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Daniel Senise. Marte para crianças. Marte para crianças (aranha na paisagem). Acrílico e óleo sobre tela, 70 x 140 cm.
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“Outros Olhares sobre a Museologia” é o 
tema do VI Fórum Estadual de Museus, 
que acontece de 10 a 12 de novembro na 
Câmara Municipal de Porto Alegre. As ati
vidades começam às 9h e incluem pales
tras, painéis e mesas redondas. Entre os 
assuntos abordados estão as atividades do 
Sistema Estadual de Museus do Rio Gran
de do Sul e do Conselho Regional de 
Museologia, museus e arquivos, memorial 
e museus, a profissionalização dos traba
lhadores dos museus e patrimônio inte
gral. Participam Victor Odorcyk e Luis 
Roberto Lopes, da Secretaria de Estado 
da Cultura, Teimo Lauro Müller, do Mu
seu Histórico Visconde de São Leopoldo, 
Luiz Fernando Rhoden,do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
e Vanessa Dutra, do Arquivo Histórico do 
Estado, dentre outros. O representante 
do Memorial da América Latina e curador 
da II Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
Fábio Magalhães, fará um relato sobre sua 
experiência como conservador do MASI^ 
o representante do Museu Histórico 
Nacional(RJ), Luiz Carlos Antonelli de 
Lacerda falará sobre Museografia e o di
retor executivo da Secretaria de Estado 
da Cultura, Fernando Schüller, sobre 
Marketing Cultural. O encerramento fica
rá a cargo do representante do Conselho 
Regional de Museologia/RS no Conselho 
Federal de Museologia, José Albano 
Volkmer. Para os intervalos, está prevista 
uma programação paralela de vídeo. In
formações e inscrições no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, na 
Praça da Alfândega, s/n°, fone 227-2311 
ou no Museu de Comunicação Hipólito 
José da Costa, localizado na rua dos 
Andradas, 959 (esquina Caldas Jr.), fone 
224-4252.

movimentado no Museu de Arte.

Depois da excelente recepção de

público durante a exposição das ras.

eo decerâmicas de Picasso, o MARGS

prepara-se para receber, pela primeira Biblioteca
vez, a produção contemporânea de um A biblioteca especializada do MARGS adquiriu em setem

bro os seguintes volumes: Antonio Gaudi de Rainer Zerbst 
(Taschen), Correspondência de Paul Cézzanne (Martins 
Fontes), Moderno x Pós-moderno de Teixeira Coelho 
(L&PM), Vanguardas artísticas de Mário de Micheli 
(Martins Fontes) e Etapas da arte contemporânea de 
Ferreira Gullar (Revan).

dos mais prestigiados pintores

brasileiros, o carioca Daniel Senise,

referência da chamada geração
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Os personage ns de Zorávia
A performance As realizações de 

Filomena, que Zorávia Bettiol realizou 
no Museu de Arte Contemporânea de 
São Paulo em 1989, marcou o início do 
trabalho da artista gaúcha com o cha

mado head dress. O head dress identifi

ca um certo tipo de chapéu, acessório e 
ornato de cabeça. Com esse elemento, 
ela reflete sobre a identidade, os gêne

ros masculino e feminino, a necessida

de de disfarce e da fantasia como ele

mentos de revelação de uma personali

dade. No dia 20 de outubro, Zorávia abre 
a exposição Persona Personagem reu

nindo uma série de 20 head dresses e 
fantasias na Sala Ado Malagoli.

Na exposição, a artista faz uma 
homenagem a Charles Chaplin e às 
musas da poesia, música, teatro e arqui

tetura, além de resgatar imagens da cul

tura afro-brasileira, entre outros elemen

tos. A artista tem como fonte de inspira

ção a cultura grega, brasileira e norte- 
americana. Para Zorávia, o conjunto de 
chapéu, peitoral e túnica, intitulado Ca

leidoscópio, é um dos pontos de refe

rência da exposição, sintetizando a tra

jetória da artista nas artes plásticas.

Zorávia Bettiol mora nos Estados 
Unidos há seis anos. Ao longo de sua 
trajetória, que combina arte têxtil, pin

tura, design de jóias e de superfície, ar

tes gráficas, murais e instalações, partici

pou de 112 exposições individuais em 21 
países. No dia 10 de novembro, às 
19h30min, ela apresenta o resultado da 
sua pesquisa Se você perder a cabeça use 
o chapéu mais próximo... de sua alma, 
com palestra e exposição de slides.

Zorávia Bettiol convida o público 
no dia 20, às 19 horas, para participar de 
sua vernissage usando head dresses, fan

tasias e indumentárias. A exposição pode 
ser vista até 22 de novembro, de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas (Praça da 
Alfândega, s/n°).

Zorávia Bettol criou os chapéus e os 
peitorais de Penélope e Ulisses inspirados 
nos personagens da mitologia grega. Os 
atores Eleonora Prado e Marco Canonicci 
posam com estas indumentárias.

EXPEDIENTE Governo do Estado do Rio Grande do Sul • Secretaria de Estado da Cultura • Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli tTT^ FUNDO
• O Jornal do MARGS é realizado pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Cultura, com recursos provenientes do Fundo Nacional de ^ N oj?™aDA
Cultura/Ministeno da Cultura e Associação de Amigos do MARGS • Jornalista responsável Cida Golin RG 6.256/25 • Edição Cida Golin • Textos Vera Pinto e Cida Golin 
•Relações Públicas e Divulgação Vera Regina Costa Borges • Diagramação e editoração eletrônica Atelier Design Gráfico Impressão • Gráfica Aplub • Distribuição gratuita • 

^^^^^Tiragem 3 mil exemplares • Cartas para Jornal do MARGS Praça da Alfândega,s/n° CEP 90010-150 Porto Alegre/RS Fone: (051) 227 2311.
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Um dos artistas mais importantes da 

produção contemporânea do Brasil, Daniel 

Senise, apresenta nas Pinacotecas do

MARGS uma série de 15 grandes telas pro

duzidas na última década. As telas são de

coleções particulares e, até então, nunca 

foram apresentadas ao público. Na aber

tura, dia 14, o artista lança o livro de sua 

autoria Ela que não está, com textos de

Dawn Ades, Ivo Mesquita e Gabriel

Barreiro, e edição de Cosac & Naiíy.

Senise constrói sua pintura a 

partir de imagens do cotidiano, de ilustra-Daniel Senise. Coy 
(Pássaro). Esmalte 
sintético sobre tela. 
155 x 195 cm ções populares ou da história da arte. Suas

Reflexões sobre 

a imagem
na pintura de Senise

telas falam da exaustão da imagem num 

mundo visual, da passagem do tempo, das 

fronteiras entre memória e realidade. O

artista busca resgatar o princípio perene 

da pintura como mediadora das relações 

entre o homem e a natureza. Acredita que 

a partir de 1988, ou seja, há exatos dez 

anos, sua pintura adquire um personalida

de mais consistente. Nesse processo, bus

cou experimentar materiais estranhos à 

idéia tradicional de criação pictórica.

Daniel Senise nasceu no Rio de Ja

neiro em 1955. Formou-se em engenharia 

e descobriu a vocação de artista plástico 

na Escola de Artes Visuais do Parque Lage 

no Rio de Janeiro. Hoje Senise é professor 

da mesma escola, tornou-se um dos mais 

admirados pintores da chamada “Geração 

80” e mantém um ateliê em Nova Iorque 

e outro em Santa Teresa. Já participou de 

diversas bienais internacionais, inclusive na 

atual Bienal que transcorre em São Paulo, 

e cumpre uma agenda intensa de indivi

duais no país e exterior.

Daniel Senise.
Sem título. Acrílico 
sobre tela,
230 x 190 cm. 
Catálogo Bienal 
Internacional de 
São Paulo, 1985.

A exposição de Daniel Senise fica em

cartaz de 14 de outubro a 15 de novembro 

no MARGS, seguindo depois para Curitiba.
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Os personagens 

de Felkl
Os traços 

da Hungria
O artista gaúcho Luiz Antônio 

Felkl apresenta suas esculturas e pintu
ras nas Salas Negras do MARGS até o dia 
21 de outubro. Felkl mostra um grupo 
de esculturas em terracota policromada, 
além de 14 pinturas em acrílico sobre 
papel (21 x 30 cm). A figura humana é o 
centro de referência do trabalho. Tanto 
na escultura como na pintura a escala é 
pequena. As 24 personagens do grupo 
de esculturas têm em média 27 centíme

tros de altura, enquanto as pinturas são realizadas em papel tama
nho A4. Felkl busca devolver ao homem a sua imagem 
de reflexão.

O Consulado da Hungria promove, a partir do dia 23 de outu
bro, duas exposições nas Salas Negras do MARGS. A primeira delas 
reúne 50 fotos sobre aspectos culturais desse país da Europa Cen
tral. A segunda mostra traça um painel da arte da gravura contempo
rânea. Na década de 50, por exemplo, é visível nessa técnica o refle
xo do realismo socialista e da propaganda comunista. Nos anos 60, 
os artistas já seguem as tendências em voga como a pop-art, 
informalismo, arte conceituai, entre outros. Os trabalhos de István 
Szonyi e Lajos Nándor Vargar são representativos dessa fase em que 
predomina o contraste da luz e da sombra.

Nos anos 70 surgem novas técnicas como a serigrafia, o off- 
set e a fotografia. Nesse período surgem o Atelier de Pest. Desse nú
cleo originam-se obras de cores homogênas assinadas por Imre Bak, 
János Fajo, Ilone Keseru e István Máder. No interior do país, os artis
tas fundam a Residência das Artes Gráficas de Makó, com a presença 
de nomes como András Baranyai, Imre Bukta, Péter Gemes, Árpaz

Szabados e outros. Com o 
fechamento dessa Resi
dência, o centro de cria
ção passou a ser o Atelier 
Vác. Atualmente, são pro
movidas Bienais em dife
rentes pontos da Hungria. 
Entre elas a Bienal Gráfica 
de Miskole e a Bienal Naci
onal do Desenho em 
Salgotarján.

Luiz Antônio Felkl, S/ título, 1997. Acrílico e 
P V A

como tema

Para o artista Paulo Gomes, Felkl constrói um mundo em 
miniatura, um universo numeroso, silencioso, quieto, de gestos 
congelados. “O espaço construído de acordo com as regras
preestabelecidas pelo artista fala da miniaturização do homem, re
duzido às páginas de revistas e ao pequeno espaço de uma tela de
televisão ou de microcomputador. Felkl usa a distensão do espaço, 
na sua escultura, ao criar obras que parecem bibelôs e, na pintura, 
ao pintar figurinhas na escala de uma imagem de revista, em super
fícies miniaturizadas”.

Casa na margem alta do lago 
Balaton. Aldeia de Zanka. 
Distrito de Veszprém.

13° Salão de Cerâmica no MARGS
De 15 de outubro a 15 de novembro, o 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
vai sediar a 13a edição do Salão de Cerâmica do 
Rio Grande do Sul. Nas Galerias I e II do prédio 
histórico da praça da Alfândega, estarão expostas 
quatorze esculturas e oito instalações, usando a 
cerâmica como meio de expressão. Dos 47 inscri
tos, dezessete foram selecionados por uma comis
são de cinco membros, dentre os quais, o diretor 
do MARGS, Paulo Amaral.

Promovida pela Associação dos Ceramistas 
do Rio Grande do Sul (ACERGS), com o apoio do 
MARGS, o Salão de Cerâmica acontece de dois em 
dois anos e já se constitui num evento tradicional 
no meio artístico gaúcho. O objetivo é divulgar a 
cultura da arte cerâmica no Estado, trazendo ao 
conhecimento da comunidade o melhor da pro
dução contemporânea, além de incrementar a 
pesquisa de novas técnicas e propiciar o intercâm
bio entre os ceramistas do país e do exterior.

Dessa edição participam Alexandra
K. E.Nunes, Graça Gomes, Jacqueline B.Nunes, 
Jorge Alberto Beker, Lore Müller, Mara de C.Tasca, 
Margarida Stein, Maria Helena Saparolli, Marta
L. Martins Costa, Oscar E.Soares, Patrícia Silveira 
Teixeira, Raul Pilla, Rebeca Stumm, Rosana

Bortolin, Simone de B.Nassif, Vera Lago e Vilma 
A.Villaverde. E como artistas convidados Katsuko 
Nakano (São Paulo), Victor Manuel Juarez (Peru), 
Tânia Resmini (Porto Alegre), Mariana Canepa (Rio 
de Janeiro) e Luísa Prado, esta última como ho
menageada por ter sido uma das pioneiras na arte 
cerâmica há trinta anos. Os selecionados vão apre
sentar peças únicas e arrojadas, que causarão uma 
certa polêmica, com objetos crus, que não vão ao 
forno.

O julgamento acontecerá no dia 14 de 
vembro e o vencedor receberá um prêmio no va
lor de R$ 3 mil. Também haverá três menções 
honrosas. Segundo o diretor da ACERGS, José An
tônio Giuliano, “a cerâmica está tendo

no-

um reco
nhecimento cada vez maior. Novas propostas es
tão sendo criadas e as antigas estão sendo revis
tas, com a produção de outros objetos, além de 
potes e utilitários. A Bienal do Barro, que está acon
tecendo agora em São Paulo, é uma prova de que 
este material está tendo mais espaço no meio ar
tístico”, comenta. A ACERGS é uma entidade 
fins lucrativos, com quatorze anos de existência e

sem

conta com 300 sócios da capital, interior e outros 
Estados. Ela divulga a arte cerâmica através de ex
posições, palestras, cursos e oficinas.

instalação, Pássaros.Jacqueline B. Nunes,
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