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Geraldo Trindade Leal - Ginete, óleo sobre tela, 99,3x98,2cm, 1955 - em exposição nas Pinacotecas do MARGS.

Artes visuais x Imprensa: Angélica de Moraes p.3 / Marilene Pieta p.4
Programação do MARGS em 1996 p.2
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A biblioteca do MARGS ad
quiriu em dezembro, através 
de recursos da AAMARGS, os 
seguintes volumes: “Turner”

A Arteloja do MARGS fun
ciona de terças a sábados, 
das 10 às 17h, oferecendo 

publicações especializadas, obras de arte, cartões, 
postais com obras do acervo do museu, jóias e obje
tos com griffe MARGS. Confira. A Arteloja fica ao 
lado das Pinacotecas.

§ Editorial ARTELOJA
UJ
Z
~1 O Jornal do MARGS oferece, nesta edição, um

de Guy Weelen (Tiger Bookscalendário dos principais eventos que vão ocupar o 

prédio histórico da Praça da Alfândega em 1996. 

Aproveitando a temporada da exposição “ Seis 

décadas de arte gaúcha — homenagem aos 60 anos da 

Associação Riograndense de Imprensa", entrevistamos 

a jornalista Angélica Moraes que há mais de 10 anos 

convive, diariamente, com a informação 

especializada sobre as artes visuais em revistas e 

periódicos. A entrevista antecipa um debate sobre 

imprensa e artes plásticas que deve reunir, nas 

primeiras semanas de março, 

jornalistas e artistas no Museu de Arte.

Biblioteca Internati°nal London);
“Arcimboldo” de Werner 

Kriegeskorte (Tachen); “Egon Schiele” de Reinhard 
Steiner (Tachen); “Las Claves dei Arte Cubista - 
como interpretalo” de Jesus Gutiérrez Burón; 
“Renoir”- Mestres da Pintura (Abril); “Gauguin”- 
Mestres da Pintura (Abril).

A Associação dos Amigos do MARGS 
convida para uma excursão pela Europa 
Oriental, priorizando aspectos culturais e 

artísticos de Frankfurt, Leipzig, Berlim, 
Dresden, Praga, Bratislava, Budapeste, 

Viena, Salzburg, Innsbruck, Füssen, 
Munique, Zurique e Amsterdam.
O grupo será acompanhado pelo 
maestro Luís Alberto Buchholz. 

Informações pelo telefone 227 231 I 
(AAMARGS) ou 346 2626.

# O artista Alfredo 
Nicolaiewsky expõe a obra

• em técnica mista “Rosas
• d’après Kosuth”, na Peque-
* na Galeria do MARGS, 

dentro do Projeto Presença. Trata-se de um trabalho 
realizado em 1994, com pintura, acrílico e rosas de 
plástico, onde o artista faz uma releitura da obra de 
Kosuth, iniciador da arte conceituai. A obra fica em 
exposição até meados de fevereiro.
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Esta é uma prévia das aberturas de exposições no 
MARGS em 1996. A programação está sujeita a 
acréscimos e alterações.Programaçao MARGS 1996

Fevereiro Junho Setembro
22 Acervo permanente - Sala Ado Malagoli 4 Coleção Roberto Marinho - Pinacotecas 3 Antônio Gutierrez - Pinacotecas

22 Karin Lambrecht - Pequena Galeria Luiz Barth 10 José Carlos Moura - Salas Negras

17 Liana Timm - Pequena Galeria

Março Julho 24 Frank Schaeffer - Galeria I

5 Ana Cristina da Natividade - Galeria I 2 Pintura RS - Argentina

Outubro14 Vera Chaves - Salas Negras Galeria I e Sala Pedro Weingãrtner

19 Edgar Koetz - Sala Pedro Weingãrtner 9 lone Saldanha - Pinacotecas Acervo MARGS - curadoria especial

16 Maristela Salvatori - Pequena Galeria Sala Pedro Weingãrtner

Abril 25 Henrique Fuhro - Salas Negras 10 Coleção Museu de Santa Catarina - Pinacoteca:

2 Arte do Uruguai-RGS - Pinacotecas 17 Zorávia Bettiol - Salas Negras

Agosto9 Mara Alvares - Galeria I 29 Waldeny Elias - Galeria I

11/12 Encontro Latino-Americano 6 Acervo Instituto de Artes UFRGS

Novembrode Artes Plásticas Brasil-Uruguai - auditório Sala Pedro Weingãrtner

16 Ana Luiza Alegria - Pequena Galeria 20 Arte do Paraguai - Galeria I 5 Luiz Barth - Pequena Galeria

30 Eduardo Cruz - Salas Negras 22/23 Encontro Latino-Americano Coleção do Museu das Missões 

Sala Pedro Weingãrtnerde Artes Plásticas Brasil-Paraguai - auditório

Maio 14 Acervo MARGS - Pinacotecas

7 Hannah Hoech - Pinacotecas

Dezembro14 Coleção Particular - Sala Pedro Weingãrtner

21 Olegário Triunfo - Galeria I 5 Arte Sul 96 - Espaços do IEAVI

28 Heloísa Crocco - Pequena Galeria MAC e MARGS

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 Imprens; 
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 editoraçãc 
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° 90010-15C 
Porto Alegre RS Fone (051J227-2311.
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Entrevista: Angélica de Moraes O
oü
LUzArtes visuais x imprensa <

0 jornal do MARGS aproveitou a passagem de Angélica de 
Moraes na cidade para discutir com a jornalista e crítica de 
arte do Estado de São Paulo sobre a complexa relação entre 
imprensa e artes visuais. Angélica é gaúcha, está radicada na 
capital paulista desde I98S, e assina as principais coberturas 
nacionais e internacionais da área para o Estadão.
Participou de diversos júris de seleção e, em agosto, faz a 
curadoria da exposição de Regina Silveira no MASP.
De Porto Alegre, onde tinha uma página semanal em Zero 
Hora, a jornalista seguiu para São Paulo, sede da Bienal e 
dos principais eventos artísticos de repercussão no país.

a formação do jornalista da área.
AM • Você tem que saber separar aquelas pessoas que trabalham 
com arte como se fosse terapia ocupacional de fim de 
- e elas apostam no artesanal, no bem feito, na habilidade - e, 
ao contrário disso, buscar aqueles que são verdadeiros artis
tas, que lidam com a criatividade do visual, buscando algu 
coisa e criando sua própria expressão, até errando, 
portante é fazer, tentar. Você nota a coragem da busca. Há 
artistas consagrados, no Rio Grande do Sul, que são artesãos 
de si-mesmos. São pessoas que fizeram seus logotipos visuais, 
e a partir daí ficaram se repetindo... Eu acho que o jornalista 
de cultura precisa exigir que o artista não seja uma pessoa aco
modada. O mercado faz tudo para acomodá-los, principal
mente se está vendendo... É preciso ter coragem para fazer 
uma crítica disso.

que trataram de pegar a complexidade do discurso estético-filo- 
sófico e transformar numa informação de livre acesso. Acho que 
essa é a grande missão do jornalista da área cultural. Está aí o 
grande divisor de águas entre a crítica acadêmica e a jornalística. 
A Universidade coloca-se, muitas vezes, à parte da sociedade, e, 
como conseqüência, o discurso feito dentro dela é um discurso 
de vaidades. As pessoas escrevem para seus pares, para aquela meia 
dúzia de colegas do departamento. Acho isso detestável, um anti- 
serviço para a cultura no Brasil. Você pega um livro como o do 
grande crítico italiano Giulio Argan e ele te leva pela mão 
trando porque tal quadro é tão importante. Não precisa compli
cação. É importante ter uma formação acadêmica sólida, mas é 
preciso pegar todos esses discursos e produzir uma leitura acessí-

semana
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|M • Você passou pela Folha da Manhã, Zero Hora, Veja, Jornal 
da Tarde, Estadão. A partir dessa experiência, como você vê a 
imprensa como registro e como agente na produção cultural?
AM • Enquanto as empresas não se flagrarem da importância de 
uma política cultural, ou seja, da empresa devolver à comunida
de, de onde extraem seus lucros, um pouco de projeto sem retor
no financeiro, não teremos uma boa cobertura de cultura. Por
que esse registro está a reboque da chamada indústria cultural. 
Os segmentos que têm mais espaço são justamente aqueles que 
dão mais retorno publicitário. É o cinema, a indústria fonográfica, 
o teatro e grandes shows de música. O jornal age de forma muito 
mercantilista em relação a essa área. A cultura precisa ter um pou
co de investimento da empresa, afinal também é uma questão de 
imagem. Lembro que, num dos aniversários da Zero Hora, 
convidaram para fazer um evento. Eu bolei a primeira exposição 
de out-doors em Porto Alegre. Convidei 32 artistas, desde um 
consagrado como Iberê Camargo até um iniciante, na época, como 
Frantz. A Zero Hora pagou a veiculação disso, durante um mês, 
na cidade. Teve uma grande repercussão, com muitas cartas pe
dindo a prorrogação do evento. Foi muito legal, utilizamos toda 
a mídia da empresa. Fizemos matérias nos ateliês, mostrando quem 
eram os artistas no Rio Grande do Sul, sua importância e o que 
eles faziam. O público foi informado da produção artística do 
Estado.

vel.

JM • 0 que é um crítico num jornal? Antes existiam as colunas 
críticas, uma pessoa estava autorizada a falar sobre determinado 
assunto e emitir juízos de valor. De repente, chega o jornalista 
que, às vezes, cai por acaso numa área...
AM • O jornalista, muitas vezes, tem a timidez de não se assumir 
como crítico quando, na verdade, faz crítica. Existe muito 
questão do acadêmico, quem tem formação é que é. Não. Eu 
contesto essa posição. Aposto no jornalista que investe na área, 
começa a estudar, faz uma formação autodidata. Todos os críti
cos que eu te citei - Frederico Moraes, Pontual, Casemiro Xavier 
- foram autodidatas, buscaram informação. Não fizeram 
formais de história da arte, mas acabaram entendendo muito mais 
do que os nobres acadêmicos que não botam o pé na realidade, 
não vão aos ateliês e não têm a velocidade de produção jornalística. 
O jornalista vê, semanalmente, um volume de obras que o acadê
mico não vê, na medida em que esse é levado a uma produção 
afunilada, dedicando-se apenas a um artista para uma defesa de 
tese. O jornalista busca a informação sobre dezenas de artistas 
para fazer as matérias, estudando arte a fim de suprir suas 
sidades imediatas. A melhor crítica é aquela em que você dá to
dos os elementos para o leitor concluir, você conta quem é o 
artista, sua trajetória, e explica a característica da sua obra, dando, 
principalmente, a palavra a ele. O artista de hoje tem o seu dis
curso, ele sabe o que quer e o porquê. Há também os artistas mais 
intuitivos, sobretudo de gerações anteriores, que não são tão cla
ros. Nesse caso, você tem que assumir um pouco o papel de inter
pretação. Acho que a crítica, feita no Brasil, precisa se basear em 
informações e não em opiniões. Ao fazer o texto, você emite, é 
claro, sua opinião, mas é preciso deixar o leitor livre até para con
testar o que leu. Um dos melhores jornalismos culturais que se 
faz no mundo é o do New York Times. Ele dá todas ás informações 
para o leitor concluir. O jornalismo opinativo, adjetivesco, 
desinformado é uma coisa velha. O grande caminho da crítica é o 
caminho da humildade, de buscar os artistas novos e divulgá-los.

JM • E a relação das galerias com os jornais?
AM • As galerias, em geral, não anunciam, portanto os jornais que 
não têm uma visão de política cultural não abrem espaço. E aí está 
o ruim e o bom. O ruim é que você, como jornalista, tem que 
batalhar mais para conseguir um espaço. Como se diz no sul: “na
dar de poncho contra a correnteza” o tempo inteiro. Mas também 
tem essa outra vantagem. Na medida em que não tem a pressão tão 
direta da indústria cultural, você pode ter uma atuação mais legal. 
O jornalista ético precisa saber separar o que é importante do que 
é propaganda da galeria no teu ouvido. Talvez por não terem uma 
estrutura financeira que banque anúncio, e como resultado mais 
centímetros na página, o ouvido do crítico fica mais solicitado.

essa

me cursos

JM • Qual é o público das artes visuais?
AM • Classe A - B. Público de alto nível; no mínimo classe mé
dia. Pode-se dizer: artes plásticas é elitismo. No Brasil de hoje, é 
cultura de elite. Quem lê artes plásticas é quem não tem vergo
nha de entrar numa galeria ou num museu. O grande desafio do 
jornalista de cultura é escrever de maneira acessível, de fácil en
tendimento para buscar mais público. Além da função infor
mativa, temos a função formativa.No momento em que você 
transforma seu discurso num instrumento de poder e de vai
dade (ah, eu sei isso, vocês não sabem), você perde contato 
com o público em geral. Me interessa atingir quem nunca 
botou o pé numa galeria, ou ficou emocionado, pela primeira 
vez, ao olhar as obras do Rodin. Isso é um trabalho não só da 
imprensa, mas também das instituições culturais, do museu. 
É muito importante hoje a função de um museu, especial
mente uma instituição como o MARGS que cumpre um pa
pel importante no circuito artístico do Rio Grande do Sul 
porque é o principal acervo de livre acesso. Há também a co
leção do MAC que está em formação. O Museu de Arte Con
temporânea também é importante porque supre um outro 
momento da arte. Eu lembro que quando ele surgiu, pergun
tou-se: para que outro museu? É uma crítica procedente, mas 
não se pode negar a qualidade do que foi feito no MAC, um 
trabalho que atualizou o Rio Grande do Sul sobre a arte con
temporânea produzida em São Paulo e Rio. O Rio Grande do 
Sul, por vezes, se fecha demais; é preciso ser mais permeável, 
buscar um intercâmbio maior, levar e trazer informações, além 
de aproveitar sua posição geográfica, estreitando a comuni
cação com os países vizinhos. O Mercosul é de primordial 
importância para a oxigenação da cultura no Estado, subli
nhando sua vocação internacionalista. Eu me engajo na cor
rente internacionalista da arte. CTG na arte, não. Uma cultu
ra auto-referente morre à míngua, até por anemia. A cultura é 
una coisa dinâmica. É preciso pegar a informação do exterior, 
juntar com suas próprias referências, e fazer outra coisa. O 
movimento neo-concreto brasileiro, nos anos 50, foi exata
mente isso. A cultura brasileira une-se com a informação da 
arte abstrata, produzindo grandes mestres como Lygia Clark, 
Lygia Pap, Aloísio Carvão. São pessoas que criam uma cultu
ra, a partir da informação do exterior e das suas próprias refe
rências. Pap pega os desenhos ornamentais da cerâmica indí
gena e mistura com as lições da Bauhaus alemã. A cultura gaúcha 
é muito autóctone. Ela tem condições de deglutir a informação 
do exterior e fazer outra coisa.

neces-

JM * Qual é o espaço das artes visuais nos cadernos de cultura? 
Críticos argentinos e uruguaios falaram da dificuldade de 
selecionar uma ou duas exposições num universo de mais de 
cem eventos.
AM • Existem diversos modelos de cobertura cultural, mas con
tinuo acho a cobertura extensiva ótima porque você tem um 
acompanhamento e uma documentação de época. O melhor 
da arte brasileira, hoje, está na tridimensionalidade, no objeto, 
na escultura, na instalação. Vou falar sobre isso num ciclo de 
palestras em janeiro, em Miami, e não tive condições de fazer 
um levantamento maior do Rio Grande do Sul porque não existe 
documentação em imprensa. É raro, é difícil. Vou me basear 
em coisas que já sei, em artistas gaúchos que já encontraram 
seu lugar em São Paulo e Rio. Pretendo ser isenta nisso (não 
sou de vestir camiseta de empresa!), mas acredito que, entre 
todos os suplementos de cultura do país, o Caderno Dois do 
Estadão é o que mais está dando espaço, em quantidade de 
matérias, para a reflexão sobre cultura brasileira. Nos anos 30, 
40 e 50, os críticos de arte tinham colunas diárias. O Sérgio 
Millict, por exemplo, podia se dar ao luxo de ficar três dias 
(colunas) consecutivos analisando uma exposição. Naquela 
época, havia poucas exposições. Hoje seria impensável. Mas 
pelo menos um registro, uma notícia do que a pessoa está ex
pondo é importante. Mas a mostra precisa ter qualidade. E aí 
é um ponto nevrálgico: você precisa distinguir entre a censura 
e a seleção por qualidade. É o grande problema. Cada um tem 
os seus valores. Acho que você , de qualquer maneira, precisa 
assumir essa responsabilidade formativa e informativa. Eu acho 
que não interessa, por exemplo, noticiar que um artista famo
so vai expor pela centésima vez quando tem um artista novo, 
talentoso, expondo na mesma ocasião. O que eu faço? Por 
exemplo, uma coletiva de Antônio Henrique Amaral com ou
tros artistas da geração dele e, ao mesmo tempo, uma indivi
dual de Daniel Acosta, um gaúcho que eu levo a maior fé, 
numa galeria que investe em artistas jovens. Eu vou dar uma 
matéria com Daniel Acosta. Está todo mundo careca de co
nhecer Antônio Henrique Amaral, mas não se conhece Daniel 
Acosta. É lógico que uma grande exposição de Picasso no 
MASP deve ter matéria, mas o artista jovem também precisa 
ser contemplado. É muito fácil fazer um jornalismo cultural 
com os consagrados. Você não arrisca nada.
JM • A questão da seleção e do qualitativo está relacionada com

JM • Como é tua rotina no Estadão?
AM • Eu coordeno a área de artes visuais. Faço um levantamento 
semanal dos fatos importantes e sugiro as pautas. Antônio Gon
çalves Filho me ajuda muito nessa área. Minha função é selecio
nar e fazer as principais matérias e coberturas. Em 95, fiz a Bienal 
de Veneza e, em janeiro, a cobertura da Art from Brazilem Nova 
Iorque, que mostrou artistas brasileiros nas principais galerias da 
cidade. A seleção foi feita por americanos, foi o olhar deles sobre 
a nossa produção, e abrangeu artistas de três gerações, de Hélio 
Oiticica a Nuno Ramos.

JM • Como a arte brasileira está sendo divulgada no exterior?
AM *1995 foi o turning-point da arte brasileira no exterior. 
Gradativamente, ela está obtendo espaço, mas num processo in
dividual, cada um tenta abrir seu espaço. Os primeiros que con
seguiram entrar bem no circuito internacional foram, por exem
plo, o Cildo Meirelles, o Antônio Dias, uma geração que saiu em 
virtude da ditatura militar. Depois, veio a segunda leva. Leonilson, 
no início dos anos 80, faz sua primeira individual no exterior. Jac 
Leirner ganha a capa do Art in America. A reativação das Bienais, 
em 81 e 83, com reformulação da estrutura teórica e de curadoria, 
reinsere o evento no panorama mundial, já que ela estava desa
creditada pela experiência de repressão. Depois da Bienal de 
Veneza e da Documenta de Kassel, a Bienal de São Paulo é a 
terceira exposição mais importante pela sua posição geográfica. 
Em 96, ela terá novidades, afinando sua dimensão internacio
nal com cinco grandes curadores que darão conta da produção 
no planeta. Acho que a arte brasileira está cada vez mais no 
exterior.

JM • E a palavra sobre a imagem?
AM *Acho que os principais críticos de arte escreveram numa 
linguagem absolutamente acessível, inclusive para uma pessoa que 
nunca abriu um livro de história da arte. Cito Frederico Moraes, 
Roberto Pontual, Casemiro Xavier de Mendonça, enfim, pessoas

• • • » •
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1 A propagação da modernidade
em páginas de jornais

Glênio Bianchetti, Ado Malagoli, Carlos Scliar e 

Iberê Camargo, com atuações e obras distintas, mas 

responsáveis por intervenções decisivas em institui

ções ou como agitadores culturais.

Na construção da modernidade, a pesquisa

dora escolhe os artistas Waldeny Elias e Trindade 

Leal para dois estudos de caso, percebendo neles uma 

identidade capaz de somar algo à visualidade uni

versal. É aquilo que Marilene chama de filtros ou 

retinas, uma combinação de elementos de base (pri

mitivos) e de erudição capaz de particularizar a in

tervenção criativa. Segundo Marilene, a contribui

ção original da modernidade pictórica no Rio Grande 

do Sul reside, sobretudo, na simplificação do espa

ço, uma espécie de dramaticidade selvagem, que leva 

artistas como Iberê Camargo a destacar-se no pano- 

nacional e internacional. A autora também 

dedica algumas páginas a outros pintores represen

tativos que contribuíram, com intensidades varia

das, na afirmação da consciência estética em voga. 

O estudo, um desdobramento de uma dissertação 

de mestrado na área de História da Cultura 

(PUCRS), toma seu lugar na construção da história 

das artes visuais no Estado, uma área ampla e laten

te de pesquisa, onde a imprensa surge como uma 

fonte preciosa de sugestões.

A teórica e pintora Marilene Pieta teve na 

imprensa um suporte fundamental para o recolhi

mento de informações sobre produção artística. Atra

vés da consulta em cinco jornais do Estado - Cor

reio do Povo, Diário de Notícias, Jornal do Dia, 

Última Hora e Folha da Tarde -, entre os anos 50 e 

70, a pesquisadora percebeu o estreitamento do es
paço destinado às artes plásticas e a substituição do 

crítico pelo jornalista nem sempre iniciado na área. 

No livro “A modernidade da pintura no Rio Grande 

do Sul”, lançado em novembro passado no MARGS, 

Marilene credita aos críticos, jornalistas e colabora

dores eventuais como Ângelo Guido, Aldo Obino, 

Fernando Corona, Carlos Scarinci, Maria Abreu, 

Erico Verissimo, Antônio Hohlfeldt, Jefferson Bar- 

ros, entre outros, a expansão do conceito de 

modernidade nos circuitos sociais. ”No período es

tudado havia um aprofundamento da reflexão artís

tica através dos meios verbais. Críticos e público lei

tor andavam de mãos dadas”, conclui.
Marilene recorta a modernidade a partir do 

grau de originalidade do artista no processo de ab

sorção das referências estéticas européias.Trata-se de 

marcado pela ânsia de informação. 

Antes de aprofundar o período entre 1958 e 1970, a 

autora elege Pedro Weingártner como uma espécie 

de patrono da pintura no Estado, realçando a quali

dade cultural de sua obra feita de traços intelectuais, 

tüãifsz populares, sua forma incansável de perseguir 

os detalhes. Para a autora, os precursores da 

modernidade no Rio Grande do Sul chamam-se

rama

Waldeny Elias, Pastoral, óleo sobre tela, 1970. Coleção Jaime Pieta.

Glênio Biachetti, Sesta, lineogravura, 1995. Acervo Margs.

um momento

PIETA, Marilene Burtet. A modernidade da pintura 

no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Sagra: DC 
Luzatto, 1995. À venda na Arteloja do MARGS e nas 

livrarias.

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

A Associação dos Amigos do MARGS agra

dece à empresa ALBARUS S.A. pelo pa

trocínio das latas com reproduções do 
acervo do Museu de Arte, contendo bolos 
especiais de Natal. A iniciativa foi um su

cesso, com excelente recepção do públi
co. A verba resultante das vendas será 
destinada às atividades do museu. Espe

ramos que outras empresas sigam o exem

plo da ALBARUS S JL. incentivando quem 
produz cultura.

janeiro
Seguem as seguintes exposições 

Zeuner/Koetz • Galeria I 

Anico Herkovits • Salas Negras 

Arte Sacra • Sala Pedro Weingártner

Seis Décadas de Arte Gaúcha/60 anos da ARI • Pinacotecas 

Alfredo Nicolaiewsky • Pequena Galeria.

A programação segue em janeiro de 1996, sempre de terças a domingos, das 10 às I7h.
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Paguei, quero nota. Campanha de combate à sonegação Governo do RS
• . t.i.k *.*t » 1.*;;
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