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o Editorial Visitas monitoradas pelas ex
posições e prédio histórico 
do MARGS. Horários espe
ciais para grupos e escolas 
pelo telefone 227 2311, ra
mal 30.

Visitas Quadrinhos • O grupo 
Visuart promove mais uma 
edição do seu módulo de 
quadrinhos, sempre aos sá
bados, das 9 às 12h e das 
14 às 18h, até 9 de dezem- ' 
bro. Aula inaugural grátis 

no dia 2 de setembro. No programa, temas como histó
ria, lay-out, logotipos, vinhetas, perspectivas e sombras, 
cartum, caricatura, quadrinho japonês, mercado, expo
sições, desenho da figura humana (modelo vivo).

Aquarela • Com José 
Carlos Moura, sempre às terças, das 9 às 12h.

Restauração • Palestra 
com a restauradora americana Faye Wrubel sobre "o 
porquê e o como na restauração hoje", no dia 29, às 
15h30min, no auditório do MARGS.
Informações e inscrições fone: 227 2311 r. 30
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ju O MARGS reserva para seu público exposições
LU &01 fundamentais na temporada artística da capital 

em 1995. No início do mês, as Pinacotecas abrem Guiadas C ursoscom as obras do alemão Gerhard Altenbourg, um 

artista redescoberto pelo circuito internacional após a 

queda do muro de Berlim. No dia 21, é a vez de 

Antônio Carlos Maciel, um premiado gravador e 

pintor gaúcho, radicado em Florianópolis e que, nos 

últimos anos, raramente é visto em exposições na 

cidade. O MARGS exibe também gravuras do seu 

acervo, assinadas por Carlos Scliar, e uma obra 

recente com as inquietações de Maria Tomaselli 

dentro do Projeto Presença.

O MARGS acaba de adqui
rir, através de recursos da 
AAMARGS, duas obras fun
damentais, recomendadas

Biblioteca Por cnt^cos Para uma boa es
tante de arte. A partir deste 

mês, o público encontrará, na biblioteca do mu
seu, os belos volumes da “Arte Moderna” de Giulio 
Cario Argan (Companhia das Letras) e “A História 
da Arte” de H.W. Janson (Martins Fontes).

Os Guardiões
A obra “Os Guardiões” de Maria Tomaselli 

está em exposição na Pequena Galeria do MARGS, 
dentro do Projeto Presença. Trata-se de uma pin
tura quase escultura feita de madeiras queimadas, 
acrílico sobre tela, chumbo, espelhos e vidros. A 
obra fez parte da individual da artista na galeria 
Bolsa de Arte. Maria Tomaselli fala dos Guardiões
como espécies de sentinelas, figuras de esperança 
em meio a destroços. As cores envolventes 
pelho que reflete o ambiente são estratégias na busca 
da interação entre o espectador e a obra,

e o es-

uma ex
periência proposta pela artista desde a construção 
das tres ocas. A obra Os Guardiões” fica em expo
sição até 29 outubro.

Maria Tomaselli, Os Guardiões, 264 x 164 cm, 1995

Carlos Scliar, gravura, 1989

ARTELOJA

Canetas de diversos tipos

com a griffe MARGS estão à venda na

Arteloja, ao lado das Pinacotecas.

Na loja, estão disponíveis vários

objetos com a mesma griffe,

Carlos
Scliar

além de publicações especializadas,

catálogos, postais com obras do acervo

e objetos de arte.

A Arteloja funciona de terças a 

sábados, das 10 às I7h. Doze serigrafias de Carlos Scliar do acervo do MARGS estão em exposição na Sala Pedro Weingártner. As 
obras foram doadas pelo artista no final do
zem as tematicas constantes de Scliar, uma referência importante na história da arte gráfica e pictórica do país.

passado. As gravuras com paisagens e naturezas-mortas reprodu-ano
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O muro de Berlim barrou a expansão dos tra

ços de Gerhard Altenbourg. O bloco de tijolos foi o 

símbolo máximo de uma história de censura cjue 

reprimiu os impressionistas alemães ou os artistas 

resistentes a Hitler, só para lembrar alguns casos. 

Quando Altenbourg construía uma carreira de di

mensões internacionais, ao vender uma tela para o 

acervo do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 

e participar da Documenta de Kassel (1959), as 

severas restrições da República Democrática Ale

mã, em 1961, sufocaram seu projeto criativo. Nas 

cartas, ele desabafou:

cunstância histórica em que viveu. O
rs

Na casa de seus pais, Altenbourg aprendeu o g
LUEvangelho, refletindo sobre a universalidade de suas 

imagens. A personalidade mística do artista im

pregnou-se na obra, uma espécie de superação do 

sofrimento vivido no cotidiano. Segundo Annegret 

Janda, que apresenta o catálogo da exposição, os tra

ços veementes dos desenhos da primeira fase perse-
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guem uma essência além das imagens da natureza. 

Um esforço feito de longas contemplações de sua ci
dade, sublimada nasA arte que 

sobreviveu ao muro de Berlim
paisagens, e dos quadros de ora

ção dos pintores italianos do acervo do museu local.

"Me sinto aqui muito isolado, às vezes bem pró

ximo de acabar louco. Aqui a gente é, no seu íntimo, 
triturado episoteado. (...) É terrívelficar à mercê desses 

idiotas”.

Em 1948, Altenbourg está em Weimar, na 

faculdade de Arquitetura e Artes Plásticas. Seus con

tatos são profícuos. Absorve as influências criativas 

de Gropius, Klee, Kandinsky, Harry Graf Kessler, 

Harny van de Velde. Aproxima-se bastante de Fritz 

Henning, fascinado pela sua pesquisa morfológica e 

pelo ensino da forma. Ao mesmo tempo em que tra

duz luto e rendição nos trabalhos realizados entre 49 

e 50, experimenta a temática erótica numa série de 

litografias. A folha “ Meu pai Hugo” , impressa na 

oficina da Escola Superior de Arte, serviu de motivo 

para sua expulsão da faculdade. Foi o primeiro cho

que com o regime de censura, o primeiro de muitos.

No início dos anos 50, o artista quer transfor

mar sua casa natal numa obra de arte. O jardim terá 

muitas estátuas,árvores e plantas para o acolhimento 

e meditação. A residência será o suporte das obras e 

dos livros que acompanharam o artista durante toda 

a sua vida. Talvez Altenbourg suspeitasse da necessi

dade de um refúgio, de um abrigo para uma arte clan

destina.

Ao pé da pagina:
Fotos da casa e do ateliê do artista 
Abaixo:
Marie. Marie, 1973

A exposição de originais de Altenbourg, que o 
MARGS e o Instituto Goethe apresentam nas Pina

cotecas, a partir do dia 6 de setembro, foi organizada 

pelo Instituto de Relações Culturais com o Exterior 

(IFA) no final de 1991, dois anos depois da queda do 

muro de Berlim e da morte do artista, um dos nomes 

que, hoje, desperta o interesse do meio artístico inter

nacional.

Altenbourg viveu as duras experiências de seu 

país no século XX. Seu pai, um pastor de uma co

munidade batista, sofreu seqüelas dos envenena

mentos produzidos pela Primeira Grande Guerra. 

Perdeu um irmão no campo de batalha, mas pas

sou ileso como soldado pelo fronte, ao norte de 

Annapol, em 1944. Na obra, despontou o trauma 

da guerra. Como um diário, ela vai delineando os 

interesses do artista, sua tentativa de superar a cir-

Ele recebeu da Academia de Artes em 

Berlim um convite especial para trabalhar num 

ateliê para artistas visitantes. Não foi possível 

atravessar a fronteira. Em 64, foi condenado 

pelo seu país a seis meses de prisão ou dois 

anos de liberdade condicional por transgredir 

leis de exportação e taxas alfandegárias. 

Peridiocamente, o artista era submetido a in

terrogatórios, telefonemas grampeados, con

troles das visitas e dos amigos. Na sua casa, 

pelo menos, preservava uma tentativa de paz 

e de criação. Mais do que a censura, nos anos 

70, Altenbourg tinha medo das sombras da 

perda da visão. Fugia do barulho do cotidia

no. Buscava cada vez mais o silêncio. Morreu 

em 89, num acidente de carro para ser 

redescoberto pelos artistas, poucos anos de

pois, sem a repressão das fronteiras políticas.

Gerhard Altenbourg - De 6 a 27 de 
setembro nas Pinacotecas do MARGS o
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s desenhos de Maciel:
um universo fantástico 

feito de acasos
Ao pegar um navio de carga para Madri, no final dos anos 60, Maciel 

levava na carona a bagagem de sua geração: a sedução pela gravura, a busca 
obsessiva pelo aprimoramento técnico, a luta pela criação de um mercado de 
arte. O jovem inquieto tinha no currículo um curso incompleto no Instituto de 
Artes, aulas com Danúbio, Porcella eTadeusz Lapinsky nos círculos “charmosos” 
do Ateliê Livre dos altos do mercado público. Queria qualidade e desembarcou 
direto na Escola de Belas Artes de San Fernando que guarda um dos melhores 
ateliês de gravura do mundo. Na prensa em que Goya trabalhou, Antônio Carlos 
Maciel exercitou uma paisagem atemporal nas palavras do crítico Carlos Scarinci, 
uma espécie particular de “realismo mágico” que caracteriza, segundo o próprio 
artista, a linguagem latino-americana.

Parte dessa experiência, realizada na Espanha, é o tema da retrospectiva de 
Maciel, nas Salas Negras do MARGS, dentro do projeto Resgate da Memória da 
Gravura no Estado. Será uma das raras oportunidades para rever o trabalho do 
artista gaúcho que pouco sai do encanto do seu ateliê nas margens do canto da 
Lagoa da Conceição em Florianópolis. Além das 23 gravuras, Maciel ocupará a 
Galeria I com cerca de 60 desenhos. São anotações para futuras pinturas, auto- 
retratos, estudos sobre temas arquetípicos como o carnaval, o circo, as madonas. 
Na descrição do artista, são traços espontâneos, frouxos, que vêm ao acaso do 
ritual artístico.

Antônio Carlos Maciel, Duas Possibilidades, gravura em metal, 1970 
2o Prêmio e Medalha de Prata, Bienal de Ibiza, 1970
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Antônio Carlos Maciel, O Circo, desenho, 1982

Da sua fase européia, Maciel coleciona prêmios na modalidade gravura 
1970, ganhou o prêmio extraordinário da Escola de San 

Fernando, o segundo prêmio na Bienal Internacional de Ibiza, além do terceiro 
prêmio do Museu de Arte Contemporânea de Madri. Da Espanha, Maciel se
guiu para a Suíça, num estágio de dois anos no Centro Genebrino de Gravura 
Contemporânea. Da Suíça para uma 
cansou-se do excesso dos conceitos em artes plásticas. Era hora de voltar ao Brasil 
e construir seu espaço criativo no ambiente primitivo e na natureza exuberante 
da Lagoa da Conceição.

Cobro do meu trabalho a ação, o gesto, a práxis” , diz Maciel, um artista 
que orgulha-se de sobreviver do mercado, dando aulas esporádicas em Florianó
polis. No seu universo formal, coexistem a busca pela harmonia e o uso freqüen- 
te de referências orientais. O acaso e os elementos lúdicos são fundamentais nes
se percurso. Não é à toa que o artista guarda para si um jogo construído num 
caderno. É uma espécie de livro, onde misturam-se poesias de Maciel, desenhos, 
objetos e elementos simbólicos guardados ao longo de 
rio, é uma caixinha de reminiscências, um livre exercício de idiossincrasia. Por 
enquanto, o jogo” está inédito. Maciel reflete sobre a forma de colocar 
objeto em circulação.

em metal. Só em
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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°

setembro outubro
Io Sex Segue Marta Loguércio • Salas Negras • Até 17.09

Segue Avatar Moraes (desenhos) • Galeria I • Até 19.09 
Segue Carlos Pasquetti • Pequena Galeria • Até 10.09 
Segue Carlos Scliar • Sala Pedro Weingártner • Até 15.10 

6 Qua Abre Gerhard Altenbourg • Pinacotecas • Até 26.09 
12 Ter Abre Maria Tomaselli (Projeto Presença) • Pequena Galeria • Até 29.10 
21 Qui Abre Antônio Carlos Maciel • Galeria I (até 22.10) e Salas Negras (até 12.11) 
28 Qui Palestra com a restauradora americana Faye Wrubel

; —sobre "o porquê e o como na restauração hoje", 15h30min • Auditório

10 Dom Segue Antônio Carlos Maciel • Salas Negras (até 12.11) e Galeria I (até 22.10)
Segue Maria Tomaselli (Projeto Presença) - Pequena Galeria • Até 29.10 
Segue Carlos Scliar • S. Pedro Weingártner • Até 15.10

11 QUS Abre Salão da Chico Lisboa • Pinacotecas • Até 5.11
17 Ter Abre seleção de acervo • S. Pedro Weingártner • Até 10.12 
27 Sex Abre Zeuner/ Koetz • Galeria I
31 Ter Abre Regina Ohlweiler (Projeto Presença) • Pequena Galeria • Até 17.12

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