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Gonzalo Mezza,
Mer.co.sur Mururoa 2014, 
cyberpintura sobre tela blackout, 
mixta, 1997.
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Vasco Prado, 
Cavaleiro, bronze, 
I,01mx0,56mx0,76m, 
1990.



Campanha da 

AAMARGS chama 

mais amigos
Stella Gazzaneo

A Associação dos Amigos do MARGS 
lançou nesse último bimestre uma 
campanha arrojada para angariar 

mais sócios e fortalecer a imagem do museu e sua importância 
cultural na comunidade. Criada e produzida pela DCS 
Comunicações - numa iniciativa totalmente voluntária não só 
da agência mas dos produtores e mídia a campanha 
desenvolvida em espaços nobres de comunicação apresenta a 
nova programação visual do museu. Utiliza também imagens da 
arte universal de Matisse, Picasso, Rubens e Louis David, em 

especial o detalhe das mãos, para sublinhar a 
importância do engajamento da sociedade no 
seu principal museu de arte. A nova marca do 
MARGS, segundo seus criadores, traduz a idéia 
de modernidade dentro de um padrão clássico 
de logotipia. Além da campanha, a Associação 

dos Amigos coordena a implementação de um bistrô e de um 
café no museu e, no futuro, deve abrir uma loja para 
comercialização de camisetas, lápis, postais, peças lúdicas, 
todos com a grife MARGS.
O gerenciamento dos recursos deve perseguir o objetivo de fazer 
do MARGS o museu do MERCOSUL, um espaço com 
características internacionais. A partir desses dois últimos 
meses, os visitantes do museu ganham, na portaria, um guia em 
forma de folder para orientação sobre atividades, acervo, 
horários e a arquitetura do belo prédio histórico restaurado.

A artista Stella Gazzaneo apresenta no 
MARGS a mostra Enfeixados uma série 
de objetos têxteis inspi

rados em temas da na

tureza. Stella integra 
matéria tecida (lã, seda, 
algodão, linho e sintéti

cos) com materiais di

versos como tubos de 
vidro, plástico, papéis, 
madeira e raízes. Há 
anos, a artista desenvol

ve uma pesquisa com 
elementos têxteis, bus

cando resultados de 
textura e cor. O desafio 
de realizar um tecido 
inteiro - sem início ou 
fim e sem costura - deu 
origem à série atual. Ao 
descrever o trabalho de Gazzaneo, 
Francisca Dallabona afirma: “à medida

que a tecelagem vai avançando ao redor 
da forma cilíndrica, a criação vai aconte

cendo de forma espontâ

nea, com linguagem mui

to própria. É tão harmôni

ca que não se sabe onde 
começa e onde termina”.

Stella Gazzaneo 
participou de exposições 
coletivas e individuais no 
Brasil e no exterior desde 
1991. Já expôs no Uru

guai, Argentina, México, 
Dinamarca e Portugal. Em 
1995, foi selecionada para 
integrar o Fiberarts 
Design Book editado nos 
Estados Unidos, concor

rendo com aproximada

mente seis mil artistas do 
mundo inteiro. A exposição fica em car

taz de 10 de dezembro a 10 de janeiro.
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Stela Gazzaneo, Vista Interna, 
Tecelagem, tubos de vidro, papéis, 1996
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BistrôO MARGS volta a ter 
um café a partir de dezem

bro. O Puerto Madero, a 
cafeteria da rua Dona 
Laura, expande suas insta

lações para o andar nobre 
do museu, ao lado das Pi

nacotecas. No espaço de 
82 metros quadrados, com 

lugares para 90 pessoas, o café tem um estilo clássico, com móveis torneados, bus

cando adaptar-se à atmosfera do prédio histórico. A decoração ficou a cargo de Miriam 
Cirne Lima e Gustavo Camargo. Na entrada, uma divisória de vidro, criada pelos 
artistas Juan Motta e Rosa Groisman, faz uma releitura dos vitrais da clarabóia cen

tral. As paredes brancas estão reservadas para exposições. Na abertura, pinturas e 
aquarelas de Maria Tomaselli. A coordenação artística será de Suzana Campos.

O cardápio oferece vários tipos de cafés, do expresso até o mais bem elabora

do. Como opção, o público encontrará lanches, saladas, tortas variadas, chás, vinhos e 
champagnes, e como atração, a famosa torta de palmito. A proprietária Carmen Lúcia 
Taffarel reservou para o verão um cardápio especial com sucos e sorvetes, entre ou

tros itens. Ela pretende levar para o Café do MARGS os tradicionais encontros 
lingüísticos do Puerto Madero, em que os poliglotas podem exercitar seus conheci

mentos em francês, inglês, alemão, espanhol, italiano. A princípio, o Café do MARGS 
deve ficar aberto, no verão, até às nove da noite e, no inverno, até ás sete da noite.

£

Com entrada direta pela Praça da Alfândega, o bistrô do MARGS vai contribuir 
para resgatar boa parte do charme do local que já foi o centro social da cidade. A 
Orquestra de Panelas, responsável pelos cafés Catavento da Casa de Cultura e do 
1 heatro São Pedro, abre ao público seu novo empreendimento na primeira quinzena 
de dezembro. Num ambiente despojado, sem perder a elegância, o bistrô vai ofere

cer 54 lugares, ar condicionado e uma seleção da cozinha internacional sob 
denação do chefe Rogério Priori. Além dos pratos previstos no cardápio, o público 
poderá escolher entre o prato do dia e o menu completo, com entrada, prato princi

pal e sobremesa. Os pratos variam sempre, seguindo os produtos da estação.

Na medida em que está inserido no espaço físico do museu e exibindo o seu

nome, o bistrô pretende integrar-se às ati

vidades do MARGS. Segundo o coordena

dor Adolfo Gerchmann, a idéia é fazer par

te do espetáculo, convidando artistas para 
dar o seu toque criativo no cardápio, en

tre outras interferências. A empresa já se 
engajou no programa de adoção da Praça 
da Alfândega, uma iniciativa da Varig, Cai

xa Econômica Federal, MacDonald’s e 
Shopping Rua da Praia. Futuramente, é 
possível que o bistrô ofereça mesas ao ar 
livre dentro de um cercado. O serviço de 
segurança e a chapelaria interna já estão 
previstos. O bistrô recebe a todos para al

moço ou janta a qualquer hora do dia a 
partir das 11 da manhã.

a coor-

(BÍblioteca)
Os últimos volumes adquiridos pela biblioteca especializada do MARGS, com re
cursos da AAMARGS, são os seguintes: Arte e técnica de Lewis Munford (Martins 
Fontes), A arte do retrato de Norbert Schneider (Taschen) e Antarctica Artes com 
a Folha (Cosac& Naify Edições).
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Vasco Prado
Vasco Prado, um dos mais importantes escultores do Rio Grande do Sul, reúne na Pinacoteca Central do MARGS até dia 20 

de dezembro trinta e duas esculturas em bronze, mármore, madeira e terracota de diversas fases. O público poderá apreciar 

desde o primeiro mármore esculpido pelo artista até os bronzes em grandes dimensões realizados em 1998. A mostra também 

inclui desenhos e o lançamento de um álbum de serigrafias com 10 gravuras inéditas em tiragem de 100 exemplares. Essa 

exposição já foi apresentada no Centro Cultural dos Correios no Rio de Janeiro no mês 

passado. Só na abertura, reuniu mais de mil pessoas. A equipe de montagem da exposição 

criou suportes especiais para realçar as esculturas: as peças estão sob bases de aço escova

do e vidro com iluminação especial.

Vasco Prado tem 84 anos e é um dos artistas mais conhecidos dos gaúchos, não só 

pela sua longa trajetória no circuito nacional como pelas suas imagens que ocupam espa

ços públicos do Estado. Vasco trabalha há anos num ateliê sossegado no morro Teresópolis 

da capital. Ali compõe suas peças, as sensuais imagens de mulheres, a mítica figura dos 

cavalos. Para o crítico Horácio Ruiz, que assina o catálogo da mostra, a obra de Vasco tem 

uma relação direta com seu espaço geográfico. “Desde seus cavaleiros gaúchos até seu 

dramático Quixote, passando por seus namorados ou seu mágico Negrinho, mostra a mu

lher, o homem e o cavalo inseparavelmente vinculados às imagens que são um reflexo de suas mais diversas vivências 

filtradas sempre por uma sensibilidade educada no apego ao Rio Grande do Sul, no amor ao seu povo e à sua história”.

Vasco estudou no ateliê de Fernand Leger e Etienne Hajdu na Escola de Belas-Artes de Paris entre 1947 e 1948.

Participou da fundação do famoso Clube de Gravura e seu trabalho em desenho chamou bastante a atenção da crítica. Sua 

obra já foi destaque em Bienais como a de São Paulo em 1967. Nos anos seguintes, fez estágios na Polônia, Espanha,

Alemanha e Portugal. Possui mais de cem individuais no seu currículo e obras em vários museus, praças e edifícios públicos.

Vasco Prado,
Jovem Sentada, 
bronze,
0,43mx0,23mx0,17m,
1986.

Vasco Prado,
Belona, terracota,
0,83mx0,33mx0,23m,
1998.

Gonzalo Mezza
O chileno Gonzalo Mezza, um 

dos precursores da arte informática 

na América Latina, mostra no 

MARGS 15 cyberpinturas em gran

des formatos (2,80m x l,35m), oito 

cybergravuras, vinte cybergravuras \ir- 

tuais e uma instalação. Elas ficam ex

postas até 11 de janeiro nas galerias 

Oscar Boeira, Iberê Camargo e Pina

cotecas. WWW.M@R.CO.SUR é o tí

tulo da instalação virtual interativa,

composta por dois computadores 

multimídia que recebem as imagens 

geradas do próprio atelier do artista, 

no Chile. O público pode interagir 

com o conteúdo da obra, tendo a 

oportunidade de reinterpretar a infor

mação visual fornecida, gerando uma 

relação participativa “que lhe permi

te navegar, como se tratasse de um 

oceano virtual, metáfora da substitui

ção de transferência que antes se fa

zia por via marítima, simbolicamente 

representada por uma grande 

cyberpintura que se mexe como uma 

embarcação, que navega pela cultura 

do continente sul, pelo mar continen
tal do sul”, explica Mezza.

Para o artista, sua obra repre

senta a mutação e o trânsito que a 

humanidade está experimeantando 

com o novo milênio e o “cyberespaço 

é o marco de um novo suporte para a 

energia criadora do pensamento con

temporâneo”, declara ele. “A Internet 

potencializa com suas infinitas cone

xões em rede, novos vínculos coleti

vos, conectando cada ser humano com 

seus semelhantes, sem limites de 
fronteiras e centros de poder. Verda

deiros oceanos de neurônios digitais 

do conhecimento abertos ao desafio 

do novo século como metáfora de 

vida, solidariedade e relacionamento, 

sendo que a humanidade dificilmen

te sobrevivería sem ele ao novo milê
nio”, explica.

Desde os anos setenta, o artis

ta utiliza vídeo-arte, fotografia e laser 

em seu processo criativo. Na década 

de oitenta, explorou as possibilidades 

conceituais e visuais da pintura digi

tal, usando tecnologia de ponta. Com 

formação na pintura, Mezza residiu 

de 1970 a 1980 na Europa, onde es

tudou desenho gráfico, meios 

audiovisuais, fotografia e vídeo, 

Espanha e Dinamarca. Atualmente 

está radicado em Porto Alegre.

Com uma carreira internacio

nal que inclui exposições no Chile, 

Estados Unidos, Espanha, Alemanha, 

Japão, França, Argentina, Venezuela, 

México, Bélgica e Polônia, Gonzallo 

Mezza começou a expor em 1970. Sua 

obra lhe rendeu diversos prêmios e 

integram coleções públicas e de mu

seus em vários países. No Brasil, ex

pôs na 33a Bienal Internacional de 

São Paulo e na Bienal de Artes Visuais 

do Mercosul, em Porto Alegre, no ano 
passado.

na

Gonzalo Mezza, Mer.co.sur Saturno 20 tura sobre tela blackout, 135x203cm, 1997.
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Retratos de 

Edgar Koetz
O MARGS participa mais uma vez do projeto 

Resgatando a Memória da Caixa Econômica Federal. 

O museu exibe até o dia 6 de dezembro parte da expo

sição do desenhista, gravador e pintor Edgar Koetz, 

personalidade atuante na primeira metade do século

em Porto Alegre. 

Esse módulo, 

presente 

MARGS, retoma o 

trabalho do artista 

com a figura hu

mana. Koetz fez 

parte da famosa 

equipe de ilustra

dores da Editora 

Globo nos anos 20 

e 30, trabalhando 

com João Fahrion, 

Sotero Cosme, 

Zeuner, entre ou-

nanquim
Definido como autodidata, segundo o catálogo da 

mostra, Koetz fez das artes gráficas uma escola de 
triz expressiva.

tros. à pintura, com 

paisagens de 

Porto Alegre e fi

guras femininas.

Num depoimen

to ao jornal Cor

reio do Povo, em 1966, explica seu apego ao figurativo: 

“Não pretendo comunicar-me pela forma pura ou pela 

pesquisa de cores, pois não posso desligar-me do 

anedótico. Isso, no entanto, não quer representar que 

o que faça seja uma simples cópia da natureza, por

quanto o figurativo para mim, serve como suporte para 

a minha expressão e, conseqüentemente, como prin

cípio de diálogo”. Edgar Koetz faleceu em 1969, aos 

55 anos.

no ma-

Em 38 participou, junto com Carlos Scliar, da 

fundação da Associação Francisco Lisboa, e nos anos 50 

do Clube de Gravura de Porto Alegre. Na década de 

40, morou em Buenos Aires, trabalhando como ilus

trador em editoras e jornais. Morou também em São 
Paulo

EdgaM<oetZ, Auto retrato guache

Reprodução. F. Zag ,

participando da criação da Escola de Propagan

da no MASP Em 1964, o fechamento do jornal Última 

Hora, onde trabalhava, trouxe Koetz de volta a Porto 
Alegre. É desse período uma série de 24 desenhos a 

nanquim, retratando os internos do Hospital São 

Pedro. A partir dessa época dedica-se principalmente
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Revelação
dosPinturas e livros-objetos da artista carioca Nei- 

de Dias de Sá estão na Galeria João Fahrion do 

MARGS até 27 de dezembro. A artista, que nos 

70 participou de duas Bienais de São Paulo, Bienal 

de Veneza e do México, mostra seus últimos traba

lhos marcados pela tradição geométrica, pelo uso da 

tecnologia e por seus materiais preferidos: areias e 

massas, tinta e papel. A exposição chama-se Revela

ção dos Rastros e já foi 

apresentada, neste 

ano, no Museu Nacio

nal de Belas Artes (RJ).

Segundo a artis

ta, a exposição tem um 

aspecto cultural duplo.

De um lado, retoma a 

vertente geométrica da 

arte brasileira. De ou

tro, acrescenta um cu

nho antropológico às

rastros
anos

superfícies pelo uso de materiais naturais (areias e 

terra) sulcados em semiplanos com padrões simila

res aos dos povos primitivos. A artista explora tam

bém a textura e a cor natural da areia brasileira: o 

vermelho de Búzios, o rosa da Praia Vermelha, o ama

relo de Itaipuassu. O 

computador está presen

te nesse universo como 

divisor espacial dos qua

dros e das páginas dos li- 

vros-poemas, “sintetizan

do o pensamento abstra

to geométrico e fractal” 

da artista.

Durante a atual 

Bienal de São Paulo, Nei- 

de Sá participa do proje

to do grupo Ôuanarte 

Arte

Interativa no SESC 

Copacabana. Os artistas entregam imagens 

disquete para o público recriar os temas de forma 

livre. As intervenções vão fazer parte de uma grande 

coletiva de artes plásticas em março do próximo

Silvia Argemi, Estudo sobre 
contração I e II, terracota

As cores 

da cerâmica
A ceramista Sílvia Argemi, primeiro prêmio no 

XII Salão Cerâmica (1996 - MARGS), apresenta 
trabalho mais recente nas Salas Negras do MARGS 
até o dia 6 de dezembro. Sílvia, ceramista há 15 anos, 
mostra esculturas e quadros pintados com pigmen
tos cerâmicos. A artista trabalha com argila de diver
sas procedências, pesquisando a diversidade de seus 
tons cromáticos.

Esta é a primeira individual de Sílvia Argemi, 
resultado de seu prêmio no Salão de Cerâmica. Ela já 
participou de diversas coletivas, entre elas Experiên

cias do moderno ao contemporâneo (1993) na Casa 
de Cultura Mário Quintana, além de ter recebido o 
prêmio Destaque em Escultura do Salão de Artes de 
Novo Hamburgo (1994). Sílvia estudou com Marlies 
Ritter, Ana Pettini, Frieda Dourian, entre outros pro
fessores, e freqüentou o Ateliê Livre.

seu

(OlArte) de
Neide Sá, Organicol9, 80x80cm, 1998

em

ano.


