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Luiz Barth, "Repetição n°2", serigrafia, 63x50cm, 1979

Luiz Barth p. 3 • Ana Cristina da Natividade p.4 • Acervo MARGS p. 2
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Editorial História em Quadrinhos -
Curso com o grupo Visuart 
entre 9 de março e 8 de junho, 
sempre aos sábados, em três ní-

A biblioteca especializada do 
MARGS, através de recursos 
da AAMARGS, adquiriu 
fevereiro os seguintes títulos: 
• "Norma e forma” de E.H. 
Gombrich • “A arte moderna” 
de Elie Faure • “Estética e his

tória” de Bernard Berenson • catálogos franceses 
"Avant-gard en peinture” e “Peintres américains”, 
Celiv, Paris, 1992.
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< Depois dos meses de verão, a programação do 

MARGS ganha mais ritmo, com a abertura das 

exposições dos artistas Luiz Barth e 

Ana Cristina da Natividade. Luiz Barth foi 

convidado dentro do projeto de resgate da memória 

da gravura no Estado e, depois de seis anos sem abrir 

uma individual, oferece nas Salas Negras uma síntese 

de mais de 20 anos de pesquisa na área da gravura, 

sobretudo da serigrafta. Ana Cristina da Natividade 

foi selecionada através de edital do 

Instituto Estadual de Artes Visuais, dentro do projeto 

Participação, e utiliza os recursos espaciais da 

Galeria I para compor mais uma "sala de 

representação", desta vez com o título "Sala dos 

Altares do Vento O MARGS reserva ainda nomes 

significativos do seu acervo nos demais espaços do 

prédio histórico da Praça da Alfândega. Confira.

5 em

C ursos veis:
• infantil - de 7 a 14 anos, das 
14 às 18h • básico - idade mí

nima: 15 anos; • avançado - pré-requisito: curso 
básico ou trabalhos realizados para avaliação.

No programa, temas como his
tórico, argumento, roteiro, lay-out, perspectiva, som
bra, materiais, arte-final, logotipos, vinhetas, dese
nho da figura humana, cartum, caricatura, charge e 
ilustração.

Biblioteca

A biblioteca do MARGS funcio
na de terças a sextas, das 10 às 17h, no primeiro andar 
do museu.

O MARGS expõe, dentro 
do Projeto Presença, uma 
pintura recente de Karen 

• Lambrecht na Pequena Ga
leria. Trata-se de uma obra 

intitulada “Cruz”, com formato assimétrico, medin
do 250x250cm. A pintura é de 1995 e pode ser vista 
até o dia 14 de abril. A próxima artista a participar 
do Projeto Presença, em abril, é Ana Alegria.

Desenho da Figura Humana
- Com o artista plástico Plínio Bernhardt. Turma A: 
de 05.03 a 30.04, sempre às terças, das 14 às 
17h30min. Turma B: de 6.03 a 8.05, sempre às quar
tas, das 14 às 17h30min. Vagas limitadas.

As inscrições para os cursos po
dem ser feitas no Núcleo de Extensão do MARGS 
(Praça da Alfândega, sln°) ou pelo telefone 227-2311, 
ramal 30.
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Seis décadas 

de arte gaúcha Eleições na 

AAMARGSA coletiva Seis décadas de arte 

gaúcha - homenagem aos 60 anos da 

ARI prossegue sua.temporada em 

março, reunindo os principais artis

tas gaúchos entre os anos 30 e os anos 

90. Em ordem cronológica, é possí

vel acompanhar trabalhos de Sotero 

Cosme, João'Faria Viana, Gottuzzo, 

Fahrion, Fernando Corona, Trinda

de Leal, Alice Soares, Alice 

Brueggmann, Iberê Camargo, Ar

mando Almeida, Paulo Peres, Maciel, 

Magliani, Diana Domingues, 

Stockinger, Vasco Prado, Mariies 

Ritter, Gaudêncio Fidélis, entre ou

tros representantes do acervo do mu

seu. A mostra fica em exposição até o 

final do mês, quando o MARGS pre

para-se para receber a coleção do 

Museu de Arte de Santa Catarina no

A Associação dos Ami
gos do Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul 
realiza no dia 16 de 

abril, terça-feira, a elei
ção para a escolha da 

nova diretoria do biênio 

96/97. As urnas ficam 

abertas das 14 às 17 ho
ras, nas salas da 

AAMARGS, no subsolo 

do museu, facilitando o 

acesso dos associados. 
Atualmente, a AAMARGS 

possui 430 associados. 
Espera-se a presença de 

todos! Os interessados 

em associar-se na enti
dade devem entrar em 

contato pelo telefone 

227-2311.

Ado Malagoli, O Homem do Gato Preto.

Sala Ado 

Malagoli
A sala de acervo do museu, com 

exposições de longa duração, apresen
ta a partir do dia 22 de março peças 
fundamentais da coleção do MARGS. 
O público poderá apreciar nomes im
portantes que fizeram a história das 
artes plásticas no século XIX e XX. No 
conjunto, destacam-se as obras de 
Pedro Weingàrtner, Di Cavalcanti, 
Portinari, João Fahrion, Lasar Segall, 
Manabu Mabe, Iberê Camargo, 
Carlos Scliar, Vasco Prado, Xico 
Stockinger, entre vários outros. A sala 
de acervo leva o nome do fundador do 
MARGS e exibe, na mesma coletiva, 
pinturas assinadas pelo professor e ar
tista Ado Malagoli. De terças a domin
gos, das 10 às 17 horas, no primeiro 
andar do museu, ao lado da biblioteca.dia 2 de abril.Paulo Peres, sem título, técnica mista, 1973

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 Imp 
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.

rensa



Depois de quase seis anos de dedicação à pintura e ausente do circuito de 

exposições individuais, Luiz Barth organizou um resumo de sua trajetória nas Salas 

Negras do MARGS, exibindo uma série de gravuras em metal e serigrafias realizadas

entre 1970 e 1992. Professor aposentado da UFRGS, Barth faz parte da geração que 

boom da gravura e a descoberta, através da arte pop, dos recursos da serigrafia. 

O artista capta a sugestão da técnica, aproveitando seu potencial de clareza formal e

viveu o

Os ambientes
Luiz Barth, "Fernanda e Carla", 
água-fiorte, 30x45cm, 1981arquitetônicos

de Luiz BarthAo lado, Luiz Barth, "Interior-Exterior n°l", serigrafia, 70x50cm, 1982
Abaixo, Luiz Barth, "Apiscina", água-fiirte, 29x39cm, 1982
Ao pé da página, Luiz Barth "Afier Piero", serigrafia, 45x65cm, 1982

estrutura linear. Nas gravuras selecionadas para a exposição, predominam 

intensas e bem definidas, as formas geométricas e o estudo artístico a partir de 

repertório limitado de imagens.

Barth sublinha suas influências: ele pesquisou a composição do “Quattrocento” 

italiano, as obras de Vermeer, de Fra Angélico, retomando o período de descoberta da 

perspectiva e da ilusão do espaço. Em alguns trabalhos, encontram-se imagens típicas

da época como o “cipreste atrás do muro” e seu simbo

lismo de vida e morte. Barth revela o jogo com pontos 

de fuga, perspectiva aérea e os truques visuais do espa

ço, criando ambientes arquitetônicos, a oposição inte

rior e exterior e junções significativas entre objetos.

O desenho sempre foi uma prática cons

tante do artista. Ele concluiu o curso de escultura 

Instituto de Artes em 65 e entrou em contato direto 

com as artes gráficas ao trabalhar no Ministério da Edu

cação. Deu aulas em Santa Maria e na UFRGS,

as cores

Serigrafiaum

(...) “A serigrafia é essencialmente 

nma técnica de estênceis. E o 

estêncil de recorte encontra sua 

mais apropriada e clara 

concordância com linhas retas, 

contornos definidos, com ângulos 

marcados. Resumindo: 

clareza formal geométrica. Além 

disso, a "lógica” da estrutura linear 

regular, de um arcabouço 

geométrico, possibilita expressar 

com maior facilidade minhas 

idéias.

Desde 1978, tenho me envolvido 

intensamente com serigrafia.

E, por uma espécie de fieed-back” 

regenerativo, este envolvimento 

intensivo com um meio de 

expressão específico causou uma 

metamorfose formal em minha 

iconografia, que passou a ser 

pensada em termos de estênceis, 

telas e rodos. O médium deixou de 

ser somente um meio para alcançar 

um fim. Agora ele interpreta 

papel na criação de formas, e não 

mais meramente funcionando 

como um meio de reprodução. ”(...) 

Luiz Barth
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veitando o período do mestrado no College of Arts 

and Crafts, na Califórnia, Estados Unidos, para uma

profunda reflexão sobre sua 

perspectiva e a tela como cenário teatral.

Atualmente, Barth dedica-se à práti 

pictórica num repertório de luzes e imagens marinhas. 

Sua exposição individual no MARGS laz parçe do pro

jeto de resgate da memória da gravura no Rio Grande 

do Sul e pode ser vista de 14 de março a 28 de abril

obra, experimentando a

íca

um

nas

OSalas Negras.
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i Sala dos altares do vento
Ana Cristina da Natividade abre na Galeria I do MARGS sua quinta “sala 

de representação . Trata-se da Sala dos Altares do Vento”, uma reunião progra

mada de objetos baseados em formas da na

tureza (insetos, flores, folhas, pássaros, ani

mais aquáticos). A artista diferencia seu 

ambiente da instalação ao lembrar que os 

objetos são independentes entre si, podem 

ser reagrupados de diversas formas e, nesse 

caso, seguem a sugestão de comprimento 

da sala do museu com janelas laterais: “ Não 

tenho mais um único centro de reunião do:

Ção” de Ana Cristina foram “Os Hermafroditas e suas moedas” (1990-1991),

“Um Teatro Gráfico” (1990), “Sala Shopping” (1991) e “Via” (1994).

Ana Cristina já participou de 17 salões 

de arte no Brasil e Espanha desde 1989. 

No seu currículo, estão exposições no Bra

sil, Japão, Espanha e Inglaterra. Recebeu 

os prêmios Espaço Urbano/Espaço Arte -

220 anos de Porto Alegre (1992), IV Sa

lão Latino-americano de Artes Plásticas

(Santa Maria, 1993) e 17o Salão da Chico

Lisboa (1994). Possui obras em museus e

trabalhos, mas três superfícies paralelas d( 

representação”, comenta Ana Cristina.

No ambiente onde predominan

instituições e ministra cursos para crian

ças, adolescentes e adultos em seu ateliê

em Viamão.
Ana Cristina da Natividade, "Colar de Chumbo ",

as esferas, a artista busca a atenção do latão gravado, chumbo, arame, diâmetro 20cm, 1995 A exposição Sala dos Altares do Vento 

de Ana Cristina da Natividade pode ser vis

ta de 5 de março a de abril, na Galeria I do MARGS, dentro do projeto Parti

cipação, através de edital do Instituto Estadual de Artes Visuais.

observador através de peças de cores for

tes, que variam de 60 a 5 centímetros, feitas de chumbo, com variações de latão 

e cobre. Nos detalhes, miçangas, tecidos e arame. As outras “salas de representa-
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I Karen Lambrecht • Pequena Galeria • Até 14 de abril.
Seis décadas de arte gaúcha • Pinacotecas • Até final de março. 

5 Ana Cristina da Natividade • Galeria I • Até 7 de abril.
14 Luiz Barth • Salas Negras • Até 28 de abril.
22 Sala Ado Malagoli • Exposição de longa duração.
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3 301A Arteloja,

ao lado das Pinacotecas 

do MARGS, oferece 

objetos de arte, 

publicações

especializadas, cartões, 

postais e camisetas 

com obras do 

acervo do museu.

Funciona de terças a 

sábados, das 10 às I7h.

o3
Z

oi 2 Coleção Museu de Arte de Santa Catarina • Pinacotecas • Até 2 de maio. 
9 Mara Alvares • Galeria I • Até 12 de 
11/12 Encontro Latino-Americano de Artes Plásticas Brasil-Uruguai • auditório 
16 Ana Luiza Alegria • Pequena Galeria • Até 26 de maio.
30 Eduardo Cruz • Salas Negras • Até 9 de junho.

O maio.
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cc01 7 Hannah Hoech • Pinacotecas • Até 2 de junho.

14 Coleção Banco Central • Sala Pedro Weingártner • Até 23 de junho. 
2 I Olegário Triunfo • Galeria I • Até 30 de junho.
28 Heloísa Crocco • Peq

(0 Ow Galeria • Até 14 de julho.uena

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


