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Milton Kurtz,
"Onde você estava?", 

grafite e acrílica sobre lona, 
95x77cm, 1985

I

Antônio Gutierrez, 
"Paisagem de Maçambará ", 
óleo sobre tela,
99x67cm, 1968

Franb Schaeffer, 
"Recanto", 
acrílica,
73x1 OOcm, 1996

Frank Schaeffer p.4
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o Editorial Biblioteca
A Biblioteca do MARGS, es
pecializada em artes visuais, 
recebeu da Editora da UFRGS 
os seguintes volumes: • “O 
surrealismo”, vários autores • 

“Espaços do corpo” de Maria Lúcia Kern, Mônica 
Zielinsky e Icléia Cattani • “Artes plásticas no Rio 
Grande do Sul - pesquisas recentes” - Organização 
de Maria Amélia Bulhões.

Cursos
Oficina de Gravura - O artista 
Luiz Barth reabre a oficina de 
gravura do MARGS com um 
programa orientado de gravura 

em metal, processos e técnicas em calcografia. O 
programa inicia no dia 17 de setembro, sempre às 
terças, das 9 às 12h. Trata-se de uma atividade per
manente, com orientação especializada e equipamen
to apropriado.Barth foi professor na Universidade 
de Santa Maria e na UFRGS,e fez mestrado no 
College of Arts and Crafs, na Califórnia, Estados 
Unidos.
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^ Setembro assinala um dos pontos altos da
LU
£] programação do MARGS. O museu recebe obras de 

Antônio Gutierrez, uma rara oportunidade para 

apreciar os trabalhos do artista gaúcho que fez do 

pampa gaúcho uma temática infinita.

Gutierrez não expõe trabalhos desde 1968.

A seguir, é a vez das telas do mineiro Frank Schaejfer, 

conhecido como o pintor marinheiro.

O MARGS também reservou para esse mês uma 

homenagem ao artista gaúcho Milton Kurtz, falecido 

recentemente. Além do tradicional programa de 

quadrinhos, o setor de extensão também oferece 

excelentes possibilidades de cursos com orientação de 

artistas como Luiz Barth, Regina Ohhveiler,

Plínio Bernhardt e Frank Schaejfer, um dos mestres 

da técnica do guache.

OO

A Biblioteca, com recursos da 
AAMARGS, também adquiriu as obras: • “Edgar 
Degas” - Coleção Paintings - Ed. Leopard • “Ima
gens negociadas de Sérgio Micelli” - Companhia das 
Letras • “Amor & Arte - Duplas amorosas e criação 
artística” - Jorge Zahar Ed • “Dicionário Oxford de 
Arte” - Martins Fontes.

Oficina de pintura em guache
- O artista Frank Schaeífer, que expõe no MARGS a 
partir do dia 24 de setembro, coordena uma oficina 
de pintura em guache nos dias 18, 19 e 20 de setem
bro, das 9 às 12 horas, no MARGS.

História em Quadrinhos - O 
grupo Visuart coordena mais um módulo de histó
ria em quadrinhos no museu, com uma aula inau
gural e grátis no dia 21 de setembro. O curso, em 
nível infantil, básico e avançado, desenvolve-se en
tre 28 de setembro e 28 de dezembro, aos sábados. 
A aula inaugural começa às 14 horas.

Desenho da figura humana - 
Com Plínio Bernhardt. Até dezembro, às terças e 
quartas, das 14 às 17h30min.

A biblioteca do museu fica no 
primeiro andar e funciona das 10 às 17h, de segun
da a sexta.

Gravura em metal a carborundum
- linguagem expressiva e procedimentos diretos - A 
artista Regina Ohlweiler coordena, nos dias 1 °, 2, 3 
e 4 de outubro uma oficina de conhecimento práti
co do processo a carborundum e sua adequação com 
outros processos na construção da imagem. A gra
vura a carborundum é um processo direto, que não 
sofre a intermediação do ácido e que utiliza o 
carborundum em pó fixado sobre a chapa para a 
obtenção da imagem. O processo foi criado por 
Henri Goetz. Sua difusão na Europa e Estados Uni
dos, há quase três décadas, marcou um grande de
senvolvimento no pensamento gráfico contemporâ
neo. As aulas são dirigidas a professores de gravura, 
artistas e estudantes com conhecimento básico da 
gravura em metal. De Io a 3 de outubro,das 14 às 
18 h e no'dia 4, das 10 às 13h.

veo
A instalação “Veo Veo” de Nora Correas (Mendoza, 1942) pode ser vista até 22 de setembro na Galeria 

I do MARGS. A exposição fez parte da programação do III Encontro Latino-Americano de Artes Plásticas. 
Na sua obra, a artista questiona o cotidiano e os mitos da memória. Ela dedicou-se 
e, nas suas instalações, trabalha com a idéia de trama, objetos e lembranças.

As fotografias da instalação “Veo Veo” são de autoria dos fotógrafos Gustavo Lowry (Argentina) e Luiz 
Eduardo Achutti (Brasil).

bom tempo ao têxtilum

As inscrições para os cursos 
acima podem ser feitas no Núcleo de Extensão 
do MARGS, fone 2272311, ramal 30.

A Arteloja oferece, nesse mês, gravuras de Alice Brueggemann 
a partir de 20 reais e cartões da mesma artista por 2 reais.

A lojinha do MARGS informa que estão abertas as inscrições, de 10 a 25 de setembro, 
para os artistas interessados em deixar suas obras à venda no local.
A comissão de seleção dos trabalhos será coordenada pela artista Heloísa Crocco.

A partir de agora, a Arteloja oferece serviços de xerox, redução/ampliação, 
por 10 centavos a cópia.

ARTELOJA
APOIO CULTURAL ÀS 

ATIVIDADES DO MARGS

dariano
DARIANO IND. COM. IMP. MÓVEIS E 
OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA.

Expediente 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 Imprensa da Secretaria de Estado da Cultura com o apoio da 
Associação dos Amigos do MARGS • Jornalista Responsável Cida Golin RG 6.256/25 Edição e textos Cida Golin Diagramação 
e editoração eletrônica Atelier 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.

RUA DR. FLORÊNCIO YGARTUA, 180 
(ENTRE AV. MOSTARDEIRO E 24 DE OUTUBRO) 
PORTO ALEGRE RS 
TEL/FAX (051)222 6326
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sua pintura está ligada aos valores telúricos e de espaço. Quando trabalha no 
contexto urbano, sua pintura passa por uma mudança brusca. Somente na 
imensidão do pampa, ele recupera a luminosidade e a clareza que são qualidades 
decisivas da sua composição. Nos anos 70, Waldeny Elias passou um período 
com Gutierrez no interior e dessa convivência resultou a série “Pastoral 
missioneira”.

Há quase 30 anos sem realizar uma individual, Antônio Gutierrez abre as 
Pinacotecas do MARGS com uma exposição de telas, documentando sua trajetória 
artística. As obras são de diversos colecionadores, já que Gutierrez não possui obras 
suas no ateliê. Ele mora no interior, num sítio, em Maçambará, a 56 quilômetros 
de Itaqui, na fronteira oeste do Estado. Sozinho, no ateliê-casa, o artista se integra 
totalmente na paisagem do pampa, tema fundamental da sua pintura.

Autodidata, o gaúcho de 63 anos começou a pintar no final da década de 
50, incentivado pelo tio Vitor Neves, professor de música no Instituto de Belas 
Artes. Foi ele quem sugeriu ao sobrinho a orientação de Waldeny Elias, artista 
irreverente do Grupo Bode Preto. A convivência e a identificação de projetos 
estéticos foi imediata, e Gutierrez costuma dizer: “se eu tive algum mestre, esse 
mestre foi Waldeny”. A primeira exposição de Gutierrez foi em 1962 na galeria 
do Cultural Americano. Ele também participou de coletivas organizadas pelo 
MARGS e foi considerado, pelo crítico Carlos Scarinci, como a revelação em 
pintura dos anos 60.

Em 64, Gutierrez já havia voltado a Maçambará, comprovando o quanto

i

A pintura é a principal atividade de Gutierrez. Na solidão do ateliê, ele 
dedica cerca de um mês e meio para produzir uma tela de um metro por um 
metro, com a técnica de têmpora ovo, uma prática antiga de pintores flamencos, 
onde a tonalidade cromática significa uma série de camadas e uma secagem de
morada. Introspectivo, Gutierrez não investe em exposições ou no mercado ar
tístico. Mesmo assim, sua obra é divulgada pelos interessados em arte e garante 
ao pintor um lugar definitivo na história das artes visuais no Rio Grande do Sul.

A exposição no MARGS é uma oportunidade rara para conhecer a obra 
de Gutierrez na sua amplitude cronológica e pode ser vista de 17 de setembro a 
20 de outubro.

»
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Antônio Gutierrez* 
"Paisagem interior", 

têmpera sobre tela, 
1968

Antônio Gutierrez,
"Interior e natureza morta ", 
técnica mista,
70x45cm, 1971 I

Milton Kurtz Através do Projeto Presença, o MARGS homenageia o artista Milton Kurtz (1951- 
1996), exibindo uma obra do artista presente no acervo do museu. Integrante do grupo 
de desenhistas KVHR (1978/1980) e do Espaço N.O. (1979/1982), Milton atuou 
área de desenho, pintura e planejamento visual. Sobre os flagrantes registrados nas telas 
de Kurtz, Icléia Cattani escreveu num catálogo de Milton Kurtz de 1988 na galeria Arte 
& Fato: “Dança, ginástica, natação, queda. O corpo em movimento, o corpo em tensão: 
flagrante. Jamais a pose pausada. O corpo, não como gostaríamos de dá-lo a ver, mas 
como efetivamente a vivenciamos, em situações do cotidiano, do esforço. Não somos 
pose, somos movimento. Expressões e gestos nos quais o inconsciente aflora, indepen
dentemente de nosso controle (Alma). Esforço: às vezes, situações-limite de um corpo, 
situações em que perdemos a consciência de nossos limites. Onde existe um corpo, pode 
existir outro. Entre nós e outro, entre nós e o mundo, não existem limites que não 
possam, de alguma maneira ser transgredidos. A arte permanece como o espaço privile
giado no qual essas questões estão muitas vezes presentes. Na arte, a projeção de nosso 
imaginário comum. No desenho/pintura de Milton Kurtz, uma das cristalizações desse 
imaginário."
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Milton Kurtz* "A sombra da mão ", grafite e acrílica sobre lona, 95x150cm, 1988
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Frank Schaeffer já foi chamado de pintor marinheiro. Do seu veleiro, 8
Si
3'

ancorado ou no mar, recolheu o tema da sua pintura: o mar, o céu, as aves marí-
í
■S

timas, a vegetação, a cor da paisagem. Na abertura de um catálogo do artista, I
£
■3

Flávio de Aquino chama a atenção para o entusiasmo constante de Schaeffer pela
a
$natureza e suas transformações repentinas. Nas telas de colorido vibrante, a pers

pectiva não linear é feita dos constrastes de tons claros e escuros. Esse artista

mineiro de 79 anos estará em Porto Alegre em setembro para abrir uma exposi

ção com obras recentes no dia 24, na Galeria I do MARGS, e ministrar um curso

de pintura em guache, técnica em que se tornou um dos maiores especialistas no Frank Schaeffer

•i Brasil. fúf"

Schaeffer teve influências determinantes na sua trajetória. Radicado no

Rio de Janeiro desde 1927, onde teve aulas com Arpad Szens, o artista passou

temporada de estudos na Áustria na véspera da Segunda Guerra Mundial,uma

entre 1938 e 1939. Dez anos depois, como bolsista do governo francês, teve a

Frank Schaeffer,
oportunidade de pesquisar a pintura sob a orientação de Fernand Léger e André "Peniscola",

acrílica,
Lothe. Na Escola de Belas Artes de Paris, estudou gravura com Robert Cami e 73xl00cm,

1996

pintura mural com Ducos de la Haille. Nos anos 50, passou uma temporada de

dois anos na Noruega, cumprindo a seguir uma agenda intensa de exposições no

i
Brasil e na América Latina, além de coletivas, bienais e salões oficiais na França,

Inglaterra, Estados Unidos, entre outros. Seu primeiro prêmio foi obtido

1940 em Porto Alegre. Possui obras do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro,

MASP, MAM-SP e MARGS.
Frank Schaeffer,

A exposição de Frank Schaeffer fica em exposição de 24 de setembro a 24 "Ressurreição
acrílica.
73x1 OOcm,

de outubro, de terças a domingos, das 10 às 17 horas, na Galeria I do MARGS. 1995

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

Io Dom Segue Homenagem a Ado Malagoli 10 Ter 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

11 Sex Abre Homenagem ao Grupo de Bagé • Sala Pedro Weingàrtner 
2S Sex Abre Desenhos de Garcia Lorca • Pinacotecas

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.

Sala Ado Malagoli • Até 29 de setembro 
Segue Nora Correas • Galeria I • Até 22 de setembro 
Segue Vera Chaves • Salas Negras

3 Ter Abre Homenagem a Milton Kurtz • Pequena Galeria • Até 29 de setembro 
17 Ter Abre Antônio Gutierrez • Pinacotecas • Até 20 de outubro
24 Ter Abre Frank Schaeffer • Galeria I • Até 24 de outubro

Paguei, quero nota. Campanha de combate à sonegação Governo do RS


