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Luís Felipe Noe, Opera, 1962. Col. JosefinaAyerza.

III ENCONTRO 

LATINO-AMERICANO 

DE ARTES PLÁSTICAS



MARGS
-ooo

õ Editorial ProgramaçãoBiblioteca
A Biblioteca do MARGS é es
pecializada em artes visuais e 
funciona de terças a sextas, das 
10 às 17 horas. Confira os no
vos volumes adquiridos atra

vés de recursos da AAMARGS: «“O espiritual 
arte” de Kandinsky (Martins Fontes) • “Cronologia 
das artes plásticas no Rio de Janeiro: 1816a 1894 
de Frederico Moraes (Top Books) • “A criação da 
pintura” - Coleção As Origens do Saber (Melhora
mentos) • “Museu Nacional de Antropologia” - Ci
dade do México - Enciclopédia dos Museus.
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O Os caminhos percorri
dos pela arte na América La
tina durante o século XX é a 
pauta principal do III En
contro Latino-Americano de Artes Plásticas. 
Para debater esse tema amplo, estarão reunidos crí
ticos, teóricos e artistas da Argentina, Brasil, Chi
le, Paraguai e Uruguai. O IEAVI pretende editar 
em livro o resultado das palestras e debates. O vo
lume deverá estar pronto até o próximo ano, a tem
po de ser lançado na Bienal de Artes Visuais do 
Mercosul. Confira abaixo a seqüência dos debates 
no auditório da Assembléia Legislativa:
Io de agosto - Quinta-feira
• 9 às 14h - Credenciamento e retirada de material - 
MAC-RS
• 15h - Abertura do Encontro - Auditório Assembléia 
Legislativa
• 15h30min - Painel: O sul e suas aproximações: 
aspectos da arte nos países do sul; depoimentos de 
artistas; situações comuns e aspectos característicos da 
arte em cada região. Participam os artistas Julian 
Agosta, Lacy Duarte, Matilde Marin, Nélbia Romero 
e Nora Correas.
2 de agosto - Sexta-feira 

Vídeos: Hall da Assembléia Legislativa
• 9h - Painel: Propostas estéticas e discurso crítico: 
Relações entre a prática e a teoria artística; influência dos 
discursos vindos de fora; as interpretações da crítica local 
e da crítica do Primeiro Mundo sobre as produções lati
no-americanas; grandes momentos do discurso crítico 
na América Latina. Pardcipam os críticos e professores 
Armindo Trevisan (BR), Blanca Brittes (BR), Gerd 
Bornheim (POA) e Jorge López Anaya (ARG).
• 11 h - Painel: Perspectivas dos anos 90: 
Modernidade e pós-modernidade; relações entre rea
lidades regionais e contextos mundiais; a globalização; 
tecnologia; o fim das utopias e a questão dos valores 
humanos. Participam a pesquisadora Andréa Giunta 
(ARG), os críticos Alicia Haber (ARG) e Fermin Fèvre 
(URU), o marchand Álvaro Castagnino (ARG) e a 
artista Anna Bella Geiger (BR).
• 13h - Intervalo
• I4h30min - Painel: Circulação e promoção da 
arte: O papel das instituições: museus, bienais, mer
cado, ensino, crítica, imprensa; encontros e 
desencontros; colecionadores e incentivadores; 
mecenato e apoio estatal e privado; momentos de afir
mação e propostas estéticas; mitos e consciência cole
tiva. Participam os críticos Alberto Collazo (ARG) e 
Olga Larnaudie (URU), o pesquisador Paulo 
Herkenhoff (BR), a Diretora do MAC-SP, Lisbeth 
Rebolo (BR), e o artista Juan Carlos Romero (ARG)
• I6h30min - Intervalo
• 19h30min - Painel: Caminhos da Arte: 
Multiplicidade e variedade no tempo e no espaço; 
encontros e desencontros; relações com os centros 
hegemônicos; integração e resistência; identidade e 
pluralidade; momentos decisivos da arte na América 
Latina. Participam os pesquisadores Frederico Mo
rais (BR), Elena Oliveros (ARG), Gabriel Peluffo 
(URU), Justo Pastor Mellado (CHI) e o artista Luis 
Felipe Noé (ARG)
• 21h30min - Encerramento

Ü Em agosto, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul

integra-se à programação do III Encontro 

Latino-Americano de Artes Plásticas que
na

movimentará o circuito artístico da cidade,

nos dias Io e 2, com a presença de nomes importantes 

da crítica, teoria e arte da América do Sul.

Nesta edição, registramos a programação detalhada 

do evento, com uma série de debates na Assembléia
Cursos
Desenho da figura humana -

1 De 6 de agosto a 4 de dezem
bro, às terças e quartas, das 14 
às 17h30min. Poucas vagas. 

História em quadrinhos - Com o grupo Visuart, 
nos níveis infantil, básico e avançado. Novas turmas 
a partir do dia 21 de setembro.

Legislativa e exposições no MARGS e MAC-RS.

O museu prossegue, neste mês, o projeto Memória da 

Gravura com uma seleção de obras de 

Vera Chaves dos anos 60 e 70, e prepara, 

dentro do Projeto Presença, uma homenagem ao 

artista Milton Kurtz, falecido em 27 de junho.
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Inscrições e informações sobre cur
sos no núcleo de extensão, fone 227-2311, ramal 30.

III Encontro Latino-Americano 

de Artes Plásticas
Seis anos depois do segundo, acontece o III En

contro Latino-Americano de Artes Plásticas. Nesse tem

po, caiu o muro de Berlim, surgiram o telefone celular, 

a Internet e o Mercosul. E o trabalho pela integração 

parece estar sempre reiniciando.

Este III Encontro convoca, mais uma vez, ao 

esforço em busca da aproximação. E não surge solto, 

como apenas um evento a mais. Consciente da necessi

dade da integração, o Governo do Estado do Rio Gran

de do Sul, desde 1995, vem propiciando, incentivando 

e assumindo a iniciativa de ações neste sentido, como é 

o caso da Bienal de Artes Visuais do Mercosid que surge 

da aliança entre o Estado e a iniciativa privada.

Integrado às ações da Secretaria de Estado da 

Cultura que visam a promoção do intercâmbio cultu

ral, o III Encontro Latmo-Americano de Artes Plásti

cas convoca à reflexão sobre os caminhos da arte na 

América Latina durante o século XX. Para isso, traz a 

Porto Alegre artistas epensadores e organiza a apresen

tação, no MAC-RS e no MARGS, de exposições exem

plares do que está sendo produzido nos países que fa

zem fronteira com o Rio Grande.

Abre sua abrangência, o III Encoyitro, quando, 

através do MAC-RS, convoca artistas de todo mundo a 

enviarem obras porfax para a exposição América Amé

rica e quando apresenta reproduções de gravuras feitas 

pelos soldados na Guerra do Paraguai, ainda no século 

XIX. Busca, assim, por um lado, o eco mais amplo das 

dúvidas, divergências e convergências com que se tem 

construído a realidade complexa de nossas Américas. 

Apresenta, por outro lado, com as xilogravuras da Guer

ra do Paraguai, um testemunho, um símbolo das tan

tas resistências à opressão e à prepotência que, ao longo 

do tempo, nos têm afastado e nos têm aproximado.

O que o Instituto Estadual de Artes Visuais de

seja propor com o III Encontro Latino-Americano de 

Artes Plásticas é que as alianças sejam consolidadas pelo 

intercâmbio cultural. Que, do Atlântico ao Pacífico, 

pelos sertões, pelos caminhos do Prata ou pelas trilhas 

andinas se possa encontrar a vitalidade que vem da 

integração aberta aos sonhos e aos anseios que se expres

sam na arte.

José Luiz do Amaral
Diretor do Instituto Estadual de Artes Visuais

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.
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1Quatro exposições inauguram no 
dia 1 ° de agosto, às 18 horas, no 
MARGS, dentro da programação 
do encontro de artes plásticas. Luis 
Felipe Noé (Buenos Aires, ARG, 
1933) apresentará as imagens do 

livro “Ao Oriente pelo Ocidente” na Sala Pedro Weingãrtner. Segundo a apre
sentação do artista no catálogo do Museu Nacional de Belas Artes da Argentina, 
Noé desarma a oposição entre o Figurativo e o 
superadora. No início dos anos 60, participa do movimento da Nova Figuração, 
grupo que teve forte influência na Nova Objetividade Brasileira. Polêmico, dei
xou de lado a pintura durante nove anos (1966 -74) e publicou obras 
“Antiestética”, afirmando várias vezes que seu tema plástico é
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abstrato, alcançando uma síntese

Nora Correas, Instalação, 1995. Catálogo "Arte alSur".

Nélbia Romero. Instalação. Catálogo "Mas Alia de las Palavras ", 1992
como

o caos.
Nas Pinacotecas, estão as artistas uruguaias Lacy Duarte (Mataojo, 1937) 

e Nélbia Romero (Durazno,1938). Lacy mostrará “Ceibos y Panos”. Através de 
pinturas relacionadas com objetos, a artista revisita suas origens relacionando sua 
dimensão pessoal e o âmbito social. A artista é conhecida 
seus trabalhos em

£
em Porto Alegre por 

tapeçaria com Zorávia Bettiol. Nélbia Romero é a autora da
instalação “Bye, bye Yauguru”, unindo a experimentação estética ao compromis
so do artista com a realidade histórica. Conhecida pelo trabalho gráfico e pela 
organização de performances e instalações, Nélbia preocupa-se com temas como 
minorias raciais, a situação da mulher. A artista desenvolveu uma pesquisa sobre 
a cultura guarani, onde reivindica uma dimensão mestiça e pluricultural contra o 
mito do Uruguai considerar-se um país europeu na América.

Nora Correas (Mendoza, ARG,1942) exibe, na Galeria I, a instalação “Veo, 
Veo” , questionando o cotidiano e os mitos da memória. A artista manteve 
ateliê em Cabo Frio, Rio de Janeiro, entre 1970 e 1973. Trabalha com arte têxtil, 
escultura e instalação, pesquisando materiais não convencionais. Sua obra já foi 
vista no Chile, Japão, Áustria, Israel e Polônia.

.
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Julián Agosta, serie 15/28, Columnaspor la Memória, 
chapa de ferro batida, soldada e patinada, 95/96. No segundo e último dia do encontro, 2 de agosto, seis exposições abrem 

salas do Museu de Arte Contemporânea, na Casa de Cultura Mário Quintana, 
a partir das 17 horas. Matilde Marin, considerada como uma das mais importan-
nas

11 tes gravadoras contemporâneas da Argentina, apresentará 
Stockinger “O Papel como Meio” que,

galeria Xicona
numa elaboração requintada, revela as 

estruturas escondidas sob as aparências. O argentino Julian Agosta (Buenos Aires, 
ARG, 1933) mostrará “Colunas pela Memória”,

1
na galeria Sotero Cosme, reu

nindo esculturas que se impõem como objetos rituais. Fundador do grupo “El 
ojo dei Rio”, recebeu mais de 40 prêmios e assina 23 esculturas de grandes di
mensões em espaços públicos. Segundo Héctor Francia, a adesão ao construtivismo 
enriqueceu sua visão expressionista, produzindo uma imagem em cuja síntese 
repousa a criatividade.

|
i

í Os artistas argentinos Juan Carlos Romero, Hilda Paz, Rodolfo Ag 
Tereza Volco, todos do grupo “4 para el 2000”, apresentam no Espaço Vasco 
Prado La Cruz dei Sur”, manipulando formas e conceitos com espírito crítico e 
contundência. As reproduções das gravuras da Guerra do Paraguai poderão ser 
vistas na Sala Augusto Meyer, comprovando a utilização da arte como forma de 
resistência à destruição. A mostra América, América”, no corredor do IEAVI, 
reúne obras que utilizam o fax como suporte. Elas foram transmitidas de São 
Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Londres, Amsterdã, Frankfurt, Buenos Aires, 
Montevideo, entre outras cidades. Na exposição “Memória dos Encontros” 
saguão do 3o andar da Casa de 
Cultura, o público encontrará fo
tos, cartazes, documentos e a gran
de tela produzida, em 1989, por 
artistas do Rio Grande do Sul sob 
a orientação de Luis Felipe Noé.
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Reproduções de gravuras da
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•A,:-.-hll.. .Guerra do Paraguai-
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§ vera Chaves Homenagem 

a Milton Kurtz
^ O

O
O projeto Memória da Gravura no Rio Grande apresenta, a partir do dia 

Io de agosto, uma seleção de cerca de 30 gravuras de Vera Chaves (POA, 1938) 
realizadas entre os anos 60 e 70. Segundo Cris Vigiano, a artista passa dos dese
nhos figurativos expressionistas às litografias, onde alcança uma maior esponta
neidade de expressão. Um curso de pintura realizado em 1963 com Iberê Camargo 
estimula Vera Chaves a libertar-se das formas geométricas, encontrando na 
xilogravura uma linguagem mais informal. As obras desse período registram re- 
miniscências de infância numa fazenda do interior do Rio Grande do Sul.

Vigiano descreve a transformação das primeiras xilos, de texturas delica
das, para gravuras de grandes dimensões num percurso semelhante ao de outros 
artistas brasileiros do período como Maria Bonomi e Emanuel Araújo. As obras 
sugerem o contraponto dos opostos: aberto-fechado, orgânico-racional. Em 67, 
Vera Chaves participa da IX Bienal de São Paulo e, nos anos 70, seu trabalho 
circula em coletivas internacionais.
Vera Chaves experimenta as gravu- 
ras-objetos que exigem a participa
ção direta do espectador e, nesse 
período, faz uma série de serigrafias 
com quatro formas básicas, varian
do as cores e a impressão. Num 
questionamento conceituai basea
do na leitura de Jung e das teorias 
da percepção, a artista passa a usar 
a fotografia ligada à serigrafia. A 
seguir, cria os “Testartes”, séries de 
imagens impressas em off-set, com 
textos que provocam o público.

A exposição de Vera Chaves 
fica em exposição de 1 ° de agosto a 
8 de setembro.

<

Dentro do Projeto Presença, o MARGS está organizando uma homena
gem ao artista Milton Kurtz (Santa Maria, 1951-1996), falecido em junho. Mil
ton Kurtz atuou principalmente na área da pintura e desenho, desenvolvendo 
experiências com off-set, fotografia, lito, xerox e serigrafias. Kurtz graduou-se em 
Arquitetura (UFRGS) em 1977. Começou a expor no ano seguinte, integrando 
o grupo de desenhistas KVHR (1978/80) e o Espaço N.O. (1979/82). Na 
obra, com um forte apelo pop, ele exercitou seu “fascínio pela figura humana e 
sua relação com as coisas”. Entre suas distinções, destaca-se o 3o prêmio no Salão

sua

Caminhos do Desenho Brasileiro realizado no MARGS em 1986. Milton parti
cipou de diversos salões e coletivas, realizando individuais em Porto Alegre e no
Rio de Janeiro, entre outras cidades.

A homenagem a Milton Kurtz será realizada em setembro.

Milton Kurtz, 1982. Catálogo Sala de Exposições Universidade Federal de Santa Maria

Vera Chaves, Opressão, 
xilogravura em cores, 96x66cm, 1967

Calendário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul • 1996
setembroagosto

Io Qui Segue Maristela Salvatori • Pequena Galeria • Até Io de setembro 
Segue Homenagem a Ado Malagoli •

Io Dom Segue Homenagem a Ado Malagoli •
Sala Ado Malagoli • Até 29 de setembro 

Segue Nora Correas • Galeria I • Até 22 de setembro 
Segue Luis Felipe Noé • Sala Pedro Weingártner 
Segue Vera Chaves • Salas Negras • Até 8 de setembro 
Abre Antônio Gutierrez • Pinacotecas (A confirmar)
Abre Homenagem a Milton Kurtz • Pequena Galeria • Até 29 de setembro 

10 Ter Abre Arte Infantil • Pedro Weingártner 
12 Qlli Abre Fuhro • Salas Negras (A confirmar)
24 Ter Abre Frank Schaeffer • Galeria I • Até 24 de outubro

Sala Ado Malagoli • Até 29 de setembro 
Abre Lacy Duarte e Nélbia Romero • Pinacotecas • Até Io de setembro 
Abre Nora Correas • Galeria I • Até 22 de setembro 
Abre Luís Felipe Noé • Sala Pedro Weingártner • Até Io de setembro 
Abre Vera Chaves • Salas Negras • Até 8 de setembro

0 MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE D0 SUL ESTÁ ABERTO AO PÚBLICO 
DE TERÇAS A DOMINGOS, DAS 10 ÀS 17 HORAS. TELEFONE 227 2311.
ATENÇÃO PARA 0 NOVO HORÁRIO DE ABERTURA DAS EXPOSIÇÕES: DAS 17 ÀS 19 HORAS.

3 Ter

Caravana da BienalPromoção 

na Arteloja:
ARTELOJA

A AAMARGS está organizando 
uma caravana para a próxima 
Bienal de São Paulo, 
em novembro. Informações na 
AAMARGS, fone 227-2311, 
ramais 20 ou 21.

gravuras de Carlos Scliar a R$ 150. Confira os objetos de arte, as 
publicações especializadas, cartões, entre outros artigos. A loja 
oferece também jóias em cobre de Cláudia Stern, artista premiada 
recentemente no II Simpósio de Esculturas dei Jardín Botânico, em 
San Juan de Puerto Rico, com a obra “Profecia” de alumínio e cobre. 
A Arteloja funciona de terças a domingos, das 10 às 17 horas.

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


