. Fotos de Walter Fagundes. ■KRlEQEINjr.SO—
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cotidiano de José Lutzenberger
Rose - Mas tinha uma influência 
alemã nas obras dele...

PG - Havia pontos góticos no 
detalhamento, na riqueza. Mas sua 
arquitetura era mais limpa, com 
influência art-dèco. Ele trabalhava desde 
a planta até o mais ínfimo detalhe.

JM - A minúcia do trabalho e o 
gosto do registro do costume sâo 
características da sua obra...
ML — Acho que isso é muito do europeu, 
documentar tudo.

RL — O pai se apaixonou muito pela 
paisagem do Rio Grande do Sul e andou 
muito pelo interior.

MI i- Acho que o gaúcho interessou ao pai 
principalmente pelos cavalos. Era 
apaixonado por esses animais. Durante a 
Guerra, sempre andou a cavalo. Sua 
grande dor é que não podia ter cavalos 
aqui na cidade. O gaúcho do pai é mais o 
gaúcho da Serra, não da fronteira, que já 
tem influência do argentino.

PG - Lutzenberger registra tudo o que vê. 
A gente percebe isso no diário, nas 
imagens de Porto Alegre, do campo, 
sempre há uma fidelidade documental 
muito grande e há, lógico, muita 
invenção, apesar de ser baseada na 
realidade. Ele não saía com caderno, 
desenhando na rua; era muito discreto: 
chegava, observava e registrava tudo. Daí, 
trabalhava. O detalhamento, a qualidade, 
a extrema precisão, o que não impede 
que o trabalho tenha um enorme frescor. 
Quando a gente olha para um desenho, 
ele tem uma vivacidade que parece ter 
sido tomado do natural.

ML- Ele fazia retratos também. Nós, os 
filhos, com dois dias de vida, já éramos 
desenhados por ele. As cenas de ma 
eram todas desenhadas quando ele 
chegava em casa. O pai foi um dos 
poucos artistas que pintou durante a 
Guerra. Ao mesmo tempo, seus quadros 
não são trágicos, são bonitos. São 
paisagens, cenas de interiores dos 
acampamentos, retratos de soldados. Não 
há cenas de batalha. Ele nunca nos 
transmitiu o pavor de uma guerra. Nunca 
talava de coisas tristes, e até contava 
episódios interessantes como a história 
de um soldado que, ao sair para as 

caminhadas,

punha uma pedrinha no calçado, 
porque sabia que ia incomodar. 
Quando todos os soldados já 
estavam ficando exaustos, esse 
militar tirava a pedrinha do sapato e 
caminhava muito feliz... O diário do 
meu pai também é assim, não 
aparecem cenas tristes. Dos quadros 
dele, o que eu mais gosto, são esses 
da Europa, da Guerra, são bonitos.
RL - Eu sempre achava que o fato dele 
ter passado quatro anos na Guerra, 
poderia ter feito dele uma pessoa 
nervosa, mas ele vivia tranqüilo, 
quieto. Não era muito social; não 
gostava de ir à festas, reuniões.
Quando moço, gostava de viajar, de 
passear, mas quando chegou aqui, não 
quis mais. Imaginava que a pessoa que 
passa por uma guerra, ficasse 
traumatizada, mas não parecia isso.
ML — Mesmo quando a gente vê 
esses quadros, não nos passa a 
idéia de pavor.

JM - Em que condições ele pintava 
esses quadros?
RL — Direto no campo, nofront

ML - Uma vez caiu uma granada bem no 
cavalete em que estava pintando. Outra 
vez, foi ferido na cabeça, sangrou muito e 
os colegas achavam que ele havia 
morrido. De repente, apareceu de noite, 
no acampamento. Os desenhos eram 
feitos nas horas em que tudo ficava calmo. 
PG - Com exceção das paisagens da 
Europa, a partir da produção da Guerra e 
do Brasil, a pessoa está sempre em 
primeiro plano nas suas composições.
Nas cenas de Porto Alegre sempre há uma 
figura. Ao mesmo tempo em que parece 
antisocial, nutre um interesse profundo 
pelos sujeitos. Observa com cuidado, com 
carinho e uma pontinha de humor. 
Destaca o que há de mais humano nas 
pessoas. Todos os seus colegas do 
Instituto de Artes pintaram paisagens, mas 
nenhum se interessou pela pessoa. 
Somente Lutzenberger e Pelichek. Existe 
algo muito bonito também que é a 
questão do cuidado que elas, as filhas do 
José Lutzenberger, tem com os quadros... 
MI. - Pelo contrário, tenho remorso de não 
cuidar mais... Há vários anos eu não vendo 
quadros. Agora quero reorganizar tudo. A 
quantidade é grande, mas não poderia 
precisar um número exato. Alguns já 
ficaram na Europa; os parentes dele tinham 
vários e a gente também já vendeu alguns. 
Há cerca de oito anos não vendemos mais 
justamente porque não organizamos. 
Depois que meu pai faleceu, nós dividimos 
tudo. Cada um ficou com um terço. Separei 
por categoria, por tamanho, por tema.

RL — A essa altura, nós já achamos 
que a coleção precisa ficar mais ou 
menos reunida, porque o que nós 
temos, junto com o acervo do meu 
irmão, têm mais valor junto do que 
uma obra isolada.

JM - Agora queremos saber mais 
sobre vocês. A Magdalena 
trabalhou no MARCS, na Revista 
do Ensino...
ML — Eu comecei como professora de 
artes em um grupo escolar, depois passei 
para a Revista do Ensino, onde fiquei 17 
anos.

JM - 0 Zeuner fazia ilustrações 
nessa revista...
Magdalena — Nós trabalhamos muito com 
ele. O Zeuner era ilustrador da Editora 
Globo e fazia os desenhos para nós. Cada 
revista acompanhava um quadro didático, 
material que os professores aproveitavam 
muito, já que tinham poucos recursos 
audiovisuais para trabalhar com as 
crianças. E a revista tinha uma difusão 
bem grande, circulava em todo o Brasil. 
Durante nove anos estive na Direção. 
Então pedi demissão e, após dois anos, a 
revista terminou. O problema é que 
nunca havia dinheiro. Depois da revista, 
passei para o MARGS, onde fiquei cinco 
anos. Fizemos o Núcleo de 
Documentação e Pesquisa, começamos 
com a lojinha e fundamos a Associação 
dos Amigos. Fui a primeira presidente. 
Depois peguei tempo integral no Instituto 
de Artes. Quando moças, trabalhamos na 
decoração de vitrinas por 15 anos. 
Trabalhamos muito com decoração de 
estandes, também para o Consulado 
Americano; mas isso a gente só pode fazer 
quando é moça, porque é uma verdadeira 
ginástica.

JM - E a Rose é escultora...
RI. — Não, eu não me considero uma 
escultora.

ML — A Rose é artista, eu não sou. Ela é 
uma artista que largou a arte. Eu fico com 
pena disso...

RI. - Uma ocasião, comprei um aparelho 
de solda. Aí comecei a trabalhar, fazendo 
peças pequeninhas e saíram jóias. 
Inclusive, usava pedras regionais de 
Soledade; havia pedras lindas, que 
pareciam flores. De repente, parei. Sempre 
o problema da técnica.

ML - Ela é assim. Quando gosta de uma 
coisa faz em quantidades. Quando não 
quer mais, pára e vai para outra.
RL - Eu gosto de experimentar. Já tive a 
fase de pintura em tecido, depois trabalhei 
com o alumínio... Com escultura 
sempre tive problemas com a técnica. 
Eu mesma tinha de executar e aí

não saía em muita quantidade; foram 
poucas peças. Por isso, não me 
considero artista. Gosto de fazer. Sou 
como o meu pai, faço pelo prazer. 
Meu trabalho não era vendável.
ML - Acho que a Rose também nunca 
gostou dessa função de exposição, de 
toda aquela engrenagem que o artista 
precisa para exibir seus trabalhos.

RL - As poucas exposições que fiz, tive 
enxaqueca depois.

MI. — A Rose começou na Escola de Belas 
Artes antes de mim.

RL - Eu substituí o Locattelli. Comecei a 
trabalhar quando ele estava se 
preparando para um concurso. Ficou 
doente durante uma semana e faleceu. Aí 
ficou aquele impasse sobre quem faria o 
concurso. Eu estava lá, trabalhando sem 
ganhar nada. Então a turma da Escola 
começou a insistir para que eu fizesse o 
concurso. Mas eu não estava preparada, 
nem queria fazer. Enfim, fui tão 
pressionada que me vi na obrigação de 
fazê-lo. O maior sofrimento da minha vida 
foi ter feito esse concurso. Mas enfim, 
passou e eles me aprovaram. Me apeguei 
à Escola e fiquei trabalhando por lá.

(edição de C/da Colin e Ana Maria Brambilla)
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Desenho do prédio Caixeiral da Rua da Praia
Caderno de memórias familiares. Lutzenberger escreve: "A Guerra era mais calma...



INTERMÍDIA

de J u I i o
P I a z aam vivas, mas o branco se impõe, tornan

do sua identidade semi-industrial mais visí
vel. Plaza afirmou que o movimento e o 
branco do papel iluminavam a fusão do po
ema com a cor. No colofao, surge a palavra 
“fotolitos” (execução de Plaza), junto com 
outras expressões do dia-a-dia das gráficas. 
Muitos exercícios de Objetosestão repetidos 
em Poemóbiles, mas 
agora em offsetc com 
uma característica 
nova, apreendida das 
técnicas de mercado: 
portabilidade. Suas di
mensões são de ape
nas 21 x 16x4,5cm.
Lembro-me dele 
numa livraria da Rua 
da Praia, vulgarizan
do-se na prateleira, 
disponível a qual
quer um.

No ano seguinte, eles lançariam, ainda, 
a Caixa preta (edições Invenção, não pre
sente nessa mostra), com tiragem de mil 
exemplares, também uma antologia de suas 
pesquisas, com trabalhos de Plaza desde 
1966 e de Campos desde 1953. Uma au
têntica caixa de surpresas (e que boas sur
presas!), com muitas peças avulsas incluí
das, e que também trazia um disco com
pacto simples de vinil (você lembra disso?) 
de Caetano Veloso, cantando e construin
do Pu /sare Dias, Dias, Dias, de Augusto de 
Campos, e Volta, de Lupicínio Rodrigues.

Pode parecer um paradoxo ver Poemobiles 
ou O/T/tf/tfjimobilizados na vitrina de um mu
seu, onde não podemos usar nossas mãos. 
Mas esse é um outro problema, superado 
pela possibilidade de um público maior 
conhecê-los. Porém acrescento, como su
gestão, a leitura, como atividade comple
mentar à visita ao MARGS, de alguns dos 
livros ou pequenos textos de Plaza ou Cam
pos ou de outros intelectuais brasileiros li
gados a esse tipo de produção. Quanto a 
J ulio Plaza, especificamente, é de particular 
importância seu artigo “O livro como for
ma de arte”, publicado em duas partes na 
revistazlr/£ em São Paulo (números 6 e 7, 
1982). E onde ele propõe uma classifica
ção formal para os livros de artista, dividi
dos em artísticos (livros-objetos, como 
Poemóbiles) e anartísticos (livros conceituais, 
como os produzidos pelos integrantes do

Alguns Fluxus).O forroTradução intersemiótica;tam
bém de Plaza, ainda pode ser encontrado 
nas livrarias. E não deixe de examinar o ca
tálogo da XVI Bienal de São Paulo (procu
re na própria biblioteca do MARGS), bem

como ou
tros títulos. 
Será um 
trabalho de 
garimpa- 
gem com 
resultados 
interessan
tes. Lem
bre-se que 
a pura e 
simples 
contempla
ção da be
leza intrín
seca deste 

tipo de obra de arte reduziría seus planos 
de desfrute ao seu mero valor artesanal, o 
que significaria o seu desarme.

Chamo a atenção, por fim, para as obras 
expostas nas proximidades dos livros-ob
jetos de Plaza. Da mesma vitrina ainda há 
mais para relembrar, como as intromissões 
marginais de Otacílio Camilo e Cildo 
Meireles. Marginais no sentido exato: que 
se institui ao largo. Um pêndulo que passa 
do romântico para o político, importando 
pouco se seu mercado foi ou é regional ou 
planetário. E em frente, bons reencontros: 
Waltércio Caldas, entre outros, num espaço 
compartilhado por alguns registros gráficos, 
livretos, catálogos e pequenas peças, além dos 
impressos promocionais de exposições am 
teriores da Coleção Knijnik. É a nostalgia de 
um tempo, proposto pela curadoria através 
de um pequeno levantamento forense de 
seus produtos ou artefatos. Um aperitivo ani
mador. Daí o sobressalto: nossas expectati
vas ficaram guardadas nessas vitrinas. Estimu
lantes, elas nos fazem ansiosos de outras mais, 
que talvez possamos ver em outra ocasião, 
talvez breve. Afinal, os museus estão cada vez 
mais ágeis.

i v r o sSe você visitou a mostra da Coleção 
Knijnik duas, três vezes, talvez tenha acha
do pouco. E com razão. Seu conjunto é um 
resumo indispensável da arte brasileira do 
século XX. E que prazer especial é ver ou 
rever algumas peças pouco exibidas, ape
sar de fundamentais. Como aquelas guar
dadas nas vitrinas do fundo do salão prin
cipal do MARGS, especialmente as duas si
tuadas frente a frente, à esquerda. Perten
cem a um grupo maior de obras original
mente concebidas (melhor seria dizer 
projetadas) para criar ou participar de es
paços alternativos ao sistema de galerias.
Sem reedições, agora não circulam mais, es
tando inseridas no programa museográfico 
contemporâneo, atento e muito ágil em seus 
movimentos. São exemplos de ocorrências 
intermidiais, desenvolvimento natural e 
floração da inquietude do pós-guerra.

Intermídia é um termo estabelecido pelo 
inglês Dick Higgins (1938-1998), um dos 
fundadores do movimento Fluxus, para de
signar um terreno ideal para a manifesta
ção artística contemporânea, espaço forma
do pelas frontei
ras móveis ou 
sobreposições 
dos universos 
das artes e da co
municação. E o 
momento cultu
ral da concepção 
qualitativa e es
tratégica de mídia 
(os canais de 

6 veiculação e in
serção no sistema) em detrimento da 
supervaloração do meio (omediunda. co
zinha artesanal). É o plano do espaço 
alternativo, onde o contexto e sua rede 
de relações são o substrato para a obra.
A intermídia envolvería, no todo ou em 
parte, a arte conceituai, os livros de ar
tista, a poesia visual, obappenin&as ativi
dades do Fluxus, os experimentos acústi- 
cos e musicais, a arte postal, o 
experimentalismo cinematográfico, tudo, tema de galerias. A própria obra se apre

senta como sendo de “serigrafias originais”. 
Por isso, prefiro Poemóbiles (ouPoemobiles, sem 
acento, como está na obra), edição dos au
tores de 1974, também de Campos e Plaza, 
menor, mais acessível por ter uma tiragem 
de mil exemplares. Nele as cores continu-

No Brasil, essa pulsão de energia reno
vadora surgiu primeiro naqueles artistas que 
tinham trânsito intelectual entre o texto e ' v
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as artes visuais. Como emjulio Plaza, espa
nhol radicado no Brasil, artista e professor 
universitário, autor do ensaio Tradução 
intersemiótica. Plaza também foi o responsá
vel pela seção de arte postal da XVI Bienal 
de São Paulo, em 1981. Dele, com a parti
cipação de Augusto de Campos, podemos 
admirar Objetos, livro-objeto de 1969, com
posto de pranchas (os objetos) em 
dobraduras e recortes de papel com impres
são serigráfica (edição de Júlio Pacello, São 
Paulo). Fundem-se, aqui, elementos da po
esia e do projeto visual, amalgamados pela 
noção (ou intenção) de empreendimento 
editorial e artístico diferenciado (mesmo que 
a tiragem tenha sido de pouco mais de cem 
exemplares). Aliás, o aspecto geral de Obje
tos, seu tamanho de grande álbum (fechado 
no estojo, mede quase 44 x 32 x 8cm), suas 

cores vivas ocupando 
grandes áreas do pa-
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Objeto-livro. 1969. 
livro de artista 
de Julio Plaza 
Coleção Knijnik

pel, a materialidade
eloqüente e sua atitu
de cenográfica de
nunciam ainda uma

Poemóbiles de
Augusto
de Campos
e Julio Plaza. 1974

certa sujeição aos valores mantidos pelo sis- Paulo Silveira 
Mestre em Artes Visuais/ UFRGS 
Autor do livro A página Violada 

(Editora da UFRGS. 2001)enfim, que inseminava, multiplicava e 
potencializava a vida artística com o pensa
mento e a ação.
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INTERCÂMBIOS
MARGS consolida parcerias

Ao apresentar o programa do MAC 
de São Paulo no século XXI, seu diretor, 
o professor e teórico Teixeira Coelho, re
afirmou o quanto a cultura é, sobretudo, 
uma troca, um sistema que precisa ser in
tensificado, aquecido, oxigenado para pro
duzir sentidos e criação. Dessa forma ra
ciocina também o MARGS ao afinar par
cerias e contatos com diversas instâncias 
do circuito cultural, desde instituições in
ternacionais até parceiros locais.

Com uma agenda consistente de pro
gramação e um equipamento de categoria 
profissional, o Museu está habilitado a re
ceber grandes exposições. Pelo menos é 
isso que prometem os produtores que che
gam até a Praça da Alfândega para conhe
cer de perto o Museu dos gaúchos. Assim 
foi com Marc Pottier, adido cultural do 
Consulado Geral da França no Rio de Ja
neiro. Acompanhado pelo diretor da Ali
ança Francesa, Eric Chartiot, Pottier reu
niu-se com a direção do MARGS, acenan
do com a possibilidade de trazer a exposi
ção do francês Claude Viallat. E o melhor 
fica para 2002: a exibição de um conjunto 
de 88 obras da coleção de arte do Egito, 
pertencente ao Louvre. A exposição Egypte 
pharaonique, terre des dieux, com curadoria

de Elisabeth Delange, chega no MASP em 
julho e segue para a Casa França (RJ) no 
final de outubro. Em 29 de janeiro, deve 
itinerar por outras capitais.

O adido Marc Pottier tem um exce
lente currículo como produtor e curador 
de arte contemporânea. Em meados dos 
anos 90 morou em Nova Iorque, onde 
revelou para os americanos o talento de 
brasileiros como Tunga, Lygia Pape e 
outros. Desde 1998, está no Rio de Janei
ro e já foi responsável por grandes expo
sições na cidade e em São Paulo. Com essa 
visita ao MARGS, Pottier pretende des
centralizar as atividades culturais da Em
baixada da França no eixo Rio-São Paulo, 
promovendo eventos em outros pontos 
do país. Foi a primeira vez que veio a Por
to Alegre, gostou bastante da Coleção 
Knijnik em exposições nas Pinacotecas e 
ficou impressionado com a qualidade das 
publicações do MARGS e com a beleza 
do prédio.

Da mesma forma reagiu Joanne 
Bernstein, da Tate Modern Gallery de 
Londres, uma das galerias mais importan
tes da Inglaterra, constituída por dois 
núcleos fundamentais, um dedicado à pin
tura inglesa a partir do século XVII e

o outro à arte contemporânea inter
nacional. Joanne esteve no Brasil no 
final de maio, anunciando que, em 
2003, a Tate Gallery pretende promo
ver exposições nos museus do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Belo Horizon
te e, possivelmente, Salvador e Por
to Alegre. Para a curadora, será o 
começo de um intercâmbio com pro
messas de também levar a arte brasi
leira para a Europa.

E para deixar o MARGS ainda mais efi
ciente no trato das coleções estrangeiras, a 
direção acaba de firmar uma parceria com 
escolas de língua estrangeiras. Os funcio
nários, a partir de julho, podem habilitar- 
se no aprendizado do francês na Aliança 
Francesa, espanhol e inglês no Yázigi, con
dição básica para o trabalho numa cultura 
globalizada e de dinâmicos intercâmbios. 
Para o diretor do Yázigi de Porto Alegre, 
Eduardo de Barros Alves, o mundo con
temporâneo exige essas parcerias. “O Yázigi 
tem um vínculo forte com as artes plásticas 
desde a sua fundação. O instituto tem inte
resse em participar do desenvolvimento da 
equipe do Museu e isso é só um primeiro 
passo. Há vários projetos ainda para se
rem desenvolvidos em conjunto”, diz.

0 MARGS recebeu no dia 25 de 
maio. numa cerimônia especial 
na FIERGS, o prêmio Destaque 
em Cultura Jornal do Comécio 
2000. concedido às instituições e 
personalidades que se 
destacaram no período. No 
mesmo dia. a Direção. Secretários 
de Estado, equipe de 
funcionários, empresários, 
parceiros e Associação de Amigos 
comemoraram a chegada de 
mais um prêmio, um bronze de 
Stockinger. para o Museu.

MARGS ganha Prêmio Destaque em Cultura 2000 do Jornal do Comércio

MARGS
AAMARGS A Associação dos Amigos do 
MARGS, em parceria com a agência de 
publicidade DCS, lança nova campanha 
para a adesão de sócios. Quem unir-se aos 
amigos do MARGS terá direito aos bene
fícios e descontos em diversos estabeleci
mentos comerciais. No mês de junho os 
associados estão com um novo parceiro: 
a revista Aplauso, que estará cedendo des
conto de 20% nas assinaturas aos mem
bros da Associação. Ainda nesse mês a 
AAMARGS promove uma excursão pe
las cidades históricas de Belo Horizonte, 
Congonhas, Ouro Preto, Tiradentes, São 
João Del Rei, Mariana e Sabará, em Minas 
Gerais. As inscrições, apenas aos sócios, 
ainda estão abertas e as vagas são limita
das. A viagem será via-aérea e terá seis dias 
de permanência, com saída marcada para 
19 de junho. Desde Porto Alegre, o grupo 
terá acompanhamento de um monitor do 
Museu. Maiores informações na AAMARGS, 
de terças a sextas, das 10 às 1 lh30min e das

14 às 18 horas. Fone: 3224-4255

EXTENSÃO O Curso de Histórias 
Quadrinhos ainda está aceitando inscri
ções. As aulas, ministradas pelo Grupo 
Legião, acontecem aos sábados, das 10 às 
13 horas ou das 15 às 18 horas. A data de 
término do curso está marcada para Io de 
dezembro.
Em julho, o Núcleo de Extensão do 
MARGS recebe novos alunos para os cur
sos de Aquarela, Desenho da Figura Hu
mana e “Desenhe Pintando”. Maiores in
formações no Núcleo de Extensão, no tér
reo do MARGS, ou pelo fone 3227-2311 
Ramal 15.

LOJA DO MARC. Novidades literárias 
na Loja do MARGS: chegaram os aguar
dados livros de Juarez Machado, Clara 
Pechansky e Paulina Eizirik. Novíssima A rte 
brasileira, de Kátia Cantone Página Viola
da, de Paulo Silveira, são outras opções na 
vasta bibliografia. Para as crianças, chega

ram novos volumes da coleção da editora gestão do Chef para os dias frios é a mas-
Cosac & Naify, trazendo histórias infantis 
ilustradas em uma versão didática e diver

sa Leonardo da LTwr/(gemelli com molho 
de tomate pelatti, manjericão e mussarela 

tida. Outra atração fica por conta do L/- de búfala). Reservas podem ser feitas pelo 
da Usina; um legítimo tratado que con- telefone 3225-4484. O Bistrô está aberto y 

ta a história de um dos cartões postais mais diariamente, das 11 às 21 horas,
tradicionais de Porto Alegre: o Gasôme- 
tro. O trabalho é assinado por Luiz Sérgio 
Metz, Luís Augusto Fischer, Flávio Wild

em

vro

O Café do MARGS é o lugar ideal 
para encontrar cultura e lazer. A cada dia 
da semana acontecem os encontros 
lingüísticos, já tradicionais por reunirem 
praticantes de inglês, espanhol, italiano, 
francês e alemão. Nos meses de outono e

e Luis Carlos Felizardo. A Loja do MARGS 
aceita todos os cartões de crédito e facilita
compras a prazo com cheques pré-data- 
dos. Venha conhecer e levar para casa es- \
ses e outros destaques da coleção. Aberta 
de terça a domingo, das 10 às 19 horas. 
Fone: 3228-8533

inverno, são servidos caldos quentes no 
horário de almoço. Outra novidade fica
por conta dosfoundernos sabores choco
late e queijo, que podem ser degustados 
pelos clientes, efetuando reserva antecipa- 

19 horas, acontece o happy hourào Bistrô da. Para quem gosta de sax e trumpete o 
do MARGS, quando são servidos delicio- Café está promovendo show de jazz, no 
sos sanduíches ao som do sax de Vladimir

BIST RO Toda a sexta-feira, a partir das

dia 16 de junho, às 17 horas. Visite o Café 
do MARGS de terças a domingos, das 10 
às 19 horas. Fone: 3221-4945

Latuada. Para o almoço e o jantar, um car
dápio variado e com muito sabor. A su-

•Acori Comunicação 
•Aliança Francesa 
•Arteplantas 
•Ativa 
• Banrisul

•Edelweiss 
•Fiat 
•Gerdau 
•Gráfica Palotti 
•Converge

• Happy Man
• Hotel Plaza São Rafael
• Kreybel
• Lojas Pompéia
• Lojas Renner

eo O • Martins+Andrade 
•Nort South 
•Ouro e Prata Turismo 
•Revista Aplauso 
•Start Pre-Press

•Terra
•Varig
•Yázigi
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RELEITURA

Mãe morta
Lasar Segall. Mãe mona. i 949. óleo sobre tela. 46.5 x 55cm.

Lasar Segall
rd (Lituânia. 1891-São Paulo, 1957) foi um 
^ imigrante que trouxe consigo a tradição 

do expressionismo alemão. Suas primeiras 
exposições em 1912, em São Paulo e 

cçj Campinas, são conhecidas como as
primeiras de arte moderna promovidas no 
país. Radicou-se no Brasil a partir de 1923 

O e participou, em 32. da fundação da 
Sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM).
Entre suas séries, destacam-se as paisagens 
de Campos do Jordão, o álbum Mangue, 
com o tema da prostituição, os retratos da 
pintora Luci Citti Ferreira e quadros de 
temática épica. Figurou como artista 
convidado da I Bienal de São Paulo e 
participou da edição de 1955 com uma 
sala especial.

Plínio Bernhardt
(1927) nasceu em Cachoeira do Sul.
E um dos artistas mais assíduos no 
MARGS. Todas as semanas Plínio está 
na casa. ministrando, com seu jeito 
calmo, as tradicionais e concorridas 
aulas de desenho da Figura Humana. 
Plínio é um amante do 
expressionismo e não teve dúvidas 
em escolher, de imediato, a obra de 
Segall. Formou-se no Instituto de 
Artes no final dos anos 40. envolveu- 
se com os projetos realistas dos 
clubes de gravura da época, ganhou 
prêmios em salões, e a partir daí, sua 
sensibilidade voltou-se para 
composiões de cunho fantástico e 
onírico, com talento especial para as 
possibilidades da figura humana.

Foto Walter Fagundes
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