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§ Editorial O autor nos espaços da cul
tura - dia 13 de junho 
poeta Armindo Trevisan, às 
15h30min, no auditório do

Na primeira quinzena de ju- 
^ nho, a Arteloja estará atenden

do somente à tarde em função 
de mudanças na administração da loja. Até o final 
do mês, o funcionamento voltará ao normal.

ARTELOJAz , com o
Z)

Em junho, o MARGS recebe a exposição de arte têxtil 

brasileira que foi vista, em 1995, na Dinamarca e 

em Portugal. São 30 artistas, revelando a diversidade 

de linguagens desta técnica. O museu investe no seu 

projeto de resgate da memória recente das artes 

visuais no Estado e traz para a Galeria I as pinturas 

recentes de Waldeny Elias. O artista está ausente das 

exposições na capital há pelos menos seis anos e 

mostra as telas produzidas entre 95 e 96.

Nas Salas Negras, José Carlos Moura faz uma seleção 

de suas gravuras produzidas entre os anos 70 e 90, 

exibindo sua requintada técnica de relevo 

aquarela. Lembramos aos visitantes que o horário de 

abertura das exposições mudou: a partir deste mês é 

das 17 às 19 horas.

C U.r S O S MARGS, com entrada franca.

Promoção IEL.
A introdução da Bienal de 

São Paulo na conjuntura da modernidade brasi
leira - palestra da historiadora Cristiane Bilhalva 

dia 18 de junho, às 15h30min, no auditório do 
MARGS. Entrada franca. A palestra dá início ao 
curso Um olhar sobre a arte moderna

A biblioteca do MARGS, espe
cializada em artes visuais, ad
quiriu no mês passado, com 
recursos da AAMARGS, os se
guintes volumes: • “Watteau”

no

e contempo
rânea no Brasil e Rio Grande do Sul, que será desen
volvido em

Biblioteca. Anita Brookner- Publicado
por Hamlym Publishing Group 

Ltda. • “A arte clássica” de Henrich Wolfflin. Edito-
julho, sempre aos sábados, das 14 às

17h30min.
ra Martins Fontes. • “Estética - Teoria da 
Formatividade” de Luigi Pareyson - Vozes. • “Para 
entender a arte de Robert Cunning - Editora Ática.

Desenho da figura humana -
Com Plínio Bernhardt, de 6 de agosto a 25 de se
tembro, às terças e quartas, das 14 às 17h30min. 
Poucas vagas.com

* Informações sobre as pales
tras e inscrições dos cursos acima no Núcleo de Ex
tensão do MARGS, na Praça da Alfândega, s/n° ou 
pelo telefone 227-2311, ramal 30.

A partir do dia 18 de junho, o 
MARGS exibe vídeos sobre arte, 
diariamente, às 12h30min, na 
Sala de Vídeo. Entrada franca.

Quadrinhos no museu
O Grupo Visuart já formou mais de 200 alunos na área de quadrinh 

junho, pretende reunir novos grupos no MARGS para os módulos infantil, básico 
çado. O Visuart é formado por Jerônimo

Marcelo Silveira e Marcos Pinto Gomes, quadrinistas ligados à publicidade, artesplásti 

e pintura gráfica. O grupo detectou a demanda dos fãs de quadrinhos, carentes de ativida
des e cursos ligados à area e, desde 1994, coordena os programas do museu com boa reper

cussão de público. Daniel H. D. R, por exemplo, já exporta suas imagens para as editoras 

americanas Marvel Image Comics e DC Comics e conta com a ajuda do aluno Augusto 
Bozzetti para a arte-finalização dos trabalhos.

os e, em
ou avan-

de Souza, Jefferson Barboza, Daniel H.D.R,

cas

O curso busca um enfoque histórico e técnico, relacionando o mercado com o desen
volvimento da linguagem. Os alunos informam-se sobre as várias tendências como a ame
ricana, européia e o Mangá do Japão. Este último, segundo Daniel e Marcos, exerce forte 

quadrinhos atual através de imagens icônicas, estilizadas e de ênfase no 

movimento. No Japão, a revista Schonen Jump circula com 4 milhões de exemplares por 
semana.

influência no

No Brasil, a tiragem de uma revista de quadrinhos é de 100 a 150 exemplares por
semana.

No programa, aulas com modelo vivo, sessões de vídeo e partidas de RPG (jogos de
representação). O programa está disponível no núcleo de extensão do MARGS peloou
telefone 227,-2311 ramal 30. O curso será desenvolvido entre 15 de junho a 14 de setem

bro. São três modalidades:

• infantil - de 7 a 14 anos, das 14 às 18h;
• básico - idade mínima: 15 anos, das 9;

• avançado - idade mínima: 15 anos, pré-requisito: curso básico ou trabalhos 
lizados para avaliação.

• Atenção: Aula aberta no dia 4 de junho, às 16 horas, no MARGS. E no dia 8 de 
junho, às 14h, haverá um debate de conclusão do 

presença de convidados. A entrada éfranca.

rea-

curso anterior de quadrinhos, com a

Arte final de Augusto Bozzeti sobre desenho de Daniel H. D. R., selo Paramount, linha Startreck

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
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Projeto Memória da Arte Plásticas no Rio Grande do Sul

Pintura: Waldeny Elias

o

O
x-z
3

Waldeny Elias olhou o velho catálogo da sua 

exposição em 1971, quando o MARGS ainda era 

no foyer do Theatro São Pedro, e disse logo que a 

mostra “Amores imperfeitos”, que ocupa a Galeria I 

em junho, é uma continuação daquela série antiga, 

“Amadas e Hetairas”. A série atual de 16 telas (dois 

óleos e 14 acrílicos) chama-se “As amorosas”

surgiu na Confeitaria Rocco e dali saiu para cho

car os padrões estéticos vigentes 

artistas eram ligados aos poetas do Grupo Quixote, 

e a aliança entre poesia e pintura parece conduzir 

Elias ao longo de suas exposições. Em 1971, Carlos 

Nejar assinava uma poesia de seu catálogo. Desta 

vez, é Luís de Miranda. Professor de uma geração 

de pintores gaúchos, o artista também ilustrou li

vros de escritores conhecidos e possui obras 

diversas coleções e museus.

No livro “A modernidade da pintura no Rio 

Grande do Sul” (Sagra/DC Luzatto), a professora 

Marilene Pieta analisa a obra de Waldeny Elias, perce

bendo nela uma identidade pictórica capaz de 

algo à visualidade universal. A fase em estudo é a “Pas

toral missioneira”, onde o artista reiventa a paisagem 

gaúcha, alcançando uma síntese visual. Depois desse 

período, ele retorna à figura humana, investindo nelas 

valores intimistas e espirituais. A última individual de 

Elias foi em 1990, no Rio de Janeiro. A exposição atual 

fica na Galeria I do MARGS de 4 a 30 de junho.

período. Osno

e, ao

contrário das figuras femininas realizadas há mais 

de 20 anos, recebe um tratamento mais despojado, 

com pinceladas soltas, em contraposição com ele

mentos e detalhes que, na mesma tela, são 

construídos com disciplina e rigor. Nessa mesma 

coleção, o artista inclui auto-retratos, onde revela-se 

na imagem de um sátiro.

Waldeny Elias começou seu aprendizado de 

desenho e pintura em 1949 com Gastão

em

somar

Hofstetter. Seus principais orientadores no Insti

tuto de Belas Artes foram Aldo Locatelli, Ado 

Malagoli, Fernando Corona, João Fahrion e Alice 

Soares. Dos mestres, guarda a certeza de que o 

artista que não sabe desenhar, não sabe pintar.

“Sem desenho, não há pintura”, sublinha. Em 

1958, fez parte do Grupo Bode Preto, junto com 

Leo Dexheimer, Joaquim da Fonseca, Cláudio 

Carriconde e Francisco Ferreira. O Bode Preto

Gravura: José Carlos Moura
Depois de Anico Herskovits, Luiz Barth e 

Eduardo Cruz, agora é a vez de José Carlos Moura 

ocupar as Salas Negras do MARGS, dentro da edi

ção de 1996 do projeto Memória da Gravura no Rio 

Grande do Sul. Moura fez uma seleção de cerca de 

30 xilogravuras em relevo, dos anos 70 até a produ

ção de 1996. Nas gravuras, ele utiliza a aquarela como 

pigmento para realçar o relevo. O artista descreve o 

seu trabalho como algo muito ligado à terra, ao ele

mento orgânico. A natureza é a fonte de sua compo

sição; são animais, pássaros, onde busca uma sim

plificação das imagens.

José Carlos Moura começou a expor no iní

cio dos anos 70. Em 1973, participava da XI Bienal 

de São Paulo. Integrou diversas coletivas no Brasil,

Itália e Israel. Na Espanha, fez parte da XI Bienal 

Internacional de Gravura. Conquistou 13' JoséCarlòt Moura, relevo, 1092

premiações em salões nacionais e internacionais. 

Moura fez o programa de bacharelado e licenciatura 

no Instituto de Artes da UFRGS e freqüentou cur

sos esporádicos de gravura em Minas Gerais, na Itá

lia e na Alemanha, onde residiu de 1980 a 1983.

Moura trabalha diariamente. Faz pintura, 

gravura, escultura e desenho. Esse último é o pon

to fundamental do seu trabalho em qualquer técni

ca. Nos anos 70, pesquisava a figura humana,depois 

escolheu plantas e animais como referências visu

ais. Ao longo dessa trajetória, percebe diferenças 

que vão se acumulando de forma lenta, sobretudo 

o acréscimo de elementos e a simplificação de li

nhas e formas.

A exposição de José Carlos Moura fica nas Salas 

Negras do MARGS de II de junho a 21 de julho. o 5
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Arte têxtil do Brasilo
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Amarilli Boni Licht. Compor, Decompor e Recompor 
Técnica mista, recorte, colagem e trama, 22,5x32,5cm

A mostra “Uma visão da arte têxtil brasileira atual”, que já foi vista na 

Dinamarca e em Lisboa, reúne 30 artistas brasileiros nas Pinacotecas do 

MÀRGS em junho. A seleção da coletiva foi realizada por uma comissão 

formada pela professora Ana Mae Barbosa, pelo artista brasileiro Norberto 

Nicola, além dos dinamarqueses Malone Dietrich, Gina Hedegaard Nielsen 

e Dorthe Sigsgaard. O conjunto das obras revela uma variedade de técnicas e 

materiais utilizados, desde as tapeçarias tradicionais e gobelins até peças fei

tas com fios de seda e elementos diversos como cipós, palhas, sementes, jor

nais, entre outros.

Dos 30 artistas participantes, 11 são gaúchos, todos integrantes do Cen

tro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea, entidade fundada em 1980 a partir 

da iniciativa de 22 tapeceiros. Os artistas seguiram em setembro de 1995 para 

o Museu Rundetarn, em Copenhague, na Dinamarca. Esse museu situa-se no 

mais antigo observatório astronômico (século XVII) preservado na Europa. A 

idéia da mostra surgiu na Dinamarca em 92, num encontro entre o paulista 

Carlos Augusto de Camargo e Vera Barros, artista residente em Copenhague.

Museu Rundetarn em Copenhague na Dinamarca

A proposta evoluiu no Brasil, através da iniciativa de Marina Overmeer, Delba 

Marcolini, Mara Moraes e Tyiko Tomikawa em 

RS e dos artistas Maria Clara Fernandes Faria e Henrique Schucman em Flo

rianópolis. Depois da Dinamarca, a mostra Ficou quase seis meses no Museu 

do Traje em Lisboa. No MARGS, a mostra fica até 4 de julho, seguindo para 

o Museu de Arte de Santa Catarina.

Participam da coletiva os seguintes artistas: Amarilli Boni Licht, Anabela 

dos Santos, Andréa Kraemer e Maria T. Castor, Claudia Lima, Delba Margolini, 

Dilma Góes, Edmar de Almeida, Eleonora Fabre, Eva Soban, Evelise Anicet, 

Fátima Valladares, Graça Py e Beatriz Riba, Glaucia Amaral, Henrique 

Schucman, Liana Bloisi, Stella Gazzaneo, Susana Uribarri, Victor Acosta, 

Manoel de Jesus, M. Clara Fernandes, M. Assunta Ferrugem, Marília Herter, 

Marina Overmeer, Marita Burger, Marta Berger, Ramalho, Renato Imbroisi, 

Rojane Lamego, Rosário Medina e Sônia Moeller.

São Paulo, além do CGTC-

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

Segue Heloísa Crocco • Pequena Galeria • Até 14 de julho 
Segue Acervo Permanente • Sala Ado Malagoli • Até 24 de julho 
Segue mostra Arte Têxtil • Pinacotecas • Até 4 de julho 
Segue José Carlos Moura • Salas Negras • Até 21 de julho 
Imagem Mercosul - Nelbia Romero • Galeria I • Até 11 de agosto 
Arte no papel do Uruguai • Sala Pedro Weingârnter • Até 4 de agosto 
Individual de Maristela Salvatori • Até 15 de setembro 
Individual de Vera Chaves • Salas Negras (a confirmar)
Homenagem Ado Malagoli • Sala Ado Malagoli

Io Segl°Sab Segue Acervo doações recentes: Tomaselli e Gutierrez •
Pedro Weingártner • Até 30 de junho 

Segue Heloísa Crocco • Pequena Galeria • Até 14 de julho 
Segue Acervo Permanente • Sala Ado Malagoli • Até 24 de julho 

4 Ter Abre individual Waldeny Elias • Galeria I • Até 30 de junho 
Aula aberta curso de quadrinhos, I6h, auditório 

8 Sab Conclusão curso de quadrinhos, 14h, auditório 
II Ter Abre mostra Arte Têxtil • Pinacotecas • Até 4 de julho

Abre individual José Carlos Moura • Salas Negras • Até 21 de julho 
13 Qui Palestra Armindo Trevisan, 15h30min, auditório 
15 Sab Início curso de quadrinhos
18 Ter Início projeto de vídeo, sempre às 12h30min • Sala de vídeo 

Palestra com Cristiane Bilhalva, 15h30min • auditório

2 Ter

16 Ter 
25 Qui 
30 Ter

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.
ATENÇÃO PARA 0 NOVO HORÁRIO DE ABERTURA DAS EXPOSIÇÕES: DAS 17 ÀS 19 HORAS.

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


