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0 melancólico, 1925,16,8 x 13 cm

Ajanota I, 1923-25, 18,5 x 20,5 cm

romaselli e Gutierrez p. 4 • Nova direção da AAMARGS p.2
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1 Editorial Aquarela - Com José Carlos 
Moura. Ainda há vagas. Sem
pre às terças-feiras, das 9 às 
12 horas, até 2 de julho. Pré-

C UrS O S re(luisito: noções básicas de 

desenho.
História em Quadrinhos -

Com o grupo Visuart, de 15 de junho a 14 de se
tembro. Aula aberta no dia 4 de junho, às 16 horas, 
no MARGS.

A biblioteca do MARGS, espe
cializada em artes visuais, ad-I|« quiriu com recursos da 
AAMARGS os seguintes volu
mes: • Caprichos de Goya -

Biblioteca EJ‘Ç°es Imaginário • Pinturae

Em maio, as Pinacotecas do

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

abrem com uma das principais exposições do 

a coleção de originais da alemã Hannah Hõch, 

artista que fez parte da irreverência dadaísta e 

foi redescoberta nos anos 60.

A mostra foi organizada pelo Instituto Goethe e 

Instituto de Relações Culturais para o Exterior de 

Sttutgart. Além de Hannah Hõch, o MARGS 

exibe a individual de Eduardo Cruz, dentro do 

projeto de Memória da Gravura no 

Rio Grande do Sul, e as belas gravuras doadas 

por Maria Tomaselli e Antônio Gutierrez 

ao acervo do MARGS. Confira, ainda, 

as pinturas de Mara Alvares e 

os guaches de Ana Alegria.

ano:
Sociedade de Pierre Francastel 

- Editora Martins Fontes • Guia da História da Arte 
de Giulio Cario Argan e Maurizio Fagiolo

A biblioteca funciona de terças 
a sextas, no primeiro andar do MARGS.São três modalidades:

• infantil - de 7 a 14 anos, das 
14 às 18h; • básico - idade mínima: 15 anos, das 9 às 
15h e das 14 às 18h; • avançado = idade mínima: 15 
anos, pré-requisito: curso básico ou trabalhos reali
zados para avaliação.

Bolos do Monge
Chegou nova remessa de bolos do monge, 
uma opção saborosa para o dia das mães. 
Os bolos, com embalagens especiais, estão 
disponíveis na Arteloja do MARGS por 
R$12,00 e R$10,00 para associados da 
AAMARGS. A Arteloja funciona de terças 
a sábados, das 10 
às 17 horas.

Informações e inscrições dos 
cursos acima no Núcleo de Extensão do MARGS, 
na Praça da Alfândega, s/n°
2311, ramal 30.

pelo telefone 227ou

• Atenção: no dia 8 de junho, 
às I4h, haverá um debate de conclusão do curso de 
quadrinhos que transcorre neste mês no MARGS, 
com convidados. A entrada é franca.

ARTELOJA

Eduardo CruzAAMARGS 

com nova 

presidência
década de 70. A exposição pode ser vista até o dia 9 

de junho.

Neste ano, Eduardo comemora 30 anos de 

criação artística. Nas Salas Negras, estão as 

xilogravuras que fizeram parte de sua primeira indi

vidual no Cultural Americano em 1968. O artista

A Associação dos Amigos do MARGS

elegeu, no dia 16 de abril, sua nova
desenvolve a idéia de vôo em imagens quase abstra- 

de pássaros, paraquedistas, pandorgas. No final 

dos anos

Eduardo Cruz, Pandorga, xilogravura, 1967. 
I Prêmio Gravura Salão Universitário, POA

diretoria para o biênio 96/97. tas

60, Eduardo pesquisa a técnica da gr 

relevo, caracterizada pelo volume e isenção de 

cor. Ele abandona a madeira e trabalha sobre 

Em 73, o artista esgota os recursos do relevo e retor- 

à xilogravura, buscando o aprimoramento do tra

balho numa linguagem próxima

avura
O artista Eduardo Cruz (1943) participa do 

projeto Memória da Gravura no Rio Grande do Sul, 

desenvolvido pelo MARGS desde 1995, 

individual nas

Vera Maria Medeiros assume a em

eucatex.
presidência e Zazzy de Sá Brito a com uma

Salas Negras, onde retoma trabalhos 

premiados entre o final dos anos 60 e meados da
navice-presidência, substituindo

ao pop.
Milka Levacov e Evanice Paulletti que

responderam pelo período 94/95.

PwÁeto A série de guaches recentes de Ana Alegria ficam em 

exposição, na Pequena Galeria, até 26 de maio, den

tro do Projeto Presença. No dia 28, é a vez de Heloísa 

Crocco mostrar a última fase de

No Conselho Fiscal estão Leda Piccoli

Kruse, Lúcia Avancini e sua pesquisa 
intitulada Topomorfose, em desenvolvimento há 10

Romanita Disconzi.
anos. A artista exibirá um friso de madeira com tex

tura. A peça fica em exposição no MARGS até o dia 

14 de julho.

^^P®dl6ntC Governo do Estado do Rio Grande do Sul

da Secretaria de Errado da Culrora coor „ apoio da ^
Al eletrônica Atelier Design Gráfico Fotolito Proletra Impressão Zero Hora •Distribuição Gratuita* Tiragem a 1 l r 5 Ethçao textos Uda Gol.n Diagramação e editoração
W Por,o Alegre RS Fone (051)227-2311. ^ GratU"a 3 m,i exempUres * Caras p“* - Praça da Alflrrdega.s/o" 90010-150
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As colagens de Hannah Hõch o
$

mando-se de Hans Arp, Mondrian, entre outros. Em 

1939, casada com o pianista Kurt Matthies, isola-se 

numa pequena casa ao norte de Berlim a fim de cair 

no esquecimento, salvando suas obras e a de seus 

amigos. Após a Segunda Guerra, volta ao mercado 

artístico e ao circuito de exposições.

A obra de Hannah Hõch, segundo Eberhard 

Roters, adquire personalidade pela colagem de esti

los. A artista acentua, conforme o período, caracte

rísticas do expressionismo, surrealismo, 

construtivismo e expressionismo abstrato. O recor

te, princípio fundamental do seu processo artístico, 

expande-se na sua biografia. O jardim da sua casa 

seguia o princípio de uma colagem em crescimento 

orgânico; o ambiente da residência e dos espaços de 

trabalho correspodiam a uma seqüência de espaços 

modulares. Ela deixou uma coleção de documentos 

semelhante a uma série de recortes autobiográficos. 

Nas palavras de Roters, Hannah Hõch viveu seu 

destino como se fosse uma colagem.

ginais, que ocupa as Pinacotecas do MARGS de 7 

de maio a 2 de junho, foi organizada pelo Instituto 

de Relações Culturais de Stuttgart e Instituto Goethe, 

dentro de um programa de divulgação, no estrangei

ro, dos principais nomes da arte alemã do século XX.

No relato da criação, a artista lembra que sem

pre foi atraída pelos postais humorísticos ou pelos 

truques dos fotógrafos do regimento prussiano. Sua 

finalidade, assim como a de seus colegas, era a de 

interpretar artisticamente os objetos do mundo das 

máquinas e da indústria. O objeto feito à mão tinha 

aspecto de algo fabricado. Eles chamavam essa téc

nica de fotomontagem e assumiam a posição de en

genheiros, fingindo construir e montar peças. A par

tir de 1920, Hannah amplia seus contatos, aproxi-

Nas fotos das exposições dadaístas, Hannah 

Hõch era uma das poucas mulheres entre os jovens 

provocadores. Sua amizade estreita com o pintor 

Raoul Hausmann significava o acesso imediato aos 

serões agitados. A primeira reunião, na Alemanha, 

ocorreu no dia 12 de abril de 1918, um encontro 

eclético de intelectuais que decidiu pela declaração 

de bancarrota dos valores burgueses, do artista con

vencional e bem comportado. Hausmann procla

mou: “Portanto en avant Dada! Até mesmo o Dada 

cauteloso, o tatear indeciso de Zurique já não basta, 

que vá para o diabo! Assumamos os incômodos de 

um gesto livre e independente! Deixemos de lado a 

estupidez do bom gosto!”. Segundo o articulista 

Eberhard Roters, o dada não era um estilo, era um 

ataque a todos os paradigmas, um anti-estilo por 

princípio.

Nessa irreverência, Hannah Hõch (1889- 

1978) vivia uma experiência que iria determinar sua 

percepção de arte e de mundo: a colagem. A artista, 

que enfrentou a perseguição nazista, foi redescoberta 

nos anos 60, depois de ter assumido a Academia de 

Artes de Berlim. Esta exposição de 32 trabalhos ori-

A exposição de originais de Hannah Hõch pode ser 
vista no MARGS de terças a domingos, das 10 às 
I7h, nas Pinacotecas.

Hanna Hõch, Questão deposto, por volta de 1940, 24,2x 19,5 cmHanna Hõch, kapsórdia húngara, 1940, 25,5 x 25,5 cm

. Hanna Hbch, Hidra, 1937, 22,2 x 25,4 cm
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Maria Tomaselli e Antônio Gutierrez
O MARGS exibe até o dia 30 de junho, na 

Sala Pedro Weingàrtner, gravuras de Maria Tomaselli 

e Antônio Gutierrez doadas ao acervo em 1996. 

Tomaselli doou uma coleção significativa: são seis 
álbuns, com 10 peças cada, e sete gravuraí avulsas. 

Com exceção da série “Morená” de 1987, os álbuns 

documentam o período entre 1981 e 1984, quando 

a artista encontrava-se no seu ateliê de Olinda, 

Pernambuco, registrando ludicamente as troças car

navalescas, a cidade, bairros, as pessoas , a paisagem, 

o cotidiano. Para essa mostra, o núcleo de acervo 

selecionou o álbum “Maria Farinha”, junto com a 

serigrafia sem título, realizada no ano passado por 

Gutierrez.

dido. Nas suas palavras, é “uma saudade da singele

za pura, do contato com o simples, direto, uterino, 

integrado com a terra”. Em “A Mona Lisa de Olinda 

ou A mulher do dia e O homem da meia-noite” são 

imagens das troças carnavalescas, dos bonecos e das 

figuras de carnaval. A série “Olinda Amparo” é a 

visão plástica e uma homenagem de Tomaselli ao 

bairro Amparo de Olinda com seus habitantes e ro

tina peculiar.

Oficina de Gravura do Museu Histórico no Ingá, 

Niterói, junto com Mário Doglio, gravador aposen

tado da Casa da Moeda. O álbum reúne as imagens 

da artista e poesias de Armindo Trevisan que define o 

tema do conjunto: trata-se de um resgate da mitolo

gia dos xinguanos, uma espécie de Gênesis da tribo.

Antônio Gutierrez

Na serigrafia de Antônio Gutierrez (1934), 

estão as características marcantes de seu trabalho na 

pintura: a luminosidade e a clareza. Gutierrez mora 

Maçambará, distrito de Itaqui e percorre 40 qui

lômetros de terra batida até o centro da cidade. No 

seu refúgio, exercita a paisagem do pampa e da na

tureza próxima. Gutierrez começou a pintar aos 24 

anos, incentivado por seu tio, Vitor Neves, profes

sor de música no Instituto de Artes. Estudou 

Waldeny Elias e Iberê Camargo e é hoje um dos prin

cipais pintores do Estado.

Em “Quatro Cantos”, Tomaselli lembra da 

Dona D alva, um senhora gorda, morena e risonha 

que fazia colchas de retalhos. Tal como as colchas, as 

gravuras podem ser olhadas dos quatro ângulos. 

“Veredas” reúne cenas do cotidiano, enquanto “O 

Morená” são dez matrizes produzidas em 1987 na

em

Cada álbum possui sua história particular. Na 

série em exposição, a artista retrata as paisagens e a 

luminosidade do povoado chamado Maria Farinha, 

exercitando uma visão nostálgica de um paraíso per-

com
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Maria Tomaselli Cinte Lima,
litografia do álbum Veredas: "Academia", 70x5Qcm, 1983

Maria Tomaselli Cime Lima,
litografia do álbum Veredas: "Nasceu em Olinda", 70x50cm, 1983Antônio Gutierrez, pintura, 1974

Calendário do 

Huseu de Arte do Rio Grande do Sul • 1996
/

maio junho
Io Qua Segue Eduardo Cruz • Salas Negras • Até 9 de junho.

Segue Mara Alvares • Galeria I • Até 12 de maio.

Segue Ana Alegria • Pequena Galeria •

2 Qui Abre Acervo doações recentes:

Tomaselli e Gutierrez • Pedro Weingàrtner • Até 30 de junho. 

7 Ter Abre Hannah Hõch • Pinacotecas • Até 2 de junho.

28 Ter Abre Heloísa Crocco • Pequena Galeria • Até 14 de julho.
O MARGS funciona de terças a domingos, das 10 às I7h.

10 Sab Segue Acervo doações recentes:

Tomaselli e Gutierrez • Pedro Weingàrtner • Até 30 de junho. 

Segue Heloísa Crocco • Pequena Galeria • Até 14 de julho.

4 Ter Abre Waldeny Elias • Galeria I • Até 30 de junho.

Abre Arte Têxtil do Brasil • Pinacotecas. (A confirmar)

Aula aberta curso de quadrinhos, I6h, auditório.

8 Sab Conclusão curso de quadrinhos, I4h, auditório.

11 Ter Abre José Carlos Moura • Salas Negras • Até 21 de julho.

Até 26 de maio.

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


