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Em cima, à esquerda
Yusaku Kamemura, Japan

Em cima, à direita
Tadanori Yokoo,
Yamatotakeru

Em baixo
Keisuke Nagatomo,
FM802Move Yo'Body

Ânico Herskovits p.2 • Arte gráfica m leitora ülob© p.3
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Desenho da Figura Humana
com Plínio Bernhardt - De 5 
a 27 de dezembro, às terças e 
quartas, das 14 às 17h30min.

Editorial A partir deste mês, o 
MARGS dispõe do se
guintes volumes na Bibli
oteca:
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5 NMkNovembro chega, e cumpre-se o ritual da 
Feira do Livro, período em que o MARGS registra 
um alto índice de visitação, refletindo 
intensas na praça. Para acompanhar a programação, 
o museu exibe os trabalhos de Zeuner e Koetz, 
revelando a memória da editora Globo, tão 
acalentada pelos artistas que participaram do Atelier 
de Artes Gráficas da rua da Praia. Nesse número, o 
Jornal do MARGS recupera fragmentos dessa 
experiência e chama para a tradicional Feira da 
Gravura na Arteloja. Dentro das audaciosas 
possibilidades da criação gráfica, o Consulado do 
Japão reservou as Pinacotecas para uma seleção de 
cartazes japoneses de designers importantes do país. 
No final do mês, é a vez de Anico Flerskovits abrir 
sua sexta individual na cidade, encerrando a edição 
1995 do projeto de memória da gravura no Estado.
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LI r S O S em Quadrinhos na

Praça - O grupo Visuart, que 
coordena um curso de quadri

nhos no MARGS, promove um workshop sobre dese
nho de humor para imprensa no dia 4, no auditório do 
museu, às I4h. No outro sábado, dia 11, o tema do 
workshop será ilustração para literatura, no mesmo local 
e horário. Todos os encontros têm entrada franca. Os 
interessados devem levar material de desenho. Além desses 
módulos, o Grupo Visuart seguirá suas aulas de história 
em quadrinhos na própria Feira do Livro.

as semanas • Gerhard Altenbourg 
(dois catálogos) - doação 
Instituto Goethe 

• “Significado nas Artes Visu
ais” de Erwin Panofski e “Arte e ilusão” de E. H. 
Gonbrich - doações AAMARGS

Biblioteca

• “Dicionário de Arte e dos 
Artistas , organizado por Herbert Read e revisto por 
Nikos Stangos

• “Minas Colonial” - edição
especial da revista Casa&Jardim

Escultura premiada de Patrício Farias; sem título, madeira e tecido

Premiados do
18° Salão da Chico Lisboa Anico Herskovits, Árvore de Tucanos, xilogravura, 1995

O escultor Patrício Farias ganhou o primeiro prê
mio (viagem a Nova Iorque) do 18° Salão da Chico 
Lisboa em exposição no MARGS até 5 de novem
bro. José Francisco Alves, também escultor, recebeu 
o segundo prêmio, enquanto Iara Gay de Castro 
(pintura) ficou em terceiro lugar. Os prêmios são 
patrocinados pela EDEL. A comissão julgadora do 
salão, que reuniu 35 artistas, foi formada por 
Romanita Disconzi, Laura Castilhos, Tânia Resmini, 
Gaudêncio Fidélis e Lígia Mallmann.

Anico Herskovits: o desafio temporal da gravura
Anico Herskovits é a artista que encerra a edi

ção de 1995 do projeto Resgate da Memória da Gra

vura no Estado, uma iniciativa que trouxe às Salas 

Negras do MARGS as obras de Danúbio Gonçalves, 

Armando Almeida, Plínio Bernhardt, Marta Loguércio 

e Antônio Carlos Maciel. Na individual, Anico apre

senta uma seleção de alguns dos seus principais traba

lhos, além de revelar inquietações recentes. São 25 anos 

de gravura, um percurso que começa no Atelier Livre, 

passa pelo Instituto de Artes e se consolida na famosa 

experiência do MAM Atelier de Litografia (Anico é o 

A da sigla) que movimentou durante 1G anos a produ

ção artística da cidade.

Autora do livro 'Xilogravura: arte e técnica", a 

artista busca estímulo ao criar problemas e desafios na 

técnica. Na exposição, o público poderá observaras so- 

luções encontradas para trabalhos de mais de três me

tros ou micrognvuras de três a quatro centímetros. Anico 

chama atenção para o processo temporal da gravura 

mundo saturado de imagens e sensações visuais. A

técnica exige um tempo para ser realizada, o tempo 

resultante da relação artista-obra e, finalmen

te, um tempo para ser contemplada. Quem se dedicara 

olhar a obra Terra de Sonhos, que segue o mesmo pro

cesso do Livro do Circo, encontrará, aos poucos, a suti

leza das texturas em preto e branco, das imagens, dos 

bichos. Bichos e natureza são temas recorrentes na tra

jetória de Anico Herskovits, elementos de percepção su

til na série Pantanal em exposição nas Salas Negras.

A última individual de Anico, em Porto Alegre, 

foi em 93, exibindo o conjunto "Bichos” na Casa de 

Cultura Mário Quintana. Nos últimos anos, elacircu-

interno

lou pelo Brasil com suas gravuras e, agora, reserva para

o público do museu os trabalhos mais recentes, acom-“Um Lugar para Marialva, depois da bomba", óleo sobre tela, 
1.20x2.07, 1995 panhados das antigas séries das construções, dos viralatas, 

entre outros, onde testou os domínios da xilogravura, 

litografia e gavura em metal.A artista Regina Ohlweiler apresenta até 17 de de
zembro, na Pequena Galeria, a tela de grandes dimen
sões “Um lugar para Marialva, depois da bomba” 
lizada no

, rea-
mês passado. O Projeto Presença exibe a 

produção recente de artistas consagrados no circuito.
Anico Herskovits - De 21 de novembro s 7 de janeira,

nas SaSas Nlegras.num
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MARGS na 41a Feira do Livro de Porto Alegre

Um ateliê de artes plásticas e literatura
O
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Para acompanhar a 41a Feira do Livro, o MARGS exibe na Galeria I 
trabalhos de Ernest Zeuner e Edgar Koetz, artistas que participaram do Ateliê 
de Artes Gráficas da Editora Globo, que durante décadas avançou no diálogo 
entre a literatura e as artes plásticas. Como escreveu Luis Fernando Veríssimo, 
no catálogo da exposição “Os Artistas da Editora Globo” apresentada pela ga
leria Agência de Arte em 1993, “(...) nunca soubemos avaliar exatamente o 
que significava ter aqueles artistas aqui, a importância do trabalho deles e o 
milagre de tantos talentos se reunirem assim numa só empresa, em épocas 
diferentes mas sempre em número espantoso. Eles estavam ao nosso lado, como 
o “seu” Zeuner, e talvez por isso mesmo não prestamos a atenção devida ao que 
faziam”. Nessa edição, a jornalista Noeli Lisboa recupera depoimentos de 
artistas que conheceram o velho sótão criativo da livraria da Rua da Praia.

A Seção de Desenho de Desenho da Editora. 
Foto publicada na Revista do Globo n° 336, de 20/3/1943, onde aparecem Edgar Kletner,

Vitório Gheno, Edgar Koetz e João Fahrion.

José SicartCarlos Sdiar Clara Pechansky
“O trabalho editorial da Globo está entre as me

lhores coisas feitas no país. Num dado momento, pelo 
padrão de profissionais que tinha, a Globo representou o 
máximo de seriedade e qualidade criativa. Os livros ju
venis publicados na década de 30 - “A Ilha do Tesouro”, 
'Alice no País das Maravilhas” com ilustrações de João 
Fahrion - são obras-primas na qualidade editorial.

“Eu era um menino quando ia Lá. Tinha entre 
14 e 15 anos. Era o início dos anos 30. Eu freqüentava 
o Ateliê de Artes Gráficas porque era amigo do Nelson 
(Boeira Faedrich). Era um privilegiado. Ficava encan

tado com o trabalho dos artistas, o Nelson, o Gastão 
Hofstetter, o João Fahrion.

O Ateliê ficava no último andar, voltado para 
a Praça XV. O clima era de compenetração; cada um 
concentrado na sua mesa. Eles faziam uma espécie de 
litografia sobre zinco que era preparado para dara mes
ma resposta que a pedra daria. O Edgar Koetz era um 
grande profissional, e muito simpático. O Zeuner diri
gia o Ateliê. Era muito discreto e eficiente, 
respeitadíssimo por todos. O trabalho deles foi funda
mental para as artes plásticas, pois abriu a possibilida
de, no mais alto padrão, para o surgimento de novos 
artistas. Hoje, não há mais isso”.

“Depois de completar o curso de Belas Artes pela 
Universidade de Pelotas, vim para Porto Alegre em 57. 
Um dia, procurando emprego, encontrei uma prima 
na rua da Praia. Ela decidiu me apresentar para a 
Editora Globo. Não conhecíamos ninguém lá, mas fo
mos recebidas pelo próprio Henrique Bertaso. Fiz o 
primeiro trabalho para a capa de “O Condenado” de 
Graham Greene e fui contratada, embora, no final, o 
livro não tenha sido publicado.

Conheci Zeuner no Ateliê de Artes Gráficas, onde 
recebi as primeiras orientações sobre como fazer uma 
capa. Fiquei na editora até 66, quando ela se dissol
veu. Conheci Fahrion, Koetz, mas nunca trabalhei no 
próprio local. Trabalhava em casa. Na rua da Praia, 
buscava apenas os originais. Mas lembro que o sótão 
da Globo era bastante freqüentado por artistas.

Tenho uma Lembrança muito boa de tudo. A 
Globo foi uma escola excelente. Foi minha iniciação nas 
artes gráficas. Ilustrei mais de 60 capas, entre elas, “Is
rael em Abril” de Erico Veríssimo e inúmeras capas da 
Coleção Catavento (adaptação do Nobel para pocket 
book) e Coleção Amarela (policiais).Era um centro 
irradiador de artistas. Hoje não há mais isso. A nossa 
maior editora, a L&PM, não busca nem novos artistas 
nem os conhecidos, mantendo apenas uma relação com 
determinados capistas”.

“Conheci o Zeuner na seção de desenho da Glo
bo e também como diretor da agência de publicidade 
Clarim, também da Globo. Era extremamente cordial 
e estimulava muito o trabalho de todos. O Koetz, por 
este tempo, ainda não estava lá.

Eu era artista plástico em Barcelona. Fazia ilus
trações e tradução do alemão para o espanhol. Quan
do quis trabalhar na América Latina, fiquei saben
do, no Consulado do Brasil em Barcelona, da existên
cia da editora Globo em Porto Alegre. Mandei alguns 
trabalhos e fui contratado. Trabalhei de 50 a 55, mas 
não estava acostumado a ser empregado de ninguém. 
Então, tratei de fazer economias para me dedicar ape
nas à pintura durante dois anos. A editora pagava 
bem e, quando havia inflação (que era baixa), ela 
pagava até acima da inflação. Fiz muitas capas para 
a Globo, entre elas, o primeiro volume de "O Tempo e 
o Vento " e, depois, "O Retrato Mesmo depois de ter 
saído do Ateliê, continuei a fazer alguns trabalhos para 
a Globo”.

João Fahrion, Ilustração para Noite na 
Tavema, de Álvares de Azevedo, editado 
pela Editora Globo

:
Zeuner e Koetz - Galeria I: exposição das 

séries Â Vida no Litoral, A Vida no Campo, 

Ã Vida na Cidade, A Vida na Mata, a Vida na 

Serra, Principais Comemorações do Ano, 

Trabalhe em Indústrias Brasileiras, Meios 

de Transporte Terrestre, todas de Ernest 

Zeuner. De Koetz, A Fábrica e Catedral de 

Buenos Aires.

João Fahrion, 
Ilustração para 
Noite na 
Tavema, de 
Álvares de 
Azevedo, 
editado pela 
Editora Globo
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1 A arte ultrapassa o suporte descartável
>
O As obras apresentadas nessa mostra, que 

já circulou por diversas capitais brasileiras 
dentro das comemorações do centenário das 
relações de amizade Brasil-Japão, foram pro
duzidas nesta década. São cartazes de campa
nhas publicitárias, mensagens institucionais 
e divulgação de eventos. O professor Takami 
justifica a escolha dos 15 artistas pela forte 
consciência do grupo em produzir o cartaz 
como uma arte social, ou seja, uma técnica 
acessível e democrática de exibição e acesso

Z O cartaz no Japão pode ser sinôni
mo de obra de arte, seguindo uma forte 
tradição cultural na área de artes gráficas. 
A partir do dia nove, 75 painéis de 15 dos 
mais representativos artistas gráficos japonês 
ocupam as Pinacotecas do MARGS numa 
promoção do Consulado do Japão. Segun
do o professor e crítico de arte Kenshiro 
Takami, a produção de cartazes, no país, 
ultrapassa a mera função de veicular a in
formação, preservando sobretudo um ca
ráter artístico. Esse fenômeno adquiriu re
levo especial a partir dos anos 60, ao des
pertar o interesse de empresas que 
revitalizaram a mídia, aperfeiçoando seu 
resultado gráfico.

A qualidade dos designers é uma 
extensão do trabalho meticuloso dos 
gravadores japoneses do início do sécu
lo. Tanto nas litografias dos anos 20 
como nas serigrafias da década de 60, é 
possível perceber uma avançada técnica 
de impressão, desenvolvida desde a era 
Edo (1603-1868) com a xilogravura 
“ukiyo-ê”. Para enfrentar a diversifica
ção de tecnologias de mídia, o cartaz do 
final do século XX abusa dos recursos 
da computação, garantindo resultados 
audaciosos ao utilizar o micro-compu- 
tador para controle da arte final, foto- 
litos e impressão.

popular.
No conjunto, estão artistas fundamen

tais como Yusaku Kamekura (1915), um
pioneiro em direcionar o cartaz para a pro
dução artística através de uma composição 
geométrica. Outro destaque chama-se 
Kyyoshi Awazu pela expansão do grafismo, 
ou Kazumasa Nagai que introduziu as for
mas abstratas no universo dos cartazes. Ikko 
Tanaka, representante da segunda geração, 
sempre utilizou elementos da cultura japo
nesa no seu trabalho, buscando novos efei
tos para formas antigas. Na exposição, tam
bém encontram-se as obras de Shigeo 
Fukuda, Mitsuo Katsui, Shin Matsunaga, 
Makoto Nakamura, Makoto Saito, Koichi 
Sato, Masatoshi Toda, Tadanori Yokoo, 
Keisuke Nagatomo, Masayoshi Nakajo e 
Yusimasa Okumura. A coletiva fica em car
taz até 26 de novembro.
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Shigeo Fukuda, IBM, 1991

Calendário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul * 1995
0 MARGS funciona de terças a domingos, das 10 às I7h, na Praça da Alfândega, s/n°

dezembronovembro
Io Sex Segue Regina Ohlweiler (Projeto Presença) • Até 17.12 

Segue Zeuner/Koetz • Galeria I 
Segue Anico Herkovits • Salas Negras • Até 07.01.96 
Concerto natalino: Studio de Musica Antiqua • Pinacotecas, 18h30min 

6 Qua Concerto natalino: Studio de Musica Antiqua • Pinacotecas, 18h30min 
12 Ter Abertura mostra de arte sacra • Pedro Weingártner

Concerto natalino: Studio de Musica Antiqua • Pinacotecas, 18h30min

Io Qua Segue Antônio Carlos Maciel • Salas Negras • Até 12.11 
Segue 18° Salão da Chico Lisboa • Pinacotecas • Até 5.11 
Segue Regina Ohlweiler (Projeto Presença) • Até 17.12 
Segue Zeuner/Koetz • Galeria I 
Segue Retratos • Sala Pedro Weingártner • Até 10.12 

9 Qui Abre Cartazes Japonês • Pinacotecas • Até 26.11 
21 Ter Abre Anico Herskovits • Salas Negras • Até 07.01.96

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

FEIRA DA GRAVURA 
NA ARTELOJAncdalíno^Amigos na Europa II

Tradicional evento paralelo à Feira do Livro, a Feira da 
Gravura oferece trabalhos de 35 artistas com preços 

promocionais na Arteloja do MARGS, ao lado das 
Pinacotecas. A Arteloja acompanha o horário dos eventos na 

Praça da Alfândega, funcionando de segunda a sexta, das 12 às 
21 h, e aos sábados e domingos, 

das 15 às 21 h. A Feira da Gravura é uma promoção do 
Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul, com apoio do 

MARGS, AAMARGS, Arteloja e Museu do Trabalho.

no
O Studio de Musica Antiqua de Porto 

Alegre apresenta nos dias Io, 6 e 12 de 
dezembro, sempre às !8h30min, nas 
Pinacotecas do museu, um programa 

de música litúrgica da Alta Idade Média 
e peças de Leonin e Perotin da Escola 

de Notre-Dame. Entrada franca.

A AAMARGS convida 
para um roteiro cultural pela Europa, 

de 5 de fevereiro a 2 de março de 1996 
sob a monitoria do maestro Buchholz. 

Informações pelos fones 
(051)227 2311 rama! 26 

ou (051)346 2626.
1
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