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Bustamante Sá, Rubem Fortes. Place de iertre. 
Óleo sobre tela, 63x93, 1955. Acervo do MARGS. 
Em exposição na Sala Ado Malagoli.
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é Editorial A Biblioteca do MARGS, es
pecializada em artes visuais, 
adquiriu, através de recursos da

CO
<

O MARGS concretize, em abril um intercâmbio 
com os museus nacionais, ao reservar suas Pinacotecas 
para uma coletiva organizada pelo Museu de Arte de 
Santa Catarina e Fundação Catarinense de Cultura. 
Na mostra, estão presentes artistas contemporâneos de 
destaque no circuito artístico catarinense. Dentro do 
projeto Resgate da Memória da Gravura no Estado, 
o museu segue com a individual de Luiz Barth 
Salas Negras, abrindo o mesmo local, no final do 
mês, para uma retomada das primeiras gravuras de 
Eduardo Cruz que conquistaram prêmios no final 
dos anos 60 e início dos 70, justamente um período 
em que a técnica explodia como linguagem 
múltiplas possibilidades criativas. Durante o mês, 
também será possível conhecer as inquietações de 
Mara Alvares em Pinturas Recentes, uma exposição 
selecionada pelo edital do Instituto Estadual 
de Artes Visuais, e os últimos guaches de Ana Alegria 
com personagens teatrais.

AAMARGS, os seguintes vo
lumes: A palavra pintada de

Biblioteca. Tom Wo,f Argumentação con
tra a morte da arte de Ferreira 

Gullar; A arte abstrata de Alain Bonfand; Conversa
ções com Iberê Camargo de Lisette Lagnado; Livre tro
ca. Diálogos entre ciência e arte de Pierre Bourdieu e 
Hans Haacke; El Greco de Rodrigo Nave (Coleção 
Encanto Radical); A arte desde o pop de John A. Walker.

nas
Luiz Barth, "Fernanda e Carla", água-forte, 30x45cm, 1981

Encontro com o artista
Aquarela • Com José Carlos 
Moura, de 9 de abril a 25 de 
julho, no MARGS. Pré-requi
sito: noções básicas de dese-

O Margs proporciona um contato mais pró
ximo e informal do artista com o seu público. Em 
abril, a programação é a seguinte:

• dia 16 - Luiz Barth
• dia 23 - Mara Alvares
Os encontros são realizados no auditório do 

museu, sempre às 15 horas, com entrada franca. In
formações pelo telefone 227 2311 ramal 30.

e suas

ursos n^°' ^emPre âS terças, das 9
às 12 horas. Inscrições e infor
mações no Núcleo de Exten

são do MARGS, telefone 227-2311, ramal 30.

Convocação ARTELOJA
A Associação dos Amigos do 

Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul realiza no dia 

16 de abril, terça-feira, a 

eleição para a escolha da nova 

diretoria do biênio 96/97. 

As urnas ficam abertas das 

14 às 17 horas, nas salas da 

AAMARGS, no subsolo do 

museu, facilitando o acesso 

dos associados. Atualmente, a

/ Bolos do Monge
A Associação dos Amigos 

recebeu uma nova remessa 

dos bolos do Monge, 

sucesso no Natal passado.

As latas, com reproduções do 

acervo do MARGS, podem 

ser encontradas na 

Arteloja do Museu, 

ao lado das Pinacotecas.

Os bolos especiais para Páscoa 

e Dia das Mães custam

Ana Alegria, "La islã a medio dia", acrílico sobre tela, 70x70cm, 1995

Guaches 

de Ana Alegria
A artista Ana Alegria participa do Projeto 

Presença do MARGS exibindo, a partir do dia 16 

de abril, na Pequena Galeria, uma série de guaches 

recentes. Nas obras, Ana Alegria cria personagens 

de teatro, saltimbancos, malabaristas e bichos. A 

mostra pode ser vista até o dia 26 de maio, dentro 

do Projeto Presença que busca revelar 

atual de produção de artistas reconhecidos

AAMARGS possui 430

associados. Espera-se a 

presença de todos!

Qs interessados em associar-se 

na entidade devem entrar em 

contato pelo telefone

R$ 12,00 e R$10,00

para associados da AAMARGS. 

A Arteloja funciona 

de terças a sábados, 

das 10 às 17 horas.

o momento227-2311, ramal 20.
no cir

cuito artístico.
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Projeto Memória da Gravura no Rio Grande do Sul o

sco
<Eduardo Cruz: 30 anos de arte

O artista Eduardo Cruz (Ilhéus,BA, 1943) pre- ciais da sua trajetória como seres ala

dos ou figuras humanas em movi-para-se para comemorar trinta anos de atividades ar

tísticas. No dia 30 de abril, o artista radicado desde 

criança no Rio Grande do Sul retoma suas primeiras 

pesquisas em gravura, exibindo nas Salas Negras do 

MARGS vários trabalhos realizados entre o final dos 

anos 60 e meados de '70, alguns deles premiados 

em mostras significativas. Em junho, marca as três 

décadas de criação com uma individual em galeria, 

recuperando, através de obras inéditas, imagens ini-

mento.

Formado em jornalismo, 

Eduardo Cruz considera-se um ar

tista autodidata. Cursou o Ateliê Li

vre em 62, na época em que Xico 

Stockinger ministrava aulas nos al-

do abrigo da Praça XV. Ao lon- Eduardo Cruz, Pandorga, xilogravura, 1967.1 Prêmio Gravura Salão Universitário, POA 

go dos anos, fez cursos esporádicos como serigrafia 

com Julio Plaza e cerâmica com Vilma Villa Verde.

Na exposição do MARGS, será possível observar as 

xilogravuras que fizeram parte da sua primeira indi

vidual no Cultural Americano em 68. As imagens 

não têm um caráter figurativo dominante, mas de

senvolvem a idéia de voo em imagens de pássaros e 

paraquedistas. A gravura “Pandorga” (1967) conquis

tou o primeiro prêmio do Salão Universitário de 

Porto Alegre.

tos

social e político da época. As figuras sugerem uma 

crítica velada com figuras correndo, soldados, baio

netas, aviões. Em 73, o artista esgota os recursos do 

relevo e retorna à xilogravura, buscando o aprimo

ramento do trabalho numa linguagem próxima ao 

pop no tratamento da temática. Na década de 70, 

produz cerâmicas e desenhos em pastel, técnicas que 

seguiram dialogando nas formas e na linguagem 

adotada pelo artista. Hoje, Eduardo Cruz dedica-se 

trabalho peculiar: utiliza pastel oleoso em cima 

de pastel seco, ganhando possiblidades múltiplas de 

criação.

a um

No final dos anos 60, Eduardo Cruz começa 

sua pesquisa na técnica de gravura em relevo, carac

terizada pelo volume e pela isenção de cor. Ele aban

dona a madeira e passa a trabalhar sobre eucatex. 

Segundo o artista, os trabalhos absorvem o clima

A exposição individual de Eduardo Cruz fica 

em cartaz de 30 de abril a 9 de junho nas Salas Ne-
Eduardo Cruz, xilogravura, 1975.
Participou da "Xilon 7" Trienal Internacional de xilogravura, Suiça. gras do MARGS.

Projeto Participação
-C-.

Pinturas recentes de Mara Alvares
Mara Alvares (POA, 1950) apresenta, de 11 

de abril a 12 de maio, na Galeria I do MARGS suas
o mestrado em pintura em 1993.

Vera Chaves Barcellos, que também partici
pou das intervenções do Nervo Óptico, realça 
treita relação entre a dança e o gesto na obra de Mara * 
Alvares e a evolução de sua pintura: “(...)

últimas pinturas, onde dialoga com a história da arte 
brasileira, refletindo sobre a herança do concretismo 
e do expressionisráo. Professora de Pintura do Insti
tuto de Artes da UFRGS, Mara depõe sobre

«í a es-

seus novos
trabalhos dos anos 90, após novo estágio nos Esta
dos Unidos, ganham
berdade temática e maturidade. Sua experiência do 
cotidiano é associada a seu mundo imaginário 
mescla de imagens fortes e inusitadas, e além da g 
de liberdade da cor e dos espaços, é a força do gesto 
que se impõe. Agora, mais do que nunca, um gesto 
mais consciente, de quem optou pela difícil tarefa 
de pintar e que logra realizá-la com plenitude”.

suas
inquietações: “Costurando as bordas das telas, 
redefinindo-as como espaço de moldura, passo a criar 
as pictóricas toalhas de mesa (..) Essas pinturas, como 
os demais trabalhos, fazem parte do cotidiano e, nesse 
sentido, são auto-referenciais. Em gestos progressi
vos, meu propósito não é reproduzir as coisas, mas 
celebrar a vida através da pintura”.

grande formato maior li-no

numa
ran-

Mara Alvares, Pinturas Recentes, 1996

Salão Nacional de Artes Plásticas (FUNARTE- RJ - 
1984). Além do curso de graduação no Instituto de 
Artes da UFRGS, Mara também cursou fotografia, off- 
set e performance na Escola do Instituto de Artes de 
Chicago (EUA) em 1979 e, no mesmo local, concluiu

i
\

Nos anos 70, Mara fez parte do Grupo Nervo 
Óptico. Seu percurso criativo passa pelas performances, 
pela fotografia,off-set, pela dança e experiências com 
educação^Entre os seus prêmios, destaca-se o do VII

A exposição de Mara Alvares foi selecionada 
através do edital do Instituto Estadual de Artes Vi
suais, dentro do projeto Participação.
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Rubens Oestroem. Sem título. Acrílico sobre tela, 210x340cm, 1990. 
BR 80 Pintura Brasil Década 80 - Instituto Cultural Itaú.£
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Uma visão 

catarinense: 

o Museu de Arte 

de Santa Catarina 

no MARGS

1

seu de Arte Moderna de Florianópolis, e resultou 

do esforço de um grupo de intelectuais ligados ao 

Círculo de Arte Moderna, também conhecido 

como Grupo Sul. Um dos pontos de partida para a 

criação do museu foi a exposição de arte contem

porânea, que fez o escritor Marques Rebelo trazer 

à capital catarinense artistas estrangeiros e nacio

nais do porte de Iberê Camargo, Burle Marx, 

Pancetti, Di Cavalcanti, Segall, Portinari, entre 

vários outros. As imagens e a frase de Rebelo, “pin

tura não é imitação, mas interpretação da nature

za”, causava indignação entre os mais conservado

res. O escritor não pretendia apenas chocar ou 

atualizar as referências estéticas da pequena cida

de, mas deixar no mesmo local da exposição um 

pequeno acervo em formação com exemplares da 

sua coleção particular e de doações de artistas que 

apoiavam a idéia.

O jovem museu trocou de nome em 1970, 

ganhando um âmbito estadual. Mudou diversas ve

zes de endereços, nem sempre apropriados ao abri

go de obras de arte, até instalar-se numa ala de quase 

dois mil metros quadrados no Centro Integrado 

de Cultura (CIC), na rótula da Beira Mar Norte. 

No acervo, possui 1.111 obras de arte adquiridas 

ou doadas de artistas catarinenses, nacionais ou in

ternacionais. Entre eles, Iberê Camargo, Di 

Cavalcanti, Portinari, Carlos Scliar, Burle Marx, 

Volpi, Pancetti, Guignard, Bruno Giorgi e Pedro 

Weingàrtner. O museu é dividido em setores de 

exposições, acervo, pesquisa e documentação, mon

tagem, uma biblioteca especializada em artes, e o 

setor de arte-educação, responsável pelas visitas 

monitoradas. O MASC também possui uma Asso

ciação de Amigos para incremento e apoio às ativi

dades artísticos e culturais da entidade.

A coletiva “Uma Visão Catarinense”, orga

nizada pelo Museu de Arte de Santa Catarina 

(MASC) e Fundação Catarinense de Cultura, ocu

pa as Pinacotecas do MARGS durante todo o mês 

de abril. A mostra reúne obras de 12 artistas 

catarinenses, a-maioria residente em Florianópolis 

e Joinville. São eles: Adaulto Althoff, Doraci 

Girrulat, Fernando Lindote, Flávia Fernandes, Lin

da Poli, Lú Pires, Marcos Rück, Marta Berger, Paulo 

Gaiad, Ricardo Kolb Filho, Rubens Oestroem e Rui 

Kronabauer. A exposição Fica em cartaz no 

MARGS até o dia 2 de maio, seguindo depois para 

o Museu de Arte de Cascavel (SC), Museu de Arte 

Contemporânea do Paraná e para o próprio MASC.

O Museu de Arte de Santa Catarina foi fun

dado há 47 anos, numa década que assistiu ao 

surgimento do MASP e do Museu de Arte Moder

na do Rio de Janeiro. Seu primeiro nome foi Mu-

<

Calendário do
Museu de Arte do Rio Grande do Sul * 1996

2 Ter Segue Karin Lambrecht • Pequena Galeria • Até 14 de abril 
Segue Ana Cristina da Natividade • Galeria I • Até 7 de abril 
Segue Luiz Barth • Salas Negras • Até 28 de abril 
Abertura Uma Visão Catarinense • Pinacotecas • Até 2 de maio 

II Qui Abre individual Mara Alvares • Galeria I • Até 12 de maio 
16 Ter Abre Ana Luiza Alegria • Pequena Galeria • Até 26 de maio 

Encontro com Luiz Barth • Auditório, 15 horas.
23 Ter Encontro com Mara Alvares • Auditório, 15 horas.
30 Ter Abre Eduardo Cruz • Salas Negras • Até 9 de junho

7 Ter Hannah Hoech • Pinacotecas • Até 2 de junho
14 Ter Coleção Banco Central • Sala Pedro Weingàrtner • Até 23 de junho
21 Ter Olegário Triunfo • Galeria I • Até 30 de junho
28 Ter Heloísa Crocco • Pequena Galeria • Até 14 de julho

A Sala Ado Malagoli, uma reunião do acervo do MARGS em mostra de longa duração, exibe 
obras de Weingàrtner, Di Cavalcanti, Portinari, João Fahrion, Lasar Segall, Manabu Mabe, 
Malagoli, entre vários outros. No primeiro andar, ao lado da Biblioteca.

0 MARGS funciona de terças a domingos, das 10 às 171).

**:- - Pague., quero nota. Campanha de combate à sonegação Governo do RS_________sg


