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Biblioteca
A biblioteca especializada do MARGS coloca à disposição do público, a partir deste 
mês, os seguintes volumes adquiridos com recursos da AAMARGS:
-Modigliani de Doris Krystof (Taschen),Munch de Ulrich Bischoff (Taschen),Macke 
de Anna Meseure (Taschen) e Siron Franco de Dawn Ades (Editora Index).E Prêmios 

& Salões
m agosto, o MARGS participa das comemorações dos 90 

anos de nascimento do médico e escritor Cyro Martins, figura 

fundamental na história cultural do Rio Grande Sul. As galerias 

I e II sediam a mostra em homenagem ao autor de O príncipe da 
vila, organizada pelo recente Centro de Estudos de Literatura e 
Psicanálise Cyro Martins.

No dia 13, é a vez do público conferir as narrativas visuais de 

Ruth Schneider, que recupera pela memória e pela pintura o 

imaginário musical e boêmio de meados do século. No dia 25, 
abre Arte erótica, uma coletiva organizada por Renato Rosa, 

mapeando um setor pouco pesquisado na produção artística 
contemporânea do Estado.

Confira, ainda, nessa edição, uma conversa com Alfredo Aquino 

sobre as possibilidades democráticas e infinitas de divulgação 
da arte pela Internet.

V Salão da Bahia - Inscrições até 21 de agosto 
para artistas brasileiros e estrangeiros residen
tes no país há mais de cinco anos. Os seis prê
mios oferecidos para cada categoria são de RS 
15 mil cada. Informações na Secretaria do Sa
lão, no Museu de Arte Moderna da Bahia: Av 
Colombo, s/n° - Solar do Unhão/ Salvador - Bahia 
CEP 40015-230. Tel: (071) 320-9438 Fax: (071) 
329-0733 E-mail: salao@mam.ba.gov.br 
Internet: www.bahia.ba.gov.br/sct/mamba 
Projeto ABRA/Coca Cola de Arte Atual 1998 
- Inscrições até 30 de setembro nas categorias 
pintura, escultura, desenho, gravura, fotografia, 
vídeo e instalação para artistas brasileiros e es
trangeiros residentes no país há mais de dois 
anos. O projeto pretende promover obras de 
artistas emergentes, revelando novos valores na 
arte atual brasileira. Serão concedidos prêmios 
de aquisição no valor total de RS 20 mil. Inscri
ções e informações na ABRA, unidade Portugal, 
av. Portugal, n° 191, Brooklin, São Paulo, SP, CEP 
04559-000, tel/fax (011) 240-4767, de segunda 
a sexta, das 10 às 18h e sábado, das 10 às l6h.
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Jacques Leenhardt no MARGS
Alfredo Aquino, que expõe pinturas no MARGS até 9 de agosto, é um dos 
responsáveis por alguns dos lugares mais interessantes para quem procura 
artes plásticas na Internet. Sua agência Animae coordena os sites do Museu de 
Arte de São Paulo (MASP) e da Pinacoteca do Estado, onde se pode usufruir de 
exposições virtuais temporárias e de acervo. Só no MASP, o internauta confere 

agilidade as mostras de Monet, Botero, Michelangelo, Salvador Dali, além 
da coleção de fotos Pirelli, premiada como o melhor site de dezembro de 1997 
pela revista Photo francesa.

O diretor da Escola de Altos Estudos em 

Ciências Sociais (Sorbonne - Paris),
Jacques Leenhardt, estará no 

auditório do MARGS no dia Io de setembro, 
às 17h, falando sobre "As novas 
funções sociais do museu".

com

Tudo começou quando Aquino desistiu de fazer o CD-rom do MASP, ao 
descobrir o impacto da rede internacional na relação entre o público 
museu. Enquando o CD é uma mídia estática, vista por um espectador num 
computador, a Internet possibilitou o acesso de mais de duas milhões de 
pessoas à mostra de Monet durante três meses. Essa exposição, por exemplo, 
já saiu do espaço físico do museu paulista, mas permanece no espaço virtual 
como uma memória, um documento importante da vida da instituição.

e o

Pierre-Auguste Renoir. 
A menina com as espigas 

(detalhe), 1888, 
óleo sobre tela.

Acervo do MASP.
O site é sempre renovado, uma atração nova sempre recupera o interesse pelas 
exposições anteriores, diz Aquino. A estratégia é possibilitar ao visitante saída 
simultânea para todos os pontos do museu virtual. A imagem prepondera 
relação ao texto, e o site é desenhado como um projeto gráfico, 
recursos

em
com os

próprios da editoração. O artista considera as páginas de Salvador 
Dali um exemplo de sofisticação visual, que provoca a curiosidade 
descontração do espectador. Numa sexta feira de manhã, dois dias depois da 
inauguração dessa exposição, um grupo de alunos do interior paulista já 
aproveitava a visita guiada pelo computador como um produtivo recurso 
didático. O livro de presenças transforma-se num registro precioso do olhar do 
visitante de todas as partes do Brasil e também do exterior.

e a

Para Aquino, o provedor ainda é a garantia de audiência nesses tempos de 
descoberta da Internet. O MASP e a Pinacoteca estão situados 
Universo On-Line da Folha de São Paulo. Ali dentro, Aquino mantém 
projeto próprio de exposição de artistas contemporâneos e de fotografias de 
autor. O projeto Difusão Animae expõe a produção visual de artistas 
custo algum, e ainda possibilita o fechamento de patrocínios e projetos 
troca dessa divulgação internacional. Os interessados devem 
Alfredo Aquino pelo endereço WWw2.U0l.C0m.br/animae/
O MASP pode ser acessado no WWw2.U0l.C0m.br/masp/
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EXPEDIENTEíTéIbTIHUII Governo do Estado do Rio Grande do Sul • Secretaria de Estado da Cultura • Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
• O jornal do MARGS é realizado pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Cultura, com recursos provenientes do Fundo Nacional ^
de Cultura/Ministério da Cultura e Associação de Amigos do MARGS • Jornalista responsável Cida Golin RG 6.256/25 • Edição e textos 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 par* Jornal do MARGS Praça da Alfândega,s/n° CEP 90010-150 Porto Alegre/RS Fone: (051) 227 2311
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No final dos anos 20, quando mal se conhecia a psicanálise no Brasil, Cyro 
Martins e seus colegas da Faculdade de Medicina de Porto Alegre já andavam às voltas 
com leituras de Freud. A formação psicanalítica, concluída nos anos 50 na Argentina de 
Perón de Evita, foi decisiva para esse médico alicerçar a escola freudiana no sul do país. 
Metódico, conseguia escrever até nos intervalos de cada sessão de análise, na espera 
entre um paciente e outro. Cyro Martins estreou na ficção sob o famoso selo da Globo 
nos anos 30, época áurea do romance brasileiro, quando despontam Graciliano Ra
mos, Erico Veríssimo, José Lins do Rego, entre outros. Deu o nome de “Gaúcho a pé” 
à parte de sua obra, em especial à trilogia Sem rumo, Porteira fechada e Estrada nova, 
em que recria o universo decadadente da economia pastoril, o êxodo do homem do 
campo e a perda de sua identidade no cenário urbano.

Um homem simples, afável, acolhedor. Essa imagem é recorrente na memória 
dos participantes da homenagem a Cyro Martins (1908 / 1995). Ele faria 90 anos no dia 
5 de agosto. Para marcar o aniversário desse gaúcho que nasceu numa madrugada fria 
de Quaraí, o Centro de Estudos de Literatura e Psicanálise Cyro Martins organizou 
uma exposição nas Galerias I e II do MARGS composta por duas partes: Cyro - o 
transfigurador do óbvio, um ensaio biográfico livre sobre o autor realizado por Liana 
Timm e Olhares sobre Cyro, uma reunião de pinturas sob a curadoria de Clara Pechansky.

Ao apresentar a homenagem póstuma ao amigo, Clara lembra do seu jeito 
acolhedor, a sua simplicidade na fala e na escrita, compondo textos de trânsito fácil na 
memória do leitor. No entanto, por trás da aparente singeleza, encontrava-se um aten
to observador da natureza humana. Era alguém capaz de refletir e provocar reflexões. 
Nessa característica reside o elemento para a reunião de artistas de linguagens distin
tas, alguns com trajetória já consolidada, outros iniciantes. Para Clara, seus trabalhos 
exigem sempre uma parada, uma segunda leitura. Ela não conhece o resultado final do 
encontro Olhares sobre Cyro e aguarda com expectativa a versão pessoal e livre de 
Alfredo Nicolaiewsky, Bina Monteiro, Britto Velho, Carlos Wladimirsky, Eduardo 
Haesbaert, Gelson Radaelli, Marilice Corona, Mario Rohnelt, Marta Loguércio, Miriam 
Tolpolar e Ubiratã Braga sobre o escritor, o médico e o indivíduo Cyro Martins.

A artista e arquiteta Lianna Timm percorre uma outra faceta, centrando-se na 
biografia documental. Em Cyro: transfigurador do óbvio, ela não segue nenhuma 
linha cronológica ou analítica. Ao recortar fotos, frases e documentos, centra-se na 

questão existencial proposta pelo autor de O príncipe da vila, priorizando a rela
ção do psicanalista e homem de letras com seus leitores e pacientes.- “ele 

• revela, na valorização do simples, o segredo que torna sempre exitosa a
W ' comunicação entre autor e leitor, a empatia entre semelhantes

í interação dos afetos”. Liana aproveitou muito dos textos O mundo
e a
em

que vivemos cPara início de conversa, resgatando posições pessoais do 
médico-escritor frente ao mundo e sua capacidade peculiar de transformar elementos 
triviais em possibilidades surpreendentes e novas.

O Centro de Estudos Cyro Martins, coordenado pela filha mais velha de Cyro, 
Maria Helena Martins, pretende organizar e cuidar do acervo documental, facilitando 
esse material para os pesquisadores. Alguns livros estão esgotados e devem ser 
reeditados. A Movimento, por exemplo, apresenta uma nova edição de O mundo em
que vivemos na abertura da mostra no MARGS no dia 5 de agosto. Porteira fechada 
deverá ser traduzido para o espanhol em breve. Além das edições, a entidade pretende 
ser uma referência nos estudos de literatura e psicanálise, arte e ciências do conheci
mento. Maria Helena, professora de Teoria Literária foi uma das interlocutoras especiais 
de Cyro nos dilemas da criação. Ela acalenta o desejo de divulgar a obra do pai 
centro do país, onde seus livros são pouco conhecidos, a exemplo da maioria dos 
escritores que escrevem no sul do Brasil.
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Ao lado
Mário Rohnelt, impressão

sobre lona vinílica 
(detalhe da obra), 1998
Obra de Gelson Radaelli 

em processo de execução 
para a mostra no MARGS. 

Foto de Solange Brum.

estarão no MARGS na 
terca-feira, dia 11, as
no auditório, paraurn 
encontro com o publico.
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Uma perspectiva das 

tendências contempo
râneas do design nacio
nal de jóias pode ser 
apreciada nas Salas Ne
gras do MARGS, de 4 a 
23 de agosto. Cerca de 
40 peças, dispostas em 
vitrines especiais, do
cumentam o trabalho 
mercadológico e de 
pesquisa do Núcleo de 

Design de Jóias, vinculado à Associação dos Profissionais em 
Design do Rio Grande do Sul. As jóias são assinadas pelos sóci
os do núcleo, Célia Fabris, Flávia de Albuquerque, Ana Nardi, 
Bea Manganelli, Marcos Trommer e Celso Dornelles que coor
dena a mostra. Todo o núcleo trabalha para a indústria, além 

de produzir suas jóias exclusivas.
Com a experiência de mais de duas 

décadas de atividades na Itália, Dornelles 
acredita que uma a economia globalizada 
exige um design personalizado. As linhas 
brasileiras, na sua opinião, são despoja
das, criativas, aproveitando a diversida

de das pedras nacionais como o topázio, a água marinha, a 
ametista, entre outras. A estabilização da economia, nos últi
mos anos, deixou o preço do ouro ao alcance de todos, 
viabilizando a pesquisa criativa, além da 

circulação das jóias entre um público 
mais amplo.

Designm

Ruth Schneider encontra nas lembranças da infân
cia a matéria principal para as suas pinturas. Assim 
foi com a série Cassino da Maroca, quando mergu
lhou no imaginário popular, resgatando os figu
rantes de um cassino do interior do Estado. Na 
exposição Homenagem aos músicos - Saudades 

l do Brasil, que abre dia 13 de agosto no MARGS, 
1 ela ainda gira em torno desse universo boêmio, 
■ centrando-se nos personagens ligados à músi- 
WÊl ca, em especial o maestro Esteban Zabalia, 
IA um maestro que atuou, nos anos 40 e 50, em 

Passo Fundo e Porto Alegre, ritmando 
sons portenhos os bailes de cabaré. “O auge 
do show era o Maestro Zabalia com seus 
tangos e boleros, acompanhado por três 
bandônios, dois violinos e um violoncelo, 
constituindo-se numa típica completa em que 
entravam também um piano e dois crooners". 

A artista, que dá nome ao Museu de Artes Visuais de Passo 
Fundo, nasceu nessa mesma cidade numa família de músicos. Seu 
avô tocava sax e seu pai foi músico profissional, animador de bai
les. Essas vivências familiares somadas às histórias contadas pelo 
seu padrasto resultam, para a artista, na criação de uma atmosfe

ra de época, de um universo narrativo e dramático das vivências

em
exposição
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Ruth Schneider, pintura em acrílico 
recortada sobre eucatex, tridimensional.

-sli

Jóia de Marcos Trommer

cotidianas e populares. Segundo Marcus de Lontra, a artista capta 
“o modo de ver, de sentir e de ser do povo brasileiro”.

Ruth estudou no Ateliê Livre
O Núcleo foi criado em 1997 e, 

desde então, busca valorizar a profissão 
de designer de jóias, viabilizar seu apro
veitamento pelo mercado industrial, 
além de promover seminários, cursos 
e mostras sobre o assunto.

com Paulo Porcella e 
Fernando Baril. Em 1991, integrou o grupo de artistas brasileiros 
selecionados para a XIX Bienal Internacional de São Paulo. Sua
exposição no MARGS pode ser vista até 13 de setembro na Sala 
Ado Malagoli do MARGS.

Jóia de Bea Manganelli

Anete Abarno, Corpo de mulher, 
nanquim e lápis de cor sobre 
papel indiano, 1995

Numa iniciativa inédita no 
recorte da produção artística con
temporânea, o marchand Renato 
Rosa mapeou os artistas gaúchos 
que trataram da questão do ero
tismo em suas obras. Essa 
temática, segundo o crítico, ocu
pa uma parcela significativa na tra
jetória de artistas fundamentais no 
século XX como Rodin, Picasso, 
Dali, Bacon, Andy Warhol, Botero. 
No Brasil, Di Cavalcanti, 
Brecheret, Ivan Serpa, Siron Fran
co, Darei, Iberê Camargo, entre 
outros, desenvolveram essa abor
dagem. Para Rosa, um dos auto
res do Dicionário de artes plásti
cas no Rio Grande do Sul, pou
cos artistas se ocuparam da 
temática erótica de uma maneira

mais sistemática no Estado, dan
do geralmente um tratamento fi
gurativo à questão.

O resultado desse levanta
mento preliminar encontra-se na 
exposição coletiva, que abre dia 
25 de agosto, nas Salas Negras do 
MARGS, reunindo técnicas diver
sas como a escultura, pintura, gra
vura, aquarela e objeto. O curador 
selecionou para essa primeira 
amostragem artistas consagrados 
como Xico Stockinger e Vasco Pra
do, ao lado de outros nomes de 
trajetória consolidada como 

Danúbio Gonçalves, Henrique 
Fuhro, Magliani, Paulo Peres, Luiz 
Gonzaga, Roth, Nakle, Hilda 
Mattos, Clara Pechansky, Plínio 
Bernhardt, Ina Fantoni, Jader

Siqueira e Gheno. Participam ain
da trabalhos de artistas de uma 
geração intermediária e represen
tativa como Anete Abarno, Ana 
Lima, Paulo Amaral, Maia Mena 
Barreto, Gustavo Poltosi, Milton 
Würdig e Fábio Fansere, além de 
talentos precocemente desapare
cidos como Milton Kurtz e Vagner 
Dotto.(D Renato Rosa garante que o 
público poderá apreciar uma se
letiva produção de alto nível téc
nico com resultados diversifica
dos, peças impactantes, criativas, 
dramáticas, de realismo exacerba
do ou de tratamento abstrato, lí
ricas ou ousadas. Arte erótica 
pode ser vista nas Salas Negras do 
MARGS até 27 de setembro.
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