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Garcia Lona, Autonetrato con animal fabuloso cn negro, 1929-1930 Lona retratado por um fotografa ambulante na Plaza de Urquinaona, Banelona, 
1927. O poeta transformou a fotografia em uma imagem de São Sebastião,
várias alusões a Dali. Do livro Federico Garcia Lona - uma biografia. Ian Gibson.
Editora Globo, 1989

(...) Quiero dormir un rato, 

un rato, um minuto, un siglo;

fero que todos sepan que no be muerto; 

que kay mu estaUb de oro en mis lábios; 

que soy etpequeno amigo dei viento Oeste; Retrato de Federico
por Santiago Ontanón

que soy la sombra inmensa de mis lágrimas.

excerto de Gacela de la muerte oscura
FGL por Emílio Ferrer, 192802.02.1936

Garcia Z_ r*.: Retrato de Federico por Salvador Dali, 1925
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o Editorial Biblioteca fe,,
K|- A biblioteca do MARGS,
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seguintes volumes:*
“Imagem e letra” de

Cursos

Desenho da figura hu
mana - Com Plínio 
Bernhardt, até dezembro, 
às terças e quartas, das 14 
às 17h30min.

CXL

3 O MARGS, neste mês, apresenta as individuais 
g de Antônio Gutierrez e Frank Schaeffer, além de 

contar com a presença de Liana Timm 
Projeto Presença e uma coletiva de pinturas do 
acervo do museu dentro do projeto “Resgatando a 
memória - Grupo de Bagé: trajetórias” 
promovido pela Caixa Econômica Federal. No 
final do mês, as pinacotecas abrem 
exposição biográfica e de desenhos do poeta e 
artista Federico Garcia Lorca, um dos pontos 
altos da 42a Feira do Livro que movimenta a 
Praça da Alfandega e o AÍARGS a partir do dia 
25 de outubro. Antes disso, um grupo de artistas 
pinta os tapumes que cercam o museu, 
chamando a atenção para a sua arte e para o 
prédio que merece ser recuperado com urgência.
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Oficina de gravura - O
Orlando da Costa Ferreira (EDUSP); • Recodificaçao artista Luiz Barth coordena a oficina de gravura do 
- arte, espetáculo e política cultural” de Hal Foster MARGS com um programa orientado de gravura 

em metal, processos e técnicas em calcografia. Sem-
com a

(Casa Editorial Paulista); • “Da vanguarda ao pós- 
moderno” de Eduardo Subirats (Nobel); • “O pre às terças, das 9 às 12 horas. Trata-se de uma ati-
Renascimento” de Edith Sichel (Zahar Editores); vidade permanente, com orientação especializada e

A biblioteca funciona de equipamento apropriado.
terças a sextas, das 10 às 17 horas, no primeiro an- Gravura em metal a 

carborundum - Linguagem expressiva e procedi
mentos diretos. A artista Regina Ohlweiler coorde
na, nos dias 13, 16, 17e 18 de outubro, uma oficina

dar do museu. Telefone 227-2311 ramal 25.

Caravana da Bienal

A AAMARGS está orga- de conhecimento prático do processo a carborundum 
nizando uma caravana e sua adequação com outros processos na constru-
para a próxima Bienal de ção da imagem. A gravura a carborundum é um pro- 
São Paulo, em novem- cesso direto, que não sofre a intermediação do ácido 

novem- e que utiliza o carborundum em pó fixado sobre a 
ônibus leito, duas chapa para a obtenção da imagem. O processo foi

bro. Saída: 21 de novembro. Retorno: 24 de 
bro. O pacote inclui viagem em 
diárias no Hotel Jaraguá com café da manhã (perto criado por Henri Goetz. Sua difusão na Europa e 
do Parque Ibirapuera), com guia e ônibus à disposi- Estados Unidos, há quase três décadas, marcou 
ção. Valor: 3 x 90 reais. Inscrições e informações na grande desenvolvimento no pensamento gráfi 
AAMARGS ou no Núcleo de Extensão, fone 227- temporâneo. As aulas são dirigidas a professores de 
2311, ramais 20 ou 30.

um
co con-

gravura, artistas e estudantes com conhecimento 
básico da gravura em metal. De 15 a 17 de outubro,

A Arteloja oferece, nesse das 14 às 18h e no dia 18, das 10 às 13h e das 14 às 
mês, serigrafias de Antô- 18h. 
nio Gutierrez a 105 reais,

ARTELOJADanúbio Gonçalves, "Zorreiros ", xilogravura

Grupo de Bagé: 

trajetórias
As inscrições para os

camisas do MARGS por 7 reais e cartões dos gráfi- cursos acima podem ser feitas no Núcleo de Exten- 
de Bagé por 1 real. A loja do museu funciona de são do MARGS, fone 227-2311, ramal 30.cos

terças a domingos, das 10 às 17 horas.
O MARGS participa do projeto “Resgatan

do a memória - Gtupo de Bagé: trajetórias” promo
vido pela Caixa Econômica Federal. Trata-se de Artistas pintam na reforma do MARGSuma
série de exposições, mostrando várias abordagens da 
experiência artística de Glauco Rodrigues, Glênio 
Bianchetti, Carlos Scliar e Danúbio Gonçalves. No 
museu, a exposição abre no dia 11, na Sala Pedro 
Weingàrnter, reunindo pinturas dos artistas perten
centes ao acervo. Antes disso, o projeto inaugura no 
dia 8 de outubro, na Galeria da Caixa Federal, a

Os tapumes brancos que protegem a (4.40m). Os painéis teráo um sorteio prévio. O Ins- 
reforma do prédio histórico do MARGS vão ficar tituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Esta- 
coloridos a partir do dia 5 de outubro. A direção do do (IPHAE) também usará o local para registrar 

convidou diversos artistas para pintar os 22 dados do prédio e da sua restauração, 
painéis de 2.20m x 2.20m, intervindo temporaria-
museu

A reforma do MARGS, segundo as previsões 
mente na arquitetura eclética de Theo Wiedersphan oficiais, deve iniciar até o final do ano. O Ministério 

cotidiano da Praça da Alfândega, transforma- da Cultura libera 2 milhões e 400 mil reais até o 
da no final desse mês na Feira do Livro. Plínio início de outubro, enquanto o Estado dá 
Bernhardt, Britto Velho, Liana Timm, Regina 
Ohlweiler,, Eduardo Vieira da Cunha, Luiz Barth,

mostra “Grupo de Bagé: Clube de Gravura década 
de 50; no dia 9, “Grupo de Bagé: Gravura e atuali
dade” no Centro Municipal de Cultura e, no dia 10, 
“Grupo de Bagé - Pintura e atualidade” na Galeria 
de Arte Mosaico. No dia 11, às 15 horas, haverá 
debate, no auditório da Caixa, com a presença dos 
quatro artistas, com intermediação do professor 
Carlos Mancuso.

e no

uma
contrapartida de 500 mil reais. O valor total dos
trabalhos está orçado em 3 milhões e 500 mil reais. 

Danúbio Gonçalves, Ana Norogrando, Tereza As licitações devem ser feitas ainda em outubro 
Poester e Porcella, Lenora Rosenfield coordenam

um , e as
contratações no mês seguinte.

grupos de artistas de até 5 participantes. Cada gru
po terá um espaço correspondente a dois painéis

iSUÍG Governo do Estado do Rio Grande do Sul •
Secretaria de Estado da Cultura • Museu de Arte do Rio Grande do Sul • O Jornal do MARGS é realizado pela Assessoria de Imp 

aPoio da Associação dos Amigos do MARGS • Jornalista Responsável Cida Golin RG 6.256/25 Edição e textos Cida Golin Diagramação e editoração 
eletrônica Ateher Design Gráfico Fotolito Proletra Impressão Zero Hora • Distribuição Gratuita • Tiragem 3 mil exemplares • Cartas para Jornal do MARGS - Praça da Alfândega,s/n° 90010-150 
Porto Alegre RS Fone (051)227-2311.

rensa
da Secretaria de Estado da Cultura com o

ãpsio culturas às atividades do MARSS
mmrdm..
DESEGUROS(W cklãpEb ^ QUALITYCorças Encomenaas

O SUA COMPANHIA 
PARA OS PRÓXIMOS 100 ANOS

ITAQUIENSEAv. Osvaldo -Aranha. 892-898 Fone: 226 8866
M CAÇÃO
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Outras imagens de Garcia Lorca o
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OComo num auto-retrato, Federico Garcia 

Lorca criava imagens poéticas para sua biografia. 

Numa entrevista, disse que seu primeiro deslumbra

mento estético ocorreu na fazenda do pai, na 

Andaluzia, quando o menino curioso acompanhava 

o movimento do arado novo sulcando a terra. Num 

instante, a máquina desenterra um mosaico romano 

com os nomes dos pastores Dáfnis e Cloé, “nomes 

com gosto de terra e de amor”. Desde pequeno, soube 

que era do “Reino de Granada”, absorvendo séculos 

de história romana, dos ciganos de Fuente Vaqueros, 

do domínio muçulmano vencido pela Espanha ca

tólica de Fernando e Isabel em 1492. A planície fér

til da Andaluzia fez Federico Garcia Rodríguez ga

nhar parte de sua fortuna produzindo açúcar de be

terraba. O mesmo estímulo telúrico fez seu 

primogênito criar Bodas de sangue, atualizando a 

tragédia clássica no século XX ao resgatar a 

primitividade de um povo, a 50 quilômetros do mar, 

mas sob uma temporalidade suspensa pelo cerco geo

gráfico de Sierra Nevada. 

Depois de Cervantes, 

Lorca é hoje o poeta es- 

panhol mais traduzi- 

& do. Além de revigorar 

-i a lírica espanhola des-

f\ te século, produziu na

sua breve vida de 38

mais atraído pelo surrealismo e pelas suas leituras de 

Freud e Nietzsche, aclama o poeta como artista plás

tico. 1927 é um período de consagração de Lorca 

em Barcelona. Ao mesmo tempo em que a peça 

Mariana Pineda, com cenários e figurinos de Dali, é 

um sucesso de público, Garcia Lorca exibe seus de

senhos na famosa Galeria Dalmau sob a curadoria 

do crítico Sebastià Gasch. Segundo o biógrafo Ian 

Gibson, o poeta escreveu ao seu amigo de Granada, 

o músico Manuel de Falia: “Fiz uma exposição dos 

meus desenhos, forçado por todos. E vendi quatro!”

A fusão entre as linguagens artísticas marcou a 

estética lorquiana. Na experiência do La Barraca, por 

exemplo, a integração entre o teatro, a dança e canto 

foi fundamental. Esse teatro de estudantes, coorde

nado pelo poeta, era o reflexo concreto da política das 

Misiones Pedagógicas do governo provisório da Repú- 

blica(1931). O objetivo era levar a arte, em todas as 

suas formas, às populações carentes das aldeias espa

nholas. No entanto, a efervescência democrática do 

país é estancada em 

1936. Entre os ini

migos dos conserva

dores e da direita 

que toma o poder, 

está o autor de Yerma 

e A casa de Bemarda 

Alba, A morte como 

presença ou ameaça sempre foi um tema constante 

na obra de Garcia Lorca; várias vezes ele mesmo re

presentou seu próprio funeral. Lorca foi mais uma 

das tantas vítimas da Guerra Civil Espanhola. Talvez 

ele tivesse escapado de ser fuzilado pelos franquistas, 

no dia 19 de agosto de 1936, caso não recusasse um 

convite para conferências no México algum tempo 

antes de começar o conflito. 

Gentilmente, Lorca desculpou- 

se, alegando que precisava vol

tar a Granada para, junto ao sos- 

„ sego da paisagem, dos amigos.e 

J da família, terminar mais uma 

obra de arte. (CG)

(Texto baseado nos livros Federico 
WmtMm. Garcia Lorca - uma biografia de Ian 

Gibson, Federicoy su mundo de Fran
cisco Garcia Lorca e nos catálogos dis- 

\| Ü tribuídos pelos promotores.)

Federico com sua mãe e seus irmãos - da esquerda para a direita: 
Concha, Francisco e Isabel, por volta de 1920. Do livro Federico 
Garcia Lorca - uma biografia de Ian Gibson

mentos. A promoção do Consulado Geral da Espa

nha, Fundación Garcia Lorca e Câmara Rio- 

grandense do Livro reserva ainda o lançamento de 

uma edição bilíngüe dos seus sonetos com a presen

ça dos sobrinhos do poeta, Manuel e Vicenta 

Fernández Montesinos Garcia, representantes de algo 

que foi determinante na vida do autor: a ligação com 

a família. A exposição já foi vista em vários países e, 

no Brasil, marca os 60 anos da morte do artista es

panhol, um fato que somente após a morte do dita- 

uma obra capaz de dor Franco em 1975 veio à tona em toda 

revelar sua versatili- tragicidade. 

dade artística: Lorca
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t Federico Garcia Lorca,
RostroXon flechas, 1935-1936)

(1898-1936)anos

a sua

or * 
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r i Erico Veríssimo, em Solo de clarineta, registra 

a viagem a Granada em 1959 e a resposta sussurada 

de um barbeiro sobre Garcia Lorca: “No, senor, no 

lo conoci. Y debo decirle que no es bueno pronun

ciar ese nombre em Granada...”. No dia 

seguinte, em Fuente Vaqueros, cidade na

tal do poeta, Erico encontra a “ninera”

(babá) de Lorca. Ela conta histórias do 

“nino” Federico e sua capacidade especial 

de encantar a platéia com o teatro de títe- 

res. Quando jovem, Lorca morou na fa

mosa residência dos Estudantes, em Ma

dri, que viveu o apogeu nos anos 20, 

oportunizando aos alunos o melhor da arte 

e ciência da Europa e América. Ali, Lorca 

fez grandes amigos, Luis Bunuel, Pepin p 

Bello, Salvador Dali. Esse último, cada vez

Tr tocava piano e gui

tarra com maestria, 

dividiu-se nas atri

buições de dramaturgo, diretor e ator, resgatou o 

teatro de bonecos andaluz, foi um contador de his

tórias memorável, aproveitando o folclore e a remi- 

niscência de sua região, e um conferencista brilhan

te capaz de mudar a opinião de uma platéia descon

fiada com os rumos da pintura feita por Miró, Sal

vador Dali ou Juan Gris. Garcia Lorca também foi 

reconhecido como artista plástico e esta faceta pou

co divulgada poderá ser vista, no MARGS, durante 

a 42a Feira do Livro. Trata-se de uma mostra biográ

fica, reunindo desenhos originais do artista, ilustra

ções em impressos de época, livros com desenhos 

originais e dedicatórias, além de fotografias e docu-

Federico Garcia Lorca, ilustração

iij.
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E iÜjdiíáí Desenhos de Garcia Lorca 

De 25 de outubro a !7 de 
novembro, nas Pinacotecas.

-%
!

Federico Garcia Lorca, 
Payaso con guitarra, 1927
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Frank Schaeffer
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FS • Eu comecei a pintar guache depois de um perío
do em Paris, em 48 e 49. Antes, eu fazia aquarelas e 
óleos, além dos desenhos. Não sei exatamente quan
do comecei a molhar partes do papel; a tinta escor
ria e isso me deu uma maior liberdade de execução, 
apesar de exigir mais pressa. Pinto no papel 
encharcado, obtendo uma matéria não empastada, 
não opaca, que muitas vezes são os defeitos do 
guache. Eu consigo um efeito fluido, de quase trans
parência como se fosse aquarela. Misturo a cor branca 
com parcimônia para toques mais violentos e efeitos 
de claro ou para obter novas tonalidades. Não sou 
muito de textura, a minha pintura é a mais simples 
possível. Quero transmitir com a maior simplicida
de o que estou sentindo.

0 mineiro Frank Schaeffer, 79 anos, radicado no 
Rio de Janeiro desde a década de 20, expõe no 
MARGS guaches, técnica em que é especialista, e 
acrílicos sobre tela, processo redescoberto pelo 
artista nos últimos dois anos. Além das suas 
tradicionais paisagens marinhas, Frank Schaeffer 
exibe imagens de igrejas, uma temática diferente 
que aflorou nas viagens pelo interior da França.

O

JM * Frank, fale um pouco da sua ligação com o 
mar, uma atração de tantos anos, e da sua vida 
num veleiro, espaço também da sua criação.
FS • Dizem que todo o mineiro gosta do mar. Quan
do eu era pequeno, via o porto do morro de Santa 
Tereza e conhecia todos os navios. Em Belo Hori
zonte também brinquei muito no Córrego dos Lei
tões. Durante muitos anos, andei com barcos em
prestados. Na Baía da Guanabara, nos bons tempos, 
a gente pescava com a mão, cozinhava com a água 
do mar. Consegui, a seguir, comprar um barco a 
remo que transformei em barco à vela. Depois com 
o que sobrou de um prêmio- viagem, comprei um 
barco oceânico e, com o falecimento do meu irmão, 
a família pôs à minha disposição um barco de 39 
pés que uso até hoje.

Frank Schaeffer

gem. Sinto emoção diante da natureza, uma emo
ção un\ pouco fora da realidade, trata-se de uma tra
dução dos meus sentimentos. Em geral, não boto pes
soas nos meus quadros, ainda que nessa exposição haja 
um com uma figura de pescador. Na verdade, é uma 
espécie de egoísmo: eu não quero compartilhar essa 
emoção da paisagem com outra pessoa.

JM • Foi em Porto Alegre que o senhor ganhou o 
seu primeiro prêmio.
FS • Foi aí que começou a minha relação com a ci
dade. Desde então, senti uma receptividade muito 
grande à minha obra. Depois do Rio de Janeiro, pre
firo Porto Alegre para exposições.JM * Voltando à perspectiva, ela seria o registro 

das mudanças bruscas da natureza?
FS • É, eu acho o céu azul muito sem graça, muito 
vazio. Geralmente, o temporal visto do barco anco
rado ou navegando, e com certo medo, mexe comi
go. E é isso que me leva a pintar.

JM * Quais são as características mineiras do seu 
trabalho?
FS • Gosto de voltar a Minas. Sempre vamos lá para 
pintar no interior. Mas o mar faz falta. A primeira 
praia que eu conheci foi a Praia das Flechas. Eu acor
dei de manhã cedo, vi as ondas e pensei: quem mexe 
o mar e tem força para fazer ondas? Eu não conhecia 
água com ondas.

JM * 0 senhor costuma passar períodos longos no 
barco?
FS • Sim, sobretudo na Ilha Grande, no Saco do 
Céu que é bem abrigado. Pintamos muito no caíque, 
aquarelas e desenhos. No barco também é possível 
fazer guaches de 50x70. Nossa paixão, então, é bar
co à vela; nada de lanchas. Na Noruega, entre 1953 
e 1954, vivi numa pequena ilha de pescadores além 
do Círculo Ártico. Fiquei trabalhando lá e também 
tinha o meu barquinho. Eu me sinto seguro tendo o 
mar abaixo dos pés.

JM * E a técnica do guache, quais são suas caracte
rísticas e qualidades?

JM • A grande maioria dos trabalhos em exposição 
no MARGS foi realizado em acrílico sobre tela.
FS • Há dois anos, voltei a usar o acrílico. Até en
tão eu pintava óleos ou guaches. A grande vanta
gem do acrílico é poder trabalhar de forma contí
nua, sem necessidade de interromper em função 
da secagem rápida. Em geral, o processo é esse: 
aquarelas e desenhos feitos em qualquer lugar, 
numa viagem, no barco, e depois as mesmas ima
gens são trabalhadas no ateliê através do guache 
ou do acrílico e, sobretudo, da saudade daquele 
momento vivido...

JM * E essa perspectiva um pouco assustadora das 
suas paisagens?
FS • A realidade existe e esta você pode copiar. Meus 
pais, que vieram da Alemanha, eram alpinistas e des
de pequeno me senti bem na natureza e na paisa- Frank Schaeffer, Disputa, acrílica, 73x1 OOcm, 1995

Calendário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul • 1996
outubro novembro

I* Ttr Segue Antônio Gutierrez • Pinacotecas • Até 20 de outubro 
Segue Frank Schaeffer • Galeria I • Até 24 de outubro 
Abre Liana Timm * Pequena Galeria • Até 3 de novembro 

N Stl Abre Homenagem ao Grupo de Bagé • Sala Pedro Weingãrtner 
25 Stl Abre Desenhos de Garcia Lorca • Pinacotecas • Até 17 de novembro 
29 Ttf Abre Salão de Cerâmica • Até 24 de novembro

0 MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ESTÁ ABERTO AO PÚBLICO DE TERÇAS A DOMINGOS, DAS 10 ÀS 17 HORAS. TELEFONE 227 2311.

Io DOM Segue Desenhos de Garcia Lorca • Pinacotecas • Até 17 de novembro 
Segue Grupo de Bagé • Sala Pedro Weingãrtner • Até 10 de novembro 
Segue Liana Timm • Até 3 de novembro 
Segue Salão de Cerâmica • Galeria I • Até 24 de novembro 

5 Ttf Abre Luiz Barth • Projeto Presença • Pequena Galeria

Pwjttc A artista Liana Timm participa do Projeto Presença apresentando uma obra recente, na Pequena Galeria, 
a partir do dia Io de outubro. 0 Projeto Presença pretende registrar a fase atual de artistas consagrados no circuito gaúcho. 
Liana Timm é o cartaz do Projeto Presença até 3 de novembro.
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