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Ao lado
Picasso. Auto-retrato, 1907.
Oleo sobre tela, 50 x 46 cm.
Praga, Galeria Nacional (Catálogo Taschen). 
Abaixo
Picasso jovem.
Livro os Grandes Artistas Modernos, 
Nova Cultural



O mês de setembro assinala um dos pontos 

altos da temporada do MARGS, depois da 
reabertura em março. Pela primeira vez, o 
público gaúcho poderá conhecer de perto as 
cerâmicas de Pablo Picasso, um artista que 
sintetiza em sua obra a trajetória criativa 
do século XX. Ainda neste mês, o museu 
retoma a história dos 90 anos do Instituto 

v m de Artes, exibindo a obra de dois dos

mestres pioneiros: Libindo Ferrás e Francis 
Pelichek. Nesta edição do Jornal do 
MARGS, confira a passagem do professor 
francêsJacques Leenhardtpelo MARGS e 
suas reflexões sobre a função 

de um museu no final deste milênio.

Cursos Biblioteca
Monitores * Curso gratuito destinado 
a formar pessoas habilitadas na orien
tação de visitas guiadas. Aulas teóricas 
e práticas, às segundas, das I4h30min 
às 18h.

A biblioteca especializada do MARGS ad
quiriu, com recursos da AAMARGS, os se
guintes volumes: História da pintura de 
Wendy Beckett (Ática), Atlas de história da 
arte de J. Bassegoda Nonell (Ed. Jover), 
Arte erótica de Angelika Muthesius e Ga
veta de guardados de Iberê Camargo.

sua

José Francisco Alves. Dias Io, 3 e 4 de 
setembro, das 14 às 18h, no auditório 
do MARGS.
Em busca do tridimensional - Com 
a artista Ruth Schneider, desenvolven
do aspectos tridimensionais da pintu
ra e do desenho. De 8 de setembro a 
27 de outubro, no MARGS, às terças,
lnformaçõe^e inscrições dos cursos 

acima no Núcleo de Extensão do 
MARGS pelo telefone 227-2311.

1

Visitas
Guiadas

V1

De terças a sextas. Agendar com antecedên
cia pelo telefone 227-2311.
Reunião dos monitores das visitas guia
das - Segundas, das I4h30min às I6h30min.de 11 de Setembro a 1

História
Ferrás e Pelichek: 

o exemplo de dois mestres
Libindo Ferrás e Francis Pelichek são os pioneiros na trajetória acadêmica do 

Instituto de Artes. No primeiro ciclo, que vai de 1910 a 1936, o pintor Ferrás trabalhou 

quase solitário, apoiado por Oscar Boeira e, sobretudo por Pelichek. Nos anos 30, o 

quadro de professores se expande. Nesse período, há um forte predomínio do ensino 

acadêmico importado do Rio de Janeiro e da Europa. Como 

parâmetro, segue-se o exemplo da Escola Nacional de Belas Artes 

e das escolas tradicionais da França e da Itália. A obra desses dois 

mestres, Ferrás e Pelichek, poderá ser vista no MARGS a partir de 

23 de setembro, na Sala Pedro Weingàrtner, dentro do projeto 

Resgatando a memória da Caixa Econômica Federal.

O porto-alegrense Libindo Ferrás (1877-1951) deixou os estudos 

na Escola Politécnica do Rio de Janeiro por uma temporada de pin

tura na Itália no final do século passado. Engajou-se, em 1908, na 

Comissão Central do Instituto Livre de Belas Artes, representando os 

artistas no sonho de manter uma escola de arte no sul do país. FerrásLibindo Ferrás. Residência rústica, 1917, óleo sobre tela.
deixou sua marca acadêmica em várias gerações de artistas.

Pelichek nasceu em Praga (1896 - 1937) e lecionou na escola até a sua morte. Em 25, 

assinou a capa número sete da irreverente revista Máscara e, nos anos 30, criou o 
cartão postal da revolução desencadeada no

Francis Pelichek. Olinto de Oliveira, 1927, 
óleo sobre tela.

dia 3 de outubro sob a liderança de 

Getúlio Vargas. Foi contemporâneo do influente grupo de intelectuais da Editora Glo

bo, era amigo de Erico Veríssimo, Augusto Meyer, Mario Quintana, João Fahrion, entre 

outros. Segundo o Dicionário de artes plásticas no Rio Grande do Sul, sua produção 

pictórica é pequena e de qualidade, embora pouco conhecida. A mostra no MARGS, 

que segue até o dia 6 de novembro, é uma boa oportunidade para rever ou conhecer a 
obra desses dois artistas.
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Cerâmicas 

de Pablo Picasso
Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, o público poderá conferir parte da 
obra cerâmica de Pablo Picasso, um dos homens mais originais deste século. 

A exposição reúne 60 peças do artista espanhol - pratos, vasos e potes - 
produzidas entre os anos 50 e 70 e editadas pelo Atelier Madourá, França, 
dirigido por George Ramié. A mostra, que fica de 11 de setembro a 11 de 
outubro, foi organizada pelo marchand/ones Bergamin da Bolsa de Arte do 
Rio de Janeiro. As peças pertencem a colecionadores cariocas e paulistas.
A curadoria regional é do marchand Renato Rosa.

Picasso (1881-1973) produziu suas cerâmicas em Vallauris, uma pequena 
cidade perto de Cannes, a partir de 1946, em cooperação com oleiros da 
região. Durante dez anos, produziu inúmeras peças. Só no atelier Poterie 
Madoura, de Suzanne e George Ramié, executou mais de duas mil cerâmicas.
Juntos, eles estabeleceram métodos e códigos sobre a edição de um original 
com a reprodução exata de iluminações e volumes. Para objetos utilitários, 
como pratos, tigelas, panelas e jarros, Picasso dava um tratamento pictórico. 
Nas várias peças e nos azulejos, criou paisagens, touradas, pombas, figuras 
mitológicas, entre outros motivos.

Picasso junto a uma 
de suas esculturas. 

Cannes, 1960.

Da esquerda 
para a direita
Prato: Picador com 
Cavalo Empinado, 
1953,
36,5 x 36 cm 
Pomba Azul Deitada, 
1953,
24 x 14 cm 
Jarra-Coruja, 1951 
Jarra com duas asas; 
peças formadas e 
juntas no torno; 
ornato gravado com 
vidrado engobe, 
aproximadamente 
57 x 47 x 38 cm

A performance de um
Os mais densos significados po

dem ser diluídos pela divulgação massiva 
que transforma em ícones da sociedade 
de consumo tanto Marilyn Monroe como 
Tche Guevara ou Pablo Picasso. Apesar, 
entretanto, da super-exposição em todos 
os tipos de mídia, a inquietação do artis
ta catalão continua viva nas obras que 
realizou.

proporcionar.

Nada mais reduzido à matéria de 
estudo do que o Cubismo, a ponto de 
ter-se tomado quase impossível para o 
espectador encontrar-se com as obras 
despidas da codificação teórica em que 
estão submergidas. No entanto, é a figu
ra simples e primeira, com a pureza de 
suas arestas, linhas, volumes e texturas, 
que aparece diante do nosso olhar, quan
do nos deparamos com a Guitarra, em 
folha de metal, que o próprio Picasso - 
certamente sabendo o que fazia - doou 
ao Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque.

com virtuosismo a história da grande pin
tura européia, aprontando-se para a li
berdade, o humor e a visão aguda com 
que passou a ver e a rever as imagens 
que o mundo lhe propunha, inclusive as 
imagens produzidas por ele mesmo. Aí 
estão também as telas em que retomou 
As Meninas de Velázquez. Pinturas 
que evidencia os pontos de força presen
tes na obra do pintor da corte de Felipe 
iy mantendo um diálogo com original 
que o enriquece e amplia.

Essa atitude de quem olha tanto 
para o presente como para o passado, e 
repensa sem cessar os caminhos que fo
ram e que estão sendo trilhados, trans
formou Picasso em um artista plural e 
inconstante que nunca se contentou com 
uma técnica ou demorou-se por mais 
tempo em um estilo. Foi também um cria
dor fértil e incansável. Além das obras 
espalhadas pelos museus e coleções do

mundo, onde são presença obrigatória, 
é possível encontrar muita coisa nas ga
lerias comerciais. Embora tenha falecido 
em 1973, ainda vemos suas cerâmicas à 
disposição nas “seventies galleries” da 
Madison, em Nova Iorque, como se ele 
estivesse em plena produtividade. Mas o 
que é mais significativo, vemos como sua 
pluralidade combina com o ecletismo tão 
caro a este fim de século. Bem antes de 
Warhol, ele entendeu como a 
Modernidade oferecia, sem cessar, os cin
co minutos da glória a cada um, e soube 
como ir e vir por entre essa sucessão frag
mentada, mantendo-se como foco de 
debates, análises, aplausos e contesta
ções. Nesse sentido, foi, como Dali e 
como Chaplin, um performático. Por isso, 
ainda está por aí, resistindo a transfor
mar-se em apenas um ícone a mais.

José Luiz do Amaral 
Crítico de Arte

em

Nada mais repisado e sufocado 
com a lembrança de significados históri
cos, com divagações sobre as emoções 
do artista e com análises do simbolismo 
presente nas imagens, do queGuernica. 
Contudo, apesar do dito e do rédito, ape
sar do mito e da vitrine à prova de balas, 
no Centro Reina Sofia, em Madri, o que 
vemos quando nos deparamos com a 
obra é um jogo de formas que se relacio
nam mantendo um ritmo vibrante que 
nos envolve e convida ao prazer que só 
os grandes momentos da arte podem nos

O exemplo de permanência e de 
vitalidade podería seguir indefinidamen
te, passando pela Coleção Ludwig na Ale
manha, pelo Museu Picasso em Paris, por 
Antibes ou pelo Museu Picasso em Bar
celona. Neste último, é possível admirar 
como, menino e adolescente, ele refez
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Jacques Leenhardt
As novas 

funções sociais 

do museu
Um dos fatos mais marcantes 

deste final de século é, sem dúvi
da, o interesse que as pessoas de
monstram pelos museus. Exposi
ções, como a de Rodin e Monet, 
atingiram índices de freqüência 

surpreendentes não só na Europa, 
mas também nas cidades brasilei
ras onde foram exibidas.

Que razões explicariam as 

filas intermináveis às 
portas dos museus? 

Que funções nossa 

cultura lhes atribui? 
Para falar sobre este 

tema, o Dr. Jacques 

Leenhardt, que é pro
fessor na Escola de 
Altos Estudos em Ci
ências Sociais, em Pa
ris, compareceu ao 
MARGS, na tarde de 

primeiro de setem
bro.

Segundo o professor 

Leenhardt, nós vivemos a segun
da era dos museus. A primeira se 

desenvolveu ao longo do século 

XIX quando, a exemplo do Louvre 
e do British Museum, os museus 

reviveram os templos gregos, limi
tando-se à exibição das obras de 
arte.

quadros e oferece verdadeiro es
petáculo de imagens. Estamos fa
lando da “espetacularização da 

arte” que propõe no- 
formas

interação entre o pú
blico, a obra e o pró
prio museu.

Este museu do 

século XX, que em 

muitos sentidos se dis
tancia do templo gre
go e que também pode 

ser pessoal e portátil, 
como demonstrou 
Marcei Duchamp, não 

imobiliza o artista. Ao 
contrário, permanece vivo porque 

recria sua relação com a 

temporalidade, o que nos faz pen
sar em suas novas funções para a 

sociedade e a cultura do século XXI.
Naira Vasconcellos 

Historiógrafa da MARGS

devas

Ampliando suas opções 

arquitetônicas para supermerca
dos, prédios industriais e estações 
de trem, os museus atuais reves
tem-se de identidade própria, in
dependente das obras que ex
põem. Em outras palavras: o mu
seu toma-se obra em si, cria sua 
linguagem através de uma mise en 
scène que lhe é particular.

Utilizando-se de projeções 
de diapositivos, que o professor 

Leenhardt chama de diaporamas, 
e de efeitos especiais de luz, o mu
seu transcende a materialidade dosDetalhes dos torreões 

do prédio histórico do 
MARGS. Fotos de 
Solange Brum.

Daniel Senise 

em outubro
Cyro Martins: 

90 anosA obra de Daniel Senise, 
descrita por Wilson Coutinho 
num catálogo de 1985 como o 
"teatro das sensações mutiladas", 
será uma das atrações da 
programação do MARGS em outubro. 
Suas obras ficam durante um 
mês nas Pinacotecas a partir do dia 
15. No mesmo dia, abre o tradicional 
Salão de Cerâmica nas 
Galerias I e II. Em seguida, 
no dia 20, entram em exposição os 
novos trabalhos de Zorávia Bettiol na 
Galeria Ado Malagoli. Por fim, o 
Consulado da Hungria ocupará as 
Salas Negras com um seleção 
especial de fotos sobre o país.

Até o dia 13 de setembro, é 
possível conferir as duas 
exposições comemorativas aos 
90 anos do médico e escritor 
Cyro Martins, conhecido do público 
pela sua trilogia do Gaúcho a pé. 
Diversos artistas recriam, através 
das pinturas, o universo ficcional 
do autor, enquanto Liana Timm 
exibe uma espécie de ensaio 
biográfico-visual sobre a vida e a 
obra de Cyro, um dos nomes 
fundamentais na divulgação da 
escola psicanalítica freudiana no 
sul do país. Visitas guiadas 
especiais pelas Galerias I e II. 
Agendar pelo telefone 227-2311,

Mário Rõhnelt, 
detalhes,

iTsTsTiica 50 x 140 cm'
impressão sobre 
lona vinílica

& Sem título,
acrílico sobre tela, 
2,30 x 1,90 m


