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EDITORIAL
Depois de apresentai; pela primeira vez, 
ao sul do Brasil, a obra modernista do 
argentino Antonio Berni, o MARGS 
dedica o mês de fevereiro à exibição de 
sua coleção permanente. O Museu é o 
principal guardião da história das artes 
visuais no Rio Grande do Sul e 
incrementa sua identidade ao promover o 
Projeto Aquisição com recursos privados 
através da Lei de Incentivo à Cultura 
(LIQ. Trata-se de uma iniciativa funda
mental destinada a suprir lacunas do 
acervo, imprimindo uma 
representatividade histórica ainda maior 
na coleção pública.
Lembramos que, em 2001, o MARGS 
pretende dar curso às palavras de ordem 
da política cultural da Secretaria de 
Estado da Cultura no seu projeto de 
descentralização e interiorização. Possuí
mos exposições prontas para intercâmbi
os com outro municípios e Estados 
como, por exemplo, as coletivas de Pintura 
Anos 60/70, com curadoria de Marilene 
Pieta, eAnos 80/90, com curadoria de

Ana Carvalho, Olhando Desenhos, oigani- 
zada por Paulo Gomes, além do I e II 
Prêmio Gaúcho de Fotografia.
Para abrir o calendário de exposições 
temporárias, apresentamos uma das 
maiores coleções de arte brasileira 
sediada em Porto Alegre, a coleção de 
Rubem e Liba Knijinik. Obras importan
tes de Volpi, Rubens Gerchman, Bruno 
Giorgi, Iberê Camargo, Artur Piza, 
Tunga, entre outros, vão ocupar as 
Pinacotecas a partir de meados de março. 
Entre os destaques, o objeto Bichos (1960) 
de Lygia Clark. Essa peça, exibida na 
Bienal 500 anos, foi solicitada pelo 
Guggenheim de Nova Iorque e ficou no 
Rio Grande do Sul especialmente para a 
exposição do MARGS. A curadoria será 
de Ana Albani de Carvalho.
Em março, também vamos oferecer 
outro serviço de divulgação do museu e 
seu acervo. No final mês, será lançando 
o site do MARGS, numa parceria da 
AAMARGS com o provedor Terra e um 
belo projeto gráfico assinado pela

agência Martins Andrade, um dos 
parceiros do Museu. Pela Internet, em 
qualquer lugar, será possível acessar a 
história, o acervo, a programação e o 
Jornal do MARGS. Em 2001, também 
vamos incrementar nossos intercâmbios 
e pretendemos receber coleções do MAC 
de São Paulo, Museu Leopoldo 
Gottuzzo de Pelotas, Castro Maya do 
Rio de Janeiro, Barroco Italiano (MNBA) 
e um segmento da 
Associação Brasil 500 Anos.
Na edição deste mês, entrevistamos 
Mary Raggio do Museu da Criança de 
Muncie, nos Estados Unidos; o colecio
nador e arquiteto Julio Curtis, detentor 
do maior acervo privado de arte sacra do 
Estado, e dedicamos algumas páginas à 
arte do cotidiano resgatada pelo olhar do 
artista: são as nossas eternas paisagens, o 
sul mítico e geográfico do pampa e do 
rio Uruguai.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

ACERVO
Projeto Aquisição AUTORES e OBRAS

•Antônio Cândido de Menezes: óleo
•Frederico Trebbi: óleo 
•Guilherme Litrán:óleo
•Manoel de Araújo Porto Alegre:óleo, desenho, estudo de paisagem, aquarela, 

caricatura
•Pedro Weingàrtner: óleo, desenho, esboço, gravura em metal, litogravura 
•Romoaldo Pratti: óleo
•Augusto Luiz de Freitas: óleo. desenho, gravura, esboço, ilustração, caricatura 
•Benito Castaneda: óleo, desenho 
•Carlos Torelly: óleo
•Eugênio Latour: óleo-retrato/paisagem, desenho
•Francisco Bellanca: óleo. gravura
•Francisco Mana: óleo
•Gustav Epstein: aquarela, desenho, pintura
•José de Francesco: óleo, desenho
•José Lutzenberger: desenho a nanquim, óleo. projeto de arquitetura e 

decoração
•Leopoldo Gotuzzo: óleo, desenho, esboço 
•Libindo Ferrás: óleo, desenho, aquarela 
•Luiz Maristany de Trias: óleo-paisagem urbana, desenho 
•Oscar Boeira: óleo. desenho, esboço 
•Ado Malagoli: óleo, desenho, esboço 
•Aldo Locatelli: óleo, desenho preparatório para mural, esboço 
•Ângelo Guido Gnocchi: óleo, desenho 
•Antônio Caringi: escultura, modelo de escultura/gesso 
•Edgar Koetz: ilustração-série Dr.Jivago, óleo - temática urbana, desenho-fase 
do Hospital S.Pedro

•Emílio Sessa: óleo, desenho preparatório para mural, outros desenhos 
•Fernando Corona: escultura em bronze, modelo em gesso, projeto de 
arquitetura e decoração 

•Franz Pelichek: óleo, aquarela, desenho
•Gastão Hofstetter: gravura-época do Clube de Gravura, ilustração - anos 40, 

pintura de paisagem 
•Jacintho Moraes: óleo
•João Fahrion: óleo, litografia-série A Noite na Taverna, ilustração, desenho, 

esboço
•João Faria Vianna: óleo, aquarela 
•Joel Amaral: óleo 
•Oscar Crusius: óleo
•Paulo Flores: óleo, desenho - anos 40-50 
•Sobragil Gomes Carollo: óleo

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, em parceria 
com a Secretaria de Estado da Cultura e a Associação dos Amigos do 
Museu, está desenvolvendo um projeto, aprovado pela Lei de Incentivo 
à Cultura do RS, de aquisição de novas obras para seu acervo, ampli 
do o número de peças dos artistas fundadores da arte gaúcha e nossos 
primeiros mestres. O projeto vai suprir uma série de importantes lacu
nas na seção de arte gaúcha da coleção. Com esta finalidade, formou-se 
uma comissão integrada por Marilene Pieta e Ana Albani de Carvalho, 
pesquisadoras de notório saber na área de história da arte gaúcha, ambas 
membros do Conselho Consultivo do MARGS, que, juntamente com a 
Direção e a Coordenação do Núcleo de Acervo, definiu as prioridades 
para aquisição. E uma das metas do MARGS contemplar, futuramente, 
também outros segmentos da arte rio-grandense.

Este projeto, de extraordinária importância para nosso Museu e para 
toda a sociedade gaúcha, pretende dotar o MARGS, finalmente, de uma 
coleção que possa reconstituir de modo bastante completo a história da 
arte desenvolvida aqui no Estado, desde seus primórdios até os

60, aproximadamente. Além de tornar essa nossa rica 
história visual acessível a todo o público, busca-se trans
formar o acervo do MARGS numa referência básica 
para a pesquisa, guarda, conservação e divulgação do 
que de melhor foi produzido aqui em termos de artes 
plásticas.

Assim, o MARGS agora divulga este projeto no in
tuito de convidar colecionadores, herdeiros dos artistas 
e/u archand J de nosso Estado a apresentar propostas de 
venda de obras de sua propriedade, dos autores listados 
a seguir, dentro das características solicitadas.

Para isso, até dia 10 de fevereiro, os interessados po
dem agendar contatos com a Coordenação do Núcleo 
de Acervo, através do fone 051 227 2311, de segundas a 
sextas-feiras, das 13 às 15h.
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Libindo Ferrás, Riacho, óleo sobre tela.
79,8x116.1 cm. 1928. Acervo do MARGS
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COLEÇÃO

Um tesouro velharias
entre ternas Cada objeto tem uma história. Curtis já 

trocou projeto de casa canônica por 
oratórios encontrados no interior de 
Viamão, negociou estatuárias em casa de 
aluno, descobriu imagens de santos até em 
conversas de avião. Ali o popular Santo 
Antônio tem nos braços, além do Menino, 
uma sacola com o pão dos pobres. Bem 
perto, a figura de Santana talvez seja uma 
das poucas remanescentes de estilo 
missioneiro do acervo. Suas vestes 
esvoaçantes e gestos dramáticos denunci
am a influência da arte espanhola.

O professor, hoje aposentado da 
UFRGS, vai reunir seus registros e sua 
vivência da arquitetura brasileira num livro 
que será lançado em breve pela faculdade 
Ritter dos Reis. Mas quer deixar algo ainda 
mais ousado para o futuro. Sonha com sua 
coleção, que está à venda, num lugar apro
priado, com luz, temperatura e espaço con
dizente. De preferência, que esse acervo fi
que no sul, em Porto Alegre, num lugar 
público, num museu capaz de socializar esse 
patrimônio. Ao olhar para o restauro do 
viaduto da Botges, bem perto do antiquário, 
Julio Curtis acredita que o esforço de sua 
geração pela consciência de patrimônio his
tórico não foi em vão. E repete mais uma 
vez a epígrafe narrativa de seu pequeno te
souro: a gente só protege o que ama e a 
gente só ama o que conhece.

Na Fernando Machado, ao lado do Café 
Farroupilha, está guardado o embrião de 
um museu de arte sacra. No quarteirão dos 
antiquários de Porto Alegre, zona do anti
go e folclórico Ao Belchioi; um dos maio
res especialistas em arquitetura brasileira 
abriu o Curtlssàopaia passar o tempo livre e 
abrigar uma coleção em que o tempo suge
re transcendência. O único problema tal
vez seja encontrar o Curtissãoaberto. Nem 
sempre seu proprietário, o arquiteto e pro
fessor) ulio Curtis, encontra-se ali para ex
plicar com detalhes um precioso acervo de 
estatuária e peças religiosas recolhido em 
mais de 40 anos de viagens de estudo, com 
a garantia de quem conhece a fundo o quan
to a espiritualidade e o trabalho anônimo 
transformam-se em algo raro.

Na entrada, as três peças principais, 
grandes e valiosas, anunciam o que está por 
vir. São Miguel e São João Batista lembram 
a escola de Aleijadinho. Santa Rita, ao cen
tro, reflete o floreado típico da escola da 
Bahia. A maioria das 60 peças são do sécu
lo XVIII, uma referência que pode ser de
tectada no estilo e na gestualidade das pe
ças. Os diversos crucifixos, séculos XVIII 
e XIX, vêm da Bahia, de Minas Gerais, do 
Rio de Janeiro. Julio Curtis acostumou-se 
a percorrer o Brasil com grupos de alu
nos. Foram 13 as famosas viagens coor
denadas pelo professor da UFRGS, mais 
ou menos 35 a 55 dias conferindo in loco a 
nossa história arquitetônica, o legado das 
igrejas, o valor estético erijido em prédios 
e no ar livre.

O professor, com seu jeito apressado 
de falar, repete as histórias de como conse
guiu comprar tais raridades. Essas imagens 
eram bem mais fáceis de se conseguir rros 
anos 60. Ainda não se tinha a verdadeira 
noção do valor comercial das peças e as 
falsificações não confundiam o mercado. 
Ele adquiriu a primeira peça em 1960, uma 
Nossa Senhora do Rosário. O dinheiro para 
gastar na coleção vinha, na maior parte das 
vezes, das diárias que a Universidade paga
va para o professor viajar. Curtis preferia 
ficar em alojamentos com os estudantes, 
dispondo de mais dinheiro para gastar na
quilo que passou a ser um prazer obsessivo 
capaz de lhe emocionar pela beleza e como 
diz, tão espontâneo, pela “sensação de se
gurança”.

Julio Curtis não é um sujeito religioso, 
mas sua esposa é. E foi ela que não deixou 
seguir para a loja da Fernando Machado 
algumas outras preciosidades como um São 
José e duas imagens de Nossa Senhora das 
Dores e do Rosário. Ficaram para abenço
ar a casa e a família. A série de oratórios é 
outro ponto alto da coleção. Entre eles, uma 
pequena peça de Santa Luzia do rio das Ve
lhas, região próxima de Belo Florizonte. 
Chamada de Lapinha, o oratório do século 
XVIII encena imagens do nascimento e da 
morte de Cristo. Outro, que imita mármo
re, tem os detalhes da Paixão. Perto dali, 
um sacrário, retirado de uma igreja, prova
velmente seja andino pelo tipo de talhe na 
madeira.
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Se você pensa como a gente, ounão pensa como a gente, está convidado paia o XIV Fórum da Liberdade, 
paia ver e debater as soluções privadas para os problemas públicos. Abril de 2001. Porto Alegre.

XIV FÓRUM da
LIBERDADE Instituto
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0 Jornal do MARGS abre o

espaço nobre de sua edição 

para a arte do tempo 

cotidiano, para o olhar atento

a
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às paisagens e às imagens 

que nos identificam como
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sujeitos e como território.

Convidamos dois artistas para

desenhar e escrever o rio

mítico do sul, o Uruguai com

111 seus personagens, sua cor,(.•
■V ■Ml sua forma e sua história.lili «ipi

Danúbio Gonçalves, com uma

trajetória tão sensível ao

imaginário sulino, fez 

especialmente essa ilustração 

para o olhar literário de

Renato Daito, nas suas

andanças ao longo do 

Uruguai, perguntando e

escutando causos, escrevendo

o universo na imagem de um
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m contrabandista e no silêncio

de velhas senhoras à beira de

um rio.
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O homem era conhecido
por Bocha. Poucos sabiam seu
nome ou paradeiro, a não ser a única
mulher motorista de táxi de Uruguaiana,
que se apresentou dizendo:
- Sei onde ele está. Ele é pai do meu filho.

Na baixada fluminense, um lugar onde
sao hi-ficam os ambulantes, camelôs e turcos com
bridas. Car-suas pequenas lojas, todos falavam na fama
ne na terra, cabeça na água.do Bocha. Era o grande contrabandista, o
As pessoas e os lugares, mistura dahomem que desvendava sorrateiro as pi- mes-

tronco das chinocas veteranas da costama alquimia. O Uruguai traz em si esse 
sentido de simbiose. Extenso rio que con- fronteiriça do Uruguai Elas estão nos arra- 
toma mapa do Rio Grande do Sul, desde o baldes de Uruguaiana, nas casas perdidas

cadas pelos matos, as rotas furtivas pelo as pedras redondas margem dena
rio, as trilhas escondidas. Naquela tarde, Uruguaiana, o rugido do Yucumã, a sau-
ele recém acordava da sesta, no casebre dade dos versos do Rillo, a ternura doentre as figueiras de Itaqui, em São Borja,extremo norte até o sul, muda de rosto ede restos de madeira e cobertura de ca- Pedro Osório descrevendo o festival dade geografia. Alimenta lavouras do planai- nos Pov°ados e seus changueiros mateando

debaixo dos cinamomos.
pim santa fé. Bocha morava na costa do Barranca- um festival gaudério sempre

to, irriga as matas de encosta, suporta ario Uruguai, seu território. Estava aposen- num lugar da costa do Uruguai, onde osEstas velhas vividas sentam na beiracarga química das plantações, passa pelas 
florestas de espécies tropicais ou araucárias. ^as casas> da tarde, para tomar chimar-
Em sua margem estão os gringos que po- rao- b ali ficam, pura quietude. No rosto
voaram o estado, os últimos índios, os pêlo- ' bidiático desenhado por rugas, no cabelo

branco, nas mãos calejadas, em tudo lem-

tado como contrabandista. Ou melhor, já homens se encontram para recitar versos,
não havia mais como contrabandeai; por- cantaç churrasquear e transpirar pacholice.
que a mercadoria estava mais cara no lado Na fronteira rude do estado, um rio é
de ayá, em Paso de los Libres. A única às vezes um estranho. Nós, fronteiriços de

duro da fronteira. E o rio vem descendo,alternativa era, então, pegar o barco, re- Campanha, somos feitos de pasto, gado,bram Dona Nica. Mulheres que cuidampara desaguar no Prata, brindar o encontromar até uma pequena ilha e cortar lenha cavalos e um atavismo ancestral. Dizemdo tecido íntimo da casa - roupas, lençóis,continental as águas do sul.para depois vender na cidade. que vivemos do passado, que respeita-fraldas de pano, o café cheiroso e o feijãoO Uruguai é de todos, íntimo dos queComo se diz na região da Campanha, mos demais o que os velhos ensinam,com cheiro de charcjue e manjerona. Avósvivem à sua volta. Oferece suas rotas deBocha estava judiado pela vida. Falava que nosso mundo é só deja vu. Também
navegação, seus banhos entre as barrancas, que reparam os netos, resingam aos mur-pausado, sem sobressalto, enquanto o somos litúrgicos. Insistimos em enterrar omúrios e logo acolhem no colo maternal.crepúsculos bordados de garças. Aminuano sibilava sobre a superfície das seus umbigo na raiz da laranjeira, para benzerPara elas, as notícias do mundo soam sem-gente simples da ribeira se vira como pode.
Como o velho Bocha, sempre tisnado de Pre vao^ncia. Porque a placidez do rio

ensina que é melhor viver com a alma

águas. Não era assim que o imaginava. O nosso trajeto mundo afora e crescermos
folclore pintava os contrabandistas fortes, fibra feita de uma doçura ácida, comocomo

sol, arrumando aqui e ali uma maneira detipos ladinos que não se mostravam à luz as laranjas amadurecidas na geada.sem sobressalto.ganhar a vida. O rio é seu cúmplice.do dia, capazes de escapadas espetacula- Nosso rio, o Uruguai, nos liga ao uni-Na frente de suas casas, o Uruguai trazA água tem cheiro, forma, rosto. Nares da polícia da fronteira, cheio de des- verso. Constrói- nos na arte do violão e daságuas de outras geografias, descendo dofronteira, as lavadeiras têmpistes e malícia . O Bocha não era nada casca grossa palavras, sopra no campo ventoso o can-planalto ao pampa. Lá em cima,nas mãos tangidas pela água gelada dasdisso. Mas trazia o acúmulo das vivências. no noro- to das lavadeiras, e deixa no ar as dúvidaseste do Rio Grande, há um grande saltosangas no rigor do inverno. Dona Nica eraConhecedor calejado de tudo o que se da dona Nica, ou a pachorra de um velholongitudinal de 1800 metros. É onde o riouma delas. Fumava muito, sempre cigar-vivia nas margens do rio Uruguai, fez des- contrabandista aposentado. Mas ainda florruge como fera e expõe seu leito de pe-feitos à mão com o fumo que guarda-se lugar uma extensão do corpo e da ros de calaveira:dras lisas e resistentes gramíneas de raízesva numa lata. Teve uma única filha. Tinhaalma. A gente não ganha a lenha, a gentepele cor de cuia e os cabelos brancos. Na inchadas pelas águas. Antes de chegar,Histórias de contrabandistas já viraram rouba mesmo.por terra, à cachoeira do Salto do Yucumã,sua casa, havia sempre o cheiro de roupabelas páginas literárias. Tabajara Ruas cons- O velho Bocha está judiado, mas nãohá uma ante-sala do inferno. A florestalimpa, misturado perfume dostruiu o sedutor Juvêncio Gutierrez. Sérgio ao perde a mania.com os galhos nus varridos pela corrente-jasmineiros do pátio. Um cheiro cm deFaraco, em seus contos, traz à tona os Bem ali, na frente de sua casa, o rioza, mostra restos de lixo, pneus, plásticos,água salpicado de delicadeza. O mesmohomens rudes e suas chalanas, gente de onde os padres missioneiros e guaranischeiro que ela trazia nas mãos, anos a fio embalagens. Sacos plásticos volitando nosdiálogo seco e uma dureza esmerilhada cruzaram, o Uruguai que segue sempre,galhos pelados pela correnteza. Restos dalavando nos açudes de campanha. Pitavapelo sofrimento. São personagens que cru- sem antes ou depois, e encontra o Prata láindústria que o homem jogou fora. A civi-o cigarro sentada num banco mocho. Gos-o rio e nele vivem suas agonias. Ozam adiante, perto de Colônia do Sacramento.lização ferindo o paraíso. O rio ruge etava de sentar ao lado de uma amiga querio é refúgio, confidente que não precisa Colônia guarda a fortaleza da guerra. Aslogo em seguida se amansa, ao corrervinha ler para ela as notícias de “Oouvir palavras. Quem trava com ele o águas já foram o território do medo. Amaneado na margem que estreita. De-Cruzeiro”e lhe mostrar as fotos. Só nãodiálogo marulhar das águas, escuta-ono grande bacia, rota dos colonizadores, hojepois, vai se espraiar calmamente na planí-acreditava muito no que ouvia. Sempresilêncio. E deixa a brisa soprarem é encontro. Na encosta, pampa e céu,a res-
duvidou que o homem tivesse chegado cie pampeana.posta do coração. imensos. A nação banhada pelo rio Uru-Difícil é conhecer todo o Uruguai, ona lua. Era longe demais.As pessoas que vivem à beira d’água guai. Nação de estirpes quase extintas,rio senhor de uma bacia que dáDona Nica é estirpe. Vem do mesmo nome a que amaciam a vida em fogo brando.um dos maiores mananciais de água do

Todas as tardes, no Itaqui, as velhasestado. A memória só guarda um rio em chinocas sentam em silêncio na beira dopartes: os rostos ensolarados e o tom azul
rio. Sorvem as lembranças a cada gole deda manhã explodindo luz em São Borja,
mate. O rio as escuta. E devolve
um lento crepúsculo, como uma can
tiga de ninar.

Renato Dalto
<Ck. .rSàV'' mu**-
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ENTREVISTA

Museu para 

Pequenos
O Museu da Criança de JM - O que é o Museu da 

Criança de MuncieP
MR - Esse museu funciona desde 
1977. Hoje em dia existem mais de 600 
museus do gênero nos Estados Unidos, a 
maioria criado nos últimos cinco anos. 
Aspropostas de cada um correspondem 
aos anseios de suas comunidades. Alguns 
são mais voltados à arte, outros à 
ciência, outros possuem acervo. O 
objetivo principal do Museu de Muncie é 
aproveitar os conteúdos oferecidos pelas 
escolas, expandindo e complementando o 
currículo escolar.

criar um museu da criança, mas 
capacitar cada museu para atender essa 
faixa etária, estimular sua imaginação 
para que isso se transforme num hábito 
de sua vida futura. Ao mesmo tempo é 
preciso quebrar esse estigma de que 
museu é algo só para adultos. 0 Museu 
da Criança pode nascer como 
complemento a uma coleção e depois 
tomar um outro vulto. É muito mais 
realpensá-lo como um trabalho a ser 
feito nos acervos já consolidados. O 
museu é um apoio ao processo 
educacional, aos professores.
Num museu de arte, por exemplo, 
dependendo da idade da criança, é 
possível trabalhar a idéia das cores 
primárias e secundárias, com giz de cera, 
tinta, não apenas olhar o acervo, mas 
também interagir com ele.

JM - Como é o cotidiano do 
Museu de Muncie? Quantas 
crianças o freqüentam?
AIR - Recebemos grupos de crianças, 
geralmente de 20 a 25 alunos. Após um 
período de exposição inicial, cada grupo é 
levado para uma sala separada. Se o 
tema for dinossauros, se trabalha com 
linha do tempo, com massa de modelar e 
a rgila em formatos defósseis. Depois de 
um trabalho prévio, os alunos retom a m 
ao museu já com noções básicas dos temas.

JM - Como se processam as 
escolhas temáticas?
MR - Através do mapeamento do 
currículo escolar. Por exemplo, os 
dinossauros: na escola é difícil ter uma 
experiência mais concreta desses 
conteúdos. No caso, os dinossauros são 
contextualidados dentro do estado de 
Indiana, local de muitos fósseis, portanto 
se junta História e a área de estudos. 
Outro tema: transportes. Como o 
principal meio de transporte do Estado 
foi o ferroviário, eles têm maquetes para 
visualizar esse processo. Numa sala, 
podem montar trens e colocá-los em 
trilhos, sempre na idéia de juntar o 
teórico com o táctil. Ou então 
dramatizar situações do cotidiano 
urbano, vestir roupas típicas como a de 
p rofissões da comunidade, o carteiro, o 
bombeiro, interagindo numa maquete da 
cidade.

Muncie, em Indiana, Estados
Unidos, é um museu dirigido
ao público da pré-escola até
10 anos. Museu interativo, dá
ênfase às atividades
sensoriais, auditivas, tácteis,
envolvendo crianças em
propostas lúdicas num sentido
holístico. A americana Mary
Raggio veio a Porto Alegre
ministrar um workshop sobre
o assunto no Memorial do Rio
Grande do Sul. 0 objetivo
principal desse intercâmbio,
promovido pela rede JM - Que conceito de museu 

essa prática carrega? O que isso 
resulta no imaginário dos 
jovens, na tentativa de quebrar 
a tradição de um lugar com 
objetos sacralizados?
AIR - E museu porque levamos as 
crianças a trabalhar sua cultura e seu

Companheiro das Américas,
foi transmitir e compartilhar
informações sobre o
desenvolvimento da criança.
criar motivações de parcerias
entre museus, estimulando
programas para atender a
essa faixa etária. Em geral, os meio-ambiente.
museus da criança nos Museu é um local onde as coisas estão 

disponíveis para serem vistas, para que 
se possa interagir com elas, e que dê 
sentido ao mundo eá comunidade a que 
se pertence. Um exemplo dessa prática 
seria apreciar telas impressionistas e, em 
seguida, aprender, nas tintas, a técnica 
da pintura em pontos. Esculturas, por 
exemplo, poderíam estar associadas a 
trabalhos com argila. Em Muncie, na 

á rea de arte, as crianças são 
estimuladas a produzir 
histórias em quadrinhos, 
fazendo trabalhos em três ou 
duas dimensões, colocando 
movimento, som e texto.

Estados Unidos nasceram
numa garagem, numa igreja,
resultando sempre de uma
demanda da comunidade.
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JM- Qual a relação do 
museu com a 
comunidade?
MR-Empresas da iniciativa 
privada e cidadãos custeiam o 
museu. O distrito tem 100 aa ~
110 milpessoas e a cidade em 
si tem 80 milpessoas. A 

fundação do museu foi uma iniciativa da 
próp ria comunidade para que suas 
crianças expandissem seus conhecimentos
além da escola.

JM - Isso consolidaria a 
formação do público de museu?
MR - Sem dúvida. Não é necessário

Leve todo o acervo da Renner em 0+5x sem juros.
LOJAS

GRÁTIS, SEM TAXAS OU ANUIDADES.
RENNER ;
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FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
Entre 25 e 30 de janeiro, Porto Alegre 

vai atrair a atenção internacional ao sediar 
um Fórum que pretende ser um 
contraponto, em idéias e em participan
tes, ao Fórum Econômico Mundial de 
Davos, que acontece simultaneamente na 
Suíça. Os debates principais para delega
dos credenciados vão ocorrer na PUCRS 
em torno de grandes temas como a pro
dução de riquezas e a reprodução social, 
afirmação da sociedade civil e dos espa
ços públicos, acesso às riquezas e a 
sustentabilidade, poder político e ética 
numa nova sociedade. Ao mesmo tempo, 
mais de quatrocentas oficinas, em diver

sos locais da cidade, vão convidar o pú
blico a participar e refletir.

Arte não podería faltar num encontro 
de tal envergadura. Além dos shows mu
sicais diários, no anfiteatro Pôr-do-Sol, vá
rias oficinas vão dar conta dessa temática, 
em especial na área dos cartuns e do hu
mor crítico. Cerca de 40 cartunistas gaú- da Associação Livro das Pedras da Ci- 
chos deixam seu traço em painéis de ôni
bus, selos, camisetas e grafites. Vinte e cin
co artistas gaúchos também criaram totens pedra, de preferência gravada na lín- 
que estão espalhados em parques, praças e gua do participante, para o escultor 
pontos estratégicos da cidade. A estrutura 
dos totens é de ferro, em forma de prisma.
Participam da criação dessas peças artistas

como Porcella, Nelson Jungbluth, Marilice 
Corona, Gonçalo Mezza, Brito Velho, Ma
ria Tomaselli, Clóvis Martins Costa e René 
Ruduit, entre outros.

Outra imagem que deve marcar o 
evento, uma espécie de ícone do Fórum, 
será o Mosaico da Cidadania. A idéia é

dadania para o Século XXI. Os par
ticipantes do fórum devem levar uma

Eric Théret construir um mosaico, 
deixando em Porto Alegre uma obra 
coletiva, memória do encontro.

MARGS
AAMARGS - A AAMARGS intensifica sua 
campanha para atrair novos sócios. Adesi
vos e cartazes especiais foram criados para 
atrair mais amigos. A agência de publicida
de DCS foi a responsável pela criação dos 
cartazes de divulgação e, com essa campa
nha, ganhou o prêmio bronze (cartaz ou 
pôster institucional) do II Salão de Comu
nicação Gráfica e Promocional da Região 
Sul, promovido pela ARP em dezembro 
passado. Pessoas jurídicas que desejarem 
ingressar na Associação dos Amigos do 
Museu podem escolher entre as categorias 
de sócio-colaborador e sócio-patrocinador; 
tendo direito a benefícios sociais distintos 
como cartões sociais para membros da di
retoria, catálogos das exposições do 
MARGS,recebimento de 100 exemplares 
das publicações que patrocinarem, divulga
ção do seu logotipo nas publicações, 
veiculação do nome comercial no Jornal do 
MARGS em local especial. Pessoas físicas 
podem escolher entre planos individual, 
familiat; estudante, maiores de 65 anos e 
residentes em outros Estados. Os interes
sados podem se dirigir à sede da Associa
ção, no subsolo do Museu. Para os sócios, 
descontos na Arteplantas, Arte Nobre, 
Nieto, Arte e Cia, Edelweiss, Galeria Belas 
Artes, Natan Jóias, Casa do Desenho, Ga
ragens Ceres e Siqueira Campos, Rota Cul
tural Turismo (10% em roteiros operados 
pela agência) e Cardio Método (30% em 
testes ergométricos e monitorização). A 
AAMARGS está aberta de terças a sextas, 
das 10 às 11 h30min e das 14 às 18h. Tele
fone: 224-4255.

PRÊMIO - O Jornal do MARGS ganhou o 
prêmio ouro (publicação) do II Salão de 
Comunicação Gráfica e Promocional da 

necas com o logotipo do evento. Confira Região Sul, promovido pela ARP em de- 
também os lançamentos e novidades na zembro passado, 
estante especializada em artes visuais para 
adultos e crianças. Entre as novas opções, 
as ediçõesMr/é’ e artistas plásticos no brasil e 
Novíssima arte brasileira. Para os coleciona
dores dos catálogos produzidos pelo 
MARGS, agora existe uma caixa especial e 
decorada, criada especialmente para acomo
dar os volumes. A loja dispõe ainda de boas 
ofertas de agendas com artistas e calendá
rios artísticos em promoção.Funciona de 
terças a domingos, das 10 às 19 horas. Te
lefone: 228-8533.

LOJA - Os produtos do Fórum Social 
Mundial estão à venda na Loja do MARGS. 
São camisetas, bótons, bolsa, canetas e ca-

CAFE - Nada melhor do que o o ambiente 
aconchegante e o ar refrigerado do Café do 
MARGS para esses dias tórridos de verão. 
No cardápio já consagrado, você encontra 
a especialidade da casa, o strudel, que pode 
ser encomendado para presente em emba
lagem especial. Na hora do almoço, refei
ções leves, panquecas, sanduíches quentes 
e frios, saladas e tortas especiais, entre elas 
a de tomates secos, com ricota e manjeri- 
cão. Experimente também o capuccin o gela
do, os coquetéis de café, sorvetes especiais 
com um toque especial da casa. O serviço 
do Café do MARGS também pode ser en
comendado para eventos exclusivos e ex- 
temos ao Museu. Funciona de terças a do
mingos, das 10 às 19 horas. Telefone: 211 - 
4945.

Parceiros do MARGS
ACORI COMUNICAÇÃO
ARTEPLANTAS
ATIVA
BANRISUL
CASA DO DESENHO
EDELWEISS

GERDAU 
HOTEL PLAZA 
SÃO RAFAEL 
KREYBEL 
LOJAS POMPÉIA 
LOJAS RENNER 
MARTI NS +ANDRADE

OURO E PRATA CARGAS 
PALOTTI
REVISTA APLAUSO 
START PRE-PRESS 
TRINDADE INDÚSTRIA GRÁFICA 
VARIG

A CONVERGE
apóia a cultura.
A CONVERGE é

sócia colaboradora 
da AAMARGS

mArgs
MUSCU Dl Alt! 1 00 S01 ADO MAUMU



No ano em que a Rede Globo de Tele- vicções sobre o que se deveria oferecer de olhos nessas aquarelas ondulantes e lumi-
visao adaptou 0 Continente para tevê, enco- 0 Continente ao povo por um meio tão po- nosas, dá visibilidade ímpar ao olhar com-

R^PPPUPg mendou ao artista plástico Glauco
Rodrigues uma serie de aquarelas para o

deroso quanto a televisão. Depois de vári- passivo do escritor às misérias e aos confli-
os esboços, em que não faltavam as figuras tos dos primeiros povoadores do Continen-

fundo da abertura da minissérie dirigida por humanas tão prezadas por ele, apresentou te de São Pedro. Especialmente nesses co-
Paulo José. Era 1985 e a tarefa representa- finalmente à Globo nove aquarelas em que loridos fortes que preenchem formas es-

desafio ao gaúcho que tivera uma se descortinavam os céus sulinos e as lar- praiadas, nem sempre de limites nítidos, fi-va um
participação importante no Clube da Gra- gas extensões das coxilhas, lado a lado com gura-se uma espécie de cumplicidade ante
vura, mais conhecido como Grupo de Bagé. peões olhando para o espectador como se a ambivalência desses homens rudes, que
A experiência de engajamento de Rodrigues, este os estivesse surpreendendo. Impressi- forjaram um Estado em meio a guerras de
que lhe trouxera o reconhecimento no Sul, ona, nesses textos plásticos, a amplitude fronteira e de insurreições políticas, mas que

pautada por uma profunda convicção espacial, a transparência das cores, a suavi- eram capazes de amar ao ponto de afron-era
de que importava dar ao homem simples dade das vistas panorâmicas sem abando- tar os momentos mais trágicos, como Ana
do campo uma figuração que o valorizasse. nar detalhamentos multicores em diversos Terra ouLicuigo, e guardavam sensibilida-
Corpos detalhados, vestes e aparatos típi- planos. Dominando o verde básico dos de suficiente para amar as artes e a beleza,
cos pesquisados in loco, traços firmes, pastos, abrem-se vastos horizontes nubla- como Pedro Missioneiro ou Rodrigo.
iconizando a dureza da vida campeira, essa dos, em diversas condições climáticas: dias Dando forma perceptível aos climas
fora a tônica de suas gravuras no período claros, brilhantes, de céu azul e nuvens bran- psicológicos e sociais em que se movem os
em que colaborou ativamente para a difu- cas, dias chuvosos, de céus prateados, tin- heróis de Erico Veríssimo, Glauco
são das idéias socialistas na tevista.Hori%on- gindo os prados de verdes acinzentados, o Rodrigues, nessa série de aquarelas, conse-
te, órgão cultural do Partido Comunista pôr-do-sol carregado de sépias, demarcan- gue ombrear-se ao autor de 0Tempo eo Vento
Brasileiro, sob direção da poeta Lila Ripoll. do os contornos caprichosos das colinas, na interpretação da história de seu Estado
O Grupo de Bagé, cujos parceiros mais co as distantes estâncias, minimizadas, os gru- natal. Unindo, como Erico, lirismo e im-
nhecidos eram Carlos Scliar e Danúbio pos de cavaleiros em movimento e de pe- pulso épico, a solidão das paisagens despo-
Gonçalves, fizera o traçado humano das li- ões chimarreando ou churrasqueando em voadas e o companheirismo dos trabalha-
des da Campanha rio-grandense num cli- horas de folga. dores do campo, mostra um Rio Grande
ma de exaltação dos humildes peões. É assim que Rodrigues lê 0 Continente: de imensas possibilidades, onde a liberda-seus
animais e seus ofícios. O convite da Globo como espaço aberto, sem fronteiras, de at- de e a solidariedade podem prosperar, mas
instigava a retomada desses ideais, mas pro- mosferas puras ameaçadoras, não oculta os perigos que essas paisagensou
punha também um salto de atualização: o cambiáveis, em que há lugar para o traba- extensas encerram: a natureza, como o ho-
veículo não era uma revista ou uma galeria. Iho árduo e para o descanso dos prazeres mem, é imprevisível. Daí que a sensação
Atingia a massa dos brasileiros e estes, simples. No plano geral da composição sa- predominante nessas ilustrações é a de que
olhando de longe, não compreendiam o lienta-se a linha horizontal que separa céus os campos são continuamente varridos pelo
estilo de vida gaúcho, guardando deste prin- e terras, com ligeira vantagem daqueles em vento, o vento que na obra de Veríssimo
cipalmente as imagens estereotipadas do altura. A paisagem envelopa os homens e significa as reviravoltas da História, o anún-
Monarca das Coxilhas. animais e não mascara sua inconstância: ora cio de mortes e desastres, mas igualmente

Glauco Rodrigues tinha de optar por 
uma interpretação imagística da obra-pri- 

j§ ma de Erico Veríssimo que ao mesmo tem-

amena, risonha, ora pesada, nevoenta, pre- de renovação e ímpeto.
nunciando horas boas e más, a mistura da Maria da Glória Bordini
vida que Erico Veríssimo em sua história Doutora em Letras/PUCRS

Autora de Criação Literária em Erico Veríssimo (L&PM)po fizesse justiça à magnitude da saga dos da formação social do Rio Grande nunca
Terra-Cambará, não lhe diminuísse o so- nivelou apenas pelo melhor ou pelo pioc
pro lírico e não traísse as suas próprias con- A qualidade da limpidez, que salta aos

Aquarelas sem título de Glauco Rodrigues
Da série 0 tempo e 0 Vento. Acervo do MARGS

Radicado no Rio de Janeiro, Glauco Rodrigues (Bagé, 1929) deixou gravado seu nome na história 
da arte no Rio Grande do Sul ao participar, nos anos 50, do Clube de Gravura de Porto Alegre e de Bagé, junto com 
Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glênio Bianchetti e Vasco Padro. Do interior do Rio Grande do Sul. partiu para 
carreira de projeção internacional. Participou da Bienal de Paris de 1961, da XXXII Bienal de Veneza (1964) e recebeu 
o Prêmio Aquisição na IX Bienal Internacional de São Paulo em 1967. Entre suas séries estão Cenas de Praia, Terra 
Brasilis, Carta de Pero Vaz de Caminha. Tradições Gaúchas. Lenda do Coati-Puru. Rio de Janeiro, entre outras.

uma


