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Dafne e CSoé (S891) 

faz parte da coletiva 

MESTRES DO SÉCULO XIX 

em exposição até 

20 de setembro na 

Sala Pedro Weingãrtner
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Editorial Avatar Moraes celebio
/ir>

O O MARGS recebe, neste mês, Avatar Moraes,

uma referência importante na história das artes 
plásticas no Brasil. Dentro do projeto 
"Artistasgaúchos - memória recente", Avatar expõe 
desenhos, esculturas e esboços, ocupando de 3 a 27 
de agosto as Pinacotecas e a Galeria I do

Avatar Moraes sintetiza seu universo de interesses 
formais em duas exposições no MARGS.

Ele exibe desenhos e esculturas, além de quase dois mil 
esboços que registram seu processo criativo. Nesta 
entrevista, o artista gaúcho, radicado no Rio de janeiro, 
reflete sobre seu percurso estético e inquietações 
teóricas, enquanto estuda novas possibilidades de 
criação em superfícies onduladas.

sição (de caixas) na Petite, quando era na Praça General 
Osório (ah, saudades!...). A exposição foi bem acolhida, toda 
vendida, meu isolamento pessoal foi rompido. Foi tudo mui

to bem. Aparentemente. Porque quando retornei a Porto 
Alegre, senti que minha percepção da arte havia mudado, 
estava confuso e não feliz como deveria estar. Na época, 
não sabia definir esse incômodo. Hoje, eu sei que se tratou 
de uma perda afetiva: de algum modo, tinha deixado de 
“amar” a arte. Tinha perdido a alegria da relação e relutava 
em aceitar isso. Foi uma tomada de consciência gradual. 
Durante alguns meses, continuei trabalhando, viajando para 
o Rio, São Paulo, multiplicando contatos, sondando opiniões, 
observando atitudes. Aos poucos, defini e confirmei minha 
percepção inicial: a arte que eu amara, não existia. A arte 
real, acontecendo, não tinha nada daquilo que os livros de 
arte diziam (e continuam dizendo). Foi uma desilusão do 
mesmo tamanho de minha ilusão. Esse é um processo de 
muitos artistas iniciantes. As reações variam da desistência 
à conformidade. Minha atitude foi radical: se a arte é isso, 
eu não quero ser artista. Felizmente, hoje deixei para trás o 
radicalismo juvenil.

museu.

A abertura da exposição comemora os 41 anos de 
atividades do MARGS. Na programação de agosto 
também desponta a individual de Marta Loguercio, 
revelando uma nova face de sua produção em litografia 
e obras em técnica mista. O MARGS segue com a 
exibição de telas importantes de seu acervo,

Sala Pedro Weingartner, e reserva uma sala especial 
para uma obra recente de Carlos Pasquetti. Na área 
de extensão, o museu oferece uma agenda de 
um festival de vídeo sobre história em quadrinhos, 
além de receber o professor Evandro jardim, artista 
fundamental na gravura brasileira, para uma palestra, 
na sexta-feira, dia 4, sobre a técnica.

JM • Avatar, você é da geração de 64 do Instituto de Artes. 
Quais são suas lembranças daquela época, de Porto Alegre, 
do movimento cultural do período?

AM • Em meu estúdio, no Rio, tenho um quadro do Lippman 
de 1961. Vi este quadro sendo pintado no Ateliê Livre da 
Prefeitura que existia nos altos do abrigo de bondes, ali na 
praça XV. Mais tarde, quando ficamos amigos e eu já tinha 
me tornado artista, troquei esse quadro por um trabalho meu. 
Mas não esqueço de meus sentimentos de admiração e 
distanciamento ao ver, de longe, através das vidraças, os pin

tores diante de seus cavaletes. Ficava imaginando como devia 
ser linda a vida de artista. Em 63, com Lippman e Charles 
Mayer, criei coragem e montei ateliê, iniciando alguns anos 
de atividade artística que corresponderam à expectativa: foi 
uma época maravilhosa da minha vida. Da escola, guardo as 
mais ternas lembranças, de colegas e pro

fessores. Lembro com carinho de Cristina 
Balbão, Alice Soares e, especial mente, de 
Rose Lutzemberger.

na

cursos e

„9-
Em agosto, o Margs oferece os seguin
tes cursos:
• Possibilidades da estampagem gráfica 
- Com Danúbio Gonçalves. De 08 de

U KJP
Ç^ ||j.^ ç agosto a 26 de setembro, às terças, das 
V^UL à Uò I4h30min às 15h30min.

• Aquarela - Com José Carlos Moura.

JM • Esse questionamento resultou num estudo, ainda 
inédito, sobre os aspectos históricos e sociológicos da arte. 
Quais são as idéias principais desse trabalho?De 08.08 a 31.10, às terças, das 9 às 12h.

• Projeto Copistas - Interessados na có
pia e releituras das obras do acervo do MARGS podem fre- 
qüentar as Pinacotecas do MARGS, em sessões às terças e quin
tas, nos turnos da manhã e tarde. A obra em exposição, até 13 
de outubro, é Perfil (1913) de Henrique Bernardelli (óleo so
bre tela, 72 x 48,2cm). O regulamento, com os procedimen
tos específicos, está disponível no núcleo de extensão.

• Pintura - Com Plínio Bernhardt. Até

Desenho n°6

JM • Em 67, você participa da Nova 
Objetividade no MAM do Rio de Janeiro, 
ao lado de Serpa, Lygia Clark, Oiticica e 
Vergara, além da V Bienal de Paris e da IX 
Bienal do Pop. Como você viveu esse 
período de megaexposições, de 
irreverência pré AI-5?

AM • Foram anos de intensa e profícua 
atividade. Tinha confiança no que fazia, 
enviava para todos os salões e, sistemati

camente, era aceito e ganhava prêmios. Em 
pouco tempo, passei a ser conhecido na

cionalmente e a vender com regularidade. 
Mas tudo isso à distância. Ficava em Porto 
Alegre, trabalhando, trabalhando. Não via

java nem para receber os prêmios, 
salões. Minha sorte foi o Franco Terranova, 
dono da Petite Galerie, ter gostado do meu 
trabalho: ele organizava tudo, articulava os

6 de setembro. Não há mais vagas.
• Inscrições e informações no- Núcleo 

de Extensão do MARGS ou pelo telefone 227-2311, ramal 30.

A biblioteca do MARGS, especializa
da em artes visuais, recebeu em julho 
as publicações “Arte Contemporânea” 
de Klauss Honnef e “Arte Sacra - Ber
ço da Arte Brasileira” de Eduardo Etzel 
(doações da AAMARGS) e “Atlas dos
Monumentos Históricos c Artísticos do 
Brasil” de Augusto Carlos da Silva 

Teles. A biblioteca funciona de terça a sexta, das 10 às 17h. '
Desenho n°3

Vídeo • HQTV 50 quadrinhos por 
segundo. O Grupo Visuart promove, 
em agosto, uma série de exibições em 
vídeo de filmes e desenhos animados re
lacionados com histórias em quadrinhos.
As sessões são sempre aos sábados, das 
14 às 18h, no MARGS, com entrada 
franca. A programação é a seguinte:

• dia 5: 0 Corvo e Caçador de Vampiros (sessão gótico)
• dia 12: Time Cop e Akira (sessão FC)
• dia 19: 0 Máskara e Asterix (sessão comédia)
• dia 26: Capitão América e Super Homem (sessão heróis)
• di" 2 de Setembro: Nausicaa e Yamato (animações japonesas)

Em agosto, recomeça o programa de 
visitas guiadas atendido pelos voluntá
rios da Associação dos Amigos do 
MARGS. Os interessados em visitar o 
prédio histórico da Praça da Alfândega % 
e as exposições em cartaz, com assesso- 
ria de monitores especializados, devem 

entrar em contato com o Núcleo de Extensão para agendar 
horários especiais. O telefone é (051)227-2311, ramal 30.

ver os

envios, as vendas, etc. Assim, não tinha 
uma “vida artística”, não conhecia

*
as pes

soas do meio e nem me interessava por mo-

vimentos, propostas e controvérsias.

JM • Nesse momento, você recusa a 
identidade de artista e inicia um período de 
introspecção. 0 que mais o incomodava no 
lado “real” do acontecimento artístico?

AM • O “turning-point” foi minha expo-

Visitas

Guiadas
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 re 
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a a visualidade pura o

EvandroJardim O
oooo

Um dos expoentes da gravura brasileira, o Dou
tor e professor da Universidade de São Paulo, Evandro 
Jardim, estará no MARGS, na sexta-feira,dia 4. Ele 
fala, a partir das lOh, no auditório, sobre a técnica da 
gravura em metal. Conhecido pelo seus belos traba
lhos, onde registra a temporalidade e a memória, 
Evandro persegue a mutação da paisagem, criando 
imagens em movimento. No rigor do percurso, tor
na-se sensível à comunidade e seus habitantes, funda
mentando quase todo o seu universo visual em torno 
da cidade de São Paulo.

A palestra de Evandro Jardim tem entrada franca.

<
AM • Desilusão, revolta, perplexidade, interrogação; essa foi a 
seqüência dos meus sentimentos. Ânimos serenados,

pensava que para produzir formas, os “robots” percisavam 
ser comandados através de códigos. Para os sólidos geométri- 

eiementares, não há problema. Nas formas complexas e 
variadas é que a coisa complica. Entretanto, talvez a necessi
dade da codificação tenha sido superada pelos avanços da 
computação. Por isso não me sinto frustrado pela interrup
ção da pesquisa.

JM • Ao criar para um monumento ou um projeto, você 
cria para um sujeito anônimo que passa no espaço público.

Há alguma relação com essa figura humana freqüente 
desenhos?

AM • Para dar a escala, era necessário colocar nos desenhos 
e maquetes uma figura humana. Eu colocava sempre a mes
ma: um homem encapotado, de chapéu, visto de 
Era um personagem, ou se tornou um, não me lembro bem, 
de uma espécie de “story boards” minúsculos que eu fizera 
pensando em filmes mudos de um minuto, mas que tam
bém serviam para exercitar as possibilidades de 
dade na época: as lapiseiras com grafite polímero.

JM • E os esboços em exposição durante o mês de agosto no * 
MARGS, de que forma eles registram seu processo criativo? *

AM • Os esboços registram, e às vezes desenvolvem idéias * 
de formas, esculturas e objetos que, por vários motivos, não • 
posso realizar imediatamente. Por serem espontâneos, eles • 
são reveladores do meu universo formal.

restou a
pergunta: por que a ideologia da arte não corresponde à práti
ca artística? Esse foi o ponto de partida de estudo, análises e 
observações que até hoje me ocupam e apaixonam. A pergun
ta inicial revelou-se secundária. No plano racional, minha tese 
básica é simples: a arte é uma idéia. Até aí, tudo bem, fácil de 
entender. O difícil - pela experiência em vários cursos que dei - 
é aceitar essa tese em profundidade e extensão. No limite de 
uma entrevista, ficaria muito longo explicitar essas dificuldades.

cos

nos
JM • Ao mesmo tempo, você passa a pesquisar a forma 
pura e física na Universidade de Brasília e no Massachussets 
Institute of Technology, nos Estados Unidos. Quais as 
conclusões desse trabalho? A pesquisa influenciou no seu 
processo criativo?

AM • Com a pesquisa, eu buscava criar para a forma 
tridimensional uma codificação tão simples quanto a notação 
musical. Eu levei essa proposta adiante até um ponto em que 
foi preciso formar uma equipe multidisciplinar. Para isso, 
preciso muitos e muitos dólares. Como não estava disposto a 
dedicar-me a isso o resto da vida, desisti. A pesquisa ficou 
truncada, mas seus pressupostos continuam valendo. Nos meus 
estudos para entender a questão artística, cheguei à conclusão 
de que a arte é a contrapartida da produção em série. Pergun
tar sobre o futuro da arte era (é) perguntar sobre o futuro da 
produção seriada. Essa questão me levou a formular a hipót 
do artesanato cibernético ou “eletronic craft” como denomi
nei nos Estados Unidos em 73. Hoje essa hipótese é uma 
teza sob o título “ Sistemas flexíveis de fabricação”, uma idéia 
discutida regularmente em círculos empresariais, técnicos e eco
nômicos. A idéia é que o próximo sistema de produção social, 
a longo prazo, será baseado no comando computadorizado de 
máquinas-ferramentas, o que permitirá a confecção de produ
tos individualizados com a mesma rapidez da produção em 
série. Será uma revolução total e absoluta, talvez a última da 
história da humanidade: o fim da sociedade de consumo, das 
grandes fábricas, das grandes cidades, do supermercado, da 
publicidade, do marketing... Voltando à relação entre a pes
quisa da forma e da produção computadorizada: na época, eu

costas.

uma noví-
era

ese

JM • E as obras, desenhos e esculturas, em exposição?

AM • Nenhum dos trabalhos foi previamente desenhado. 
Eles são desenhos no espaço, perspectivas falsificadas, 
resultado de minha ação artesanal direta,..de 
enfrentamento entre aquilo que busco obter e as possibili
dades do material e da ferramenta. No conjunto, além da 
variedade técnica - que corresponde à diversidade de luga
res e momentos - persiste uma unidade temática, uma 
recorrência de elementos formais.

cer-

um
um

JM • Como foi a volta ao circuito de exposições? Você abriu 
várias exposições em museus brasileiros.

AM • A reação emocionada do público me comoveu, é cla
ro. Mas através da minha vaidade, eu consigo ver o que 

aconteceu. O público tem sentido 
burro diante das exposições das 
tendências não-visuais que têm 
predominado nos últimos tempos. 
Ao contrário, minha exposição ce
lebra a visualidade pura: o públi
co sente que aquilo que ele vê é 
aquilo que está ali, não existe ne
nhum mistério “atrás” de cada tra
balho, nenhuma intenção enig
mática, alegórica ou metafórica. 
Ele não precisa decifrar, interpre
tar, entender. Além disso, os tra
balhos são bem feitos, limpos, cla
ros. O público pode até não gos
tar, mas se sente respeitado c, de 
certo modo, agradecido, redimido.

Desenho n°7

E. Jardim, I.S. KM 23, 18 de janeiro de 1979, água forte, 40x60cm

Catálogos, obras de arte, 
publicações especializadas, 
postais com obras do acervo 
do MARGS, 
cartões, 
jóias, 
echarpes, 
bijuterias.
De terças a sábados, das 10 às I7h, 
no MARGS, ao lado das Pinacotecas.
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j Projeto Museu Aberto: Marta Loguercio
<

O percurso de Marta Loguercio pela técnica 

da gravura seguiu sempre a pesquisa da linguagem. 

A figura humana foi abandonada nos anos 80 e, des

de então, apareceram formas, sinais gráficos, linhas, 

diversas imagens e detalhes assimilados no cotidia

no. A partir do dia 17 de agosto, a artista monta, 

nas Salas Negras do MARGS, um contraponto en

tre litografias em preto e branco e obras coloridas 

em técnica mista. Essa exposição foi selecionada den

tro do projeto Museu Aberto.
Nas litografias, a artista procura explorar, ao 

máximo, os recursos da pedra litográfica (carbonato 

de cálcio), escapando da mera reprodução de dese

nhos. Ela utiliza texturas diversas, raspados com 

ponta seca, ácidos para obter tons intermediários, 

possibilidades específicas da técnica. Para Marta 

Loguercio, a opção pelo preto e branco significou 

uma reordenação formal. Somente nos últimos três 

anos é que ela deixou de lado as cores, apostando

num novo campo vi

sual. O resultado pode 

ser visto na série com

pleta de litos “Obra em 

negro” e nas gravuras 
das séries “Estratégias” 

e “Icásticos”. Como 

este último título in

dica, trata-se de uma 

forma seca no espaço, 

sem enfeite, nem or
namento.

As cores reapa

recem' nas obras em 

técnica mista, realiza

das entre 94 e 95 com 

tinta acrílica, PVA e 

lápis aquarelado. Nes
se momento, a artista

Marta Loguercio, Série: Estratégias II, litografia, 50x65cm

vai em busca das 

manchas e dos efei

tos das camadas

As gravuras de Scliar para o famoso álbum come

morativo dos 90 anos de Prestes também foram im

pressas no ateliê da rua Lima e Silva.

Marta costuma dizer que é uma artista de 

cursos livres. Ela vem da geração que freqüentou o 

Ateliê Livre nos anos 70. Sempre desenhou e fez 
xilogravuras e litos. Nos anos 90, passou a experi

mentar a linguagem pictórica e agora está trabalhan

do em gravura em metal. No seu currículo constam 

onze individuais e participações em diversas coleti

vas como Wingfield Arts&Music (Inglaterra -1992), 

12 Miniprint Internacional de Cadqués (Espanha - 

1992), Arte Contemporânea: Destaques no Sul 

(POA - 1992) e I Bienal Nacional da Gravura (São 

José dos Campos, 1994).

Marta Loguercio, Série: Obra em Negro, litografia, 70x50cm

superpostas.

O nome de Mar

ta Loguercio está 
muito ligado ao 

MAM - Atelier de 

Litografia de Porto 

Alegre que, entre 

1981 e 1991, mo- 

. vimentou artistas 

em torno de cursos 

e pesquisas na área. 

Através do MAM, 

o mestre Otávio 

Pereira trouxe Iberê 

Camargo para a 

prática da litografia.

A exposição de Marta Loguercio, nas Salas 

Negras do MARGS, abre às 19h do dia 17 de agos

to e pode ser vista até 17 de setembro.

Calendário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul • 1995
SetembroAgosto

Io Sex Segue Pasquetti: Projeto Presença • Até 10.09
Segue Mestres do Século XIX • Sala Pedro Weingártner4 Até 20.09 
Segue Marta Loguercio 4 Salas Negras 4 Até 17.09 

2 Sab HQTV apresenta sessão Japão, das 14 às 18h 
6 Qlia Abre Gerhard Alfenburg • Instituto Goethe 4 Até 08.10

0 MARGS funciona de terças a domingos, 
das 10 às I7h, na Praça da Alfândega, s/n°

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

Io Ter Segue Pasquetti:Projeto Presença • Pequena Galeria 4 Até 10.09
Segue Mestres do Século XIX • Sala Pedro Weingártner • Até 20.09 
Segue Plínio Bernhardt 4 Salas Negras4 Até 13.09

3 Qui Abre Avatar Moraes4 Pinacotecas e Galeria I 4 Até 27.08
4 Sex Palestra: Evandro Jardim: gravura em metal 4 Auditório, lOh
5 Sab HQTV apresenta sessão gótica, das 14 às 18h
12 Sab HQTV apresenta sessão FC, das 14 às 18h
17 Qui Abre individual Marta Loguercio 4 Salas Negras4 Até 17.09 
19 Sab HQTV apresenta sessão comédia, das 14 às 18h 
26 Sab HQTV apresenta sessão heróis, das 14 às 18h
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