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Duas exposições diferentes e complementares, 

síntese dos interesses formais do escultor Avatar 

Moraes, ocupam as Pinacotecas e a Galeria I do MARGS 

a partir do dia 27 de julho. Numa 

delas, o artista expõe 30 obras 

abstratas, esculturas e desenhos.

As esculturas buscam a estética

Avatar portantes como a Nova Objetividade Brasileira no MAM 

do Rio de Janeiro, ao lado de Serpa, Lygia Clark, Oticica, 

Vergara, entre outros. Foi nesse ano que participou da 

V Bienal de Paris e da IX Bienal 

de São Paulo, também conhecida 

como a Bienal do Pop, uma 

megaexposição marcada pela re

pressão militar e pela convivência 

do primitivismo, construtivismo, 

da nova figuração, do realismo e 

do expressionismo abstrato. Ain

da em 67, o artista afasta-se do 

circuito de arte e inicia pesquisa 

científica sobre a forma artifi

cial. Avatar continuou sua inves

tigação na UNB, onde também 

deu aulas, e no Massachussets 

Institute of Technology, nos Es

tados Unidos.

da clareza formal. Em madeira e 

laminados plásticos, as peças 

enfatizam o corte exato e oblí

quo, o contraste entre curvas e 

retas, as superfícies lisas, as co

res discretas. Os desenhos, com 

grafite sobre papel e lápis-cera 

sobre tecido, exploram as textu

ras de máxima saturação gráfi

ca. Na segunda mostra, Avatar 

revela seu processo de criação, 

reunindo cerca de dois mil pe

quenos esboços que antecedem 

suas esculturas e objetos.

Avatar é de Bagé, formou-se no Instituto de Ar

tes em 64. Três anos depois, integrava coletivas im-

As exposições, que ficam no 

de agosto, foram vistas, nos últimos 

anos, no Parque Lage, no MASP, no MAM-RJ e no M.A.

MARGS até 27

de Brasília.

Avatar Moraes, esculturas, madeira e laminado plástico

Bernhardt e Pasquetti p.3 Gerd Borheim p.4
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° EDITORIAL A Biblioteca do MARGS 
recebeu, em junho 
guinte material:

• O Brasil dos Viajantes- 3 vo
lumes - doação de Odebrecht

Biblioteca 'Amstóriada^-eh.
Gombrich - doação AAi\ 1ARGS
• Olympia - Paris no tempo dos 

impressionistas, de Otto Friadrich - doação daAAMARGS

• Massimo Rao - Nottumo in 
un interno - doação Officio Mostre Aosta

• Revista MAC\ n.2, dezem
bro 93 - doação do Museu de Arte Contemporânea/SP

• Revista da Biblioteca Mário 
de Andrade, n.5l e 32 - doação de João Spinelli

A biblioteca agradece
pecial, ao professor José Bonetti Pinto que deixou 
guinte coleção:

Visitas O MARGS possui um siste
ma de visitas guiadas que 
pode ser agendado através do 
núcleo de extensão (ramal 30

z> o se-
No dia em que completa 4l anos, 27 de julho,

o Museu de Arte do Rio Grande do Sul trazpara seu

público uma mostra extensa da produção e das
do telefone 227-2311). As

Guiadasinquietações formais do artista Avatar Moraes, 

ausente há anos do circuito local. O Museu abre 

também uma individual de Plínio Bernhardt, 

dentro do projeto de resgate da história da gr,

Estado. A Pequena Galeria, recentemente recuperada, 

exibe a pesquisa atual de Carlos Pasquetti.

O público poderá ver ainda, neste mês, obras do 

do MARGS, desde peças do final do século 

passado até trabalhos da década de 80.

Além do detalhamento da programação, 

esta edição descreve a experiência do diretor do 

Museu Antropológico, Antônio Renato Henriques, 

dentro do projeto internacional Parceria de Museus, 

desenvolvido pelo MARGS e o Madison Childrens 

Museum, em Wisconsin, Estados Unidos. 

Conversamos também com o filósofo e 

professor Gerd Borheim que deixa para os leitores 

reflexões sobre arte e a função de

são monitoradas pelas 
voluntárias da Associação dos 
Amigos do Museu

visitas

um gru
po de 12 participantes de formações diversas, desde 
professoras aposentadas até jovens formado em arte. 
Entre as senhoras,

avura no

Dona Ruth Malagoli, 
viúva do pintor e fundador do MARGS, Ado 
Malagoli. O grupo reúne-se todas as segundas, na 
sala de vídeo do

encontra-se

acervo museu, para estudos e palestras so
bre arte. A agenda de visitas é dinâmica e, pratica-
mente, durante toda a semana, as voluntárias aten-, em es-

dem grupos interessados e escolas em geral.a se-

• Henri-Matissede Marcelin 
Pleynet, Paisagem naArtede Kenneth Clark, Fonctions 
de laPeinturedz Fernand Léger, Le Peintre du dirnanche 
de J.Martin Barbaz, Conversations avec Cézanne de 
Fmile Bernard e outros, Estética e teoria da arte de 
Harold Osboane, Manual do pintor e La pintura al 
oleo, ambos de João Medeiros e Expressionisrnus de 
Dietmar Elger.

Grupo du 
Terceira Idade 
du UNIS INC )S 
em visita ao 
MA RCrS, sob a 
monitoria de 
Ruth MaLtgoli

um museu.

Um museu interativo
A tentativa de aproximar o público do obj presentativos de sua cultura, iniciandoeto

parece ser a tendência da museografia norte-ameri

cana. Poucos nichos
pesquisa comparativa sobre referên

cias culturais. Em 1996, o MARGS 

be a exposição de arte infantil das crian

ças de Madison.

No mês de

uma

ou vitrines, e a presença cons

tante de algum elemento para o espectador manu

sear, dentro de uma perspectiva do

rece-

museu como um

espaço de educação. O diretor do Museu Antropo

lógico, Antônio Renato Henriques, observou 

experiência multisensorial, percorrendo 43 
de seis Estados norte-americanos durante 
de abril e maio deste

maio, o representante 
do MARGS e MARS participou do Con

gresso dos Museus Infantis e da Confe-

essa

museus

rência da Associação Americana de Mu- 

que reuniu mais de 4 mil participan- 
Filadélfia. Jane Alexander, repre

sentante do programa de fomento 

nacionais, anunciou o corte de verbas do

os meses

ano. Henriques viajou no in

tercâmbio entre o MARGS e o Madison Childrens
seus

tes na
John Singleton Copley,
The Copley Family 1776/1777, 
ilustração retirada do catálogo dirigido para 
famílias e crianças de 8 a 10 anos.
Produção da National Gallery of A rt em Washington.

Museum, em Wiscosin, dentro da Parceria Interna

cional de Museus (AT&T e USIS). A etapa brasilei

ra foi desenvolvida, no ano passado, através do pro

jeto Gralha Azul.

Nos Estados Unidos, Henriques trabalhou 
preparação das próximas fases do projeto de 

ecologia. Em outubro, o Museu de Madison recebe 

a exposição “Brazil: Beyond the Rainforest”,

para artistas

governo

americano nessa área, uma medida que atinge indi

retamente o sistema de museus. Além do protesto 
pela suspensão dos financiamentos, a reunião foi pau

tada pela diversidade de assuntos:- desde problemas 

de coloção de objetos em paredes até o uso interativo 

da INTERNET, passando por programas dirigidos

família, crianças, mar

ginalizados sociais, surdos-mudos, entre outros. Ou-

na
é possível encontrar, num espaço de âmbito científi 
co, a intervenção de umarte e

artista a partir de fotos de 
acidentes geográficos. Na base de todos estes proje-

que
também inclui as obras das crianças participantes 

do Gralha Azul, e o festival “Cultura Brasileira”. Os

tos, encontra-se um compromisso pedagógico 
tratégias de conquista do público infantil. Os técni 
cos do Walker Art Center de Minneapolis, p 

pio, prepararam baús circulantes,com livros

e es-
para públicos específicos como

or exem-
eventos contam com a participação de pesquisado

res da Universidade de Wiscosin. Neste ano, o Mu

seu Antropológico deve mostrar o “Museu 
caixa de sapato , trabalho de crianças brasileiras e 

americanas que organizaram caixas com objetos re-

tra iniciativa comum na Filadélfia é encontrar ateliês 

temporários de artistas nos museus, buscando 
lar o processo cotidiano da criação.

A relação entre as instituições museológicas 

também é bastante estimulada. Segundo Henriq

e ma
terial sobre Hélio Oiticica e Duchamps, para cir

cular nas

reve-
numa escolas locais, preparando os jovens 

freqüentadores das suas exposições temporárias.
ues,

Expediente Governo do Estado do Rio Grande do Sul
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As gravuras de Bernhardt
As mulheres operárias do fumo em Santa Cruz. sugeriram as primeiras gravuras de Plínio Bernhardt.

Década de 50, sua criação surgia ancorada no projeto realista de orientação social dos Clubes de Gravura. Os 
companheiros, nessa proposta do pós-guerra, eram Vasco Prado, Carlos Scliar, Bianchetti 
paradigmas, as obras de Portinari, Diego Rivera 
Comunista. Dessa primeira experiência ao contato

entre outros; seus
gravuras chinesas que faziam propaganda da Revolução 

com o gravador Otávio Pereira, Plínio Bernhardt ;;_r 
mentou a técnica de impressão de forma esporádica. No dia 13 de julho, o artista apresenta, nas Salas Neg 
uma retrospectiva dos últimos 40 anos, reunindo cerca de 30 i 
em metal e xilogravura.

e as

experi- 
;ras,

imagens em linoleogravura, litografia, gravura

Ao contrario da gravura, o desenho sempre foi uma constante no trabalho do
artista que integrou a 

figura humana foi onipresente
turma de formandos do Belas Artes em 48. Mais de mil imagens produzid Christy Wyckoff, dobraas, a

nesse conjunto. Segundo o artista, seu trabalho 
evoluiu da figura humana p 
realismo fantástico, mistura de animais, homens 
e mulheres num clima expressionista. Essas 
gens também estão nas suas pequenas xilogravuras 
dos anos 80. Um pouco antes, fez uma série de

Técnicas 

alternativas de 

Christy Wyckoff

uma espécie deara

íma-

litos com Otávio Pereira, onde imprime no pa
pel figuras de anjos barrocos, uma temática ado-

A luminosidade tropical do Brasil atraiu o 
norte-americano Christy Wyckoff, 
elege a cor como um dos pontos altos de 
posição artística. É a segunda
pelo país. No últimos dois meses, ele realizou 
workshops na USP,

(SP), na UFRGS e em Curitiba. No auditório do

tada a partir de 73.
um gravador que 

sua com-
Bernhardt coordena duas concorridas ofi

cinas no MARGS, de pintura e desenho da figura 
humana. Busca,nesses encontros, repassar a técnica 
de registrar o tempo cotidiano, o momento de vida 

espaço do modelo. Na pintura, deixa-se le 
pelas figuras fantásticas ou pela paisagem e nature- 
za-morta. Bernhardt define: sua obra,como * 
todo, caracteriza-se pela pluralidade temática e pela 
capacidade de reciclar a técnica, o conteúdo e a for

ma. Suas

vez que o artista viaja

Faculdade Santa Marcelinanae o var

MARGS, em junho, Wyckoff mostrou algumas ima
gens do Museu de Portland

um
O rego n, um mu-, em

seu-escola que abriga 
mil gravuras, doada por Vivian e Gordon Gilk

coleção de mais de 20uma

ey.gravuras estão nas Salas Negras do 
MARGS até o dia 13 de agosto. Dürer, Rembrandt, Picasso são alguns dos nomes 

desse acervo, junto com mais de 800

. Professor de história da gravura e de 
metal da Escola de Portland, Christy reserva para 

seus trabalhos elementos abstratos ou da

gravuras japo- 
gravuraPlínio Bernhart, litografia, sem título, 1979 nesas

em

natureza.Pasquetti no Projeto Presença O artista mistura técnicas como a litografia, 
serigrafia, desenho e pintura. Ele expôs variações téc
nicas como aCarlos Pasquetti é o primeiro artista convidado p 

inauguração simbólica da edição 1995
Projeto Presença, na Pequena Galeria, depois da 

tela Têmpora Mutantur (1892) de Pedro Weingartner. O 
Projeto Presença, idealizado em 93 pelo diretor do Instituto Estadual de Artes Visuais, José Luiz do Amaral, 
pretende mostrar a produção recente

monotipia, onde segue os seguintes 
passos: - pinta com aquarela, umedece o papel, pas- 

prensa, volta a umedecer o suporte, alcançan
do efeitos interessantes. Christy também falou de

ara o
com a

sa na

de artistas contemporâneos, com trabalho reconhecido no circuito. A 
partir do dia 25 de julho, Pasquetti mostrará a obra em técnica mista “Mas não é água são lágrimas” de 1995.

Diretor do Instituto de Artes da UFRGS e professor de desenho, Pasquetti participou da Arte Sul 93 
no MARGS. Nos anos 70, criou cenários para várias peças do DAD e integrou o grupo Nervo Ótico. A artista 

catálogo da exposição “Uma ante-sala para Joseph Beuys”, parece captar o espírito da obra do 
artista: Pasquetti dedica-se ao desenho e instalações as quais ele continua chamando de desenhos, 
uma sutil ironia anima 
suas composições, e onde 
o quadro propriamente 
dito é complementado 
por outros elementos 
tridimensionais, como 
escadinhas, receptáculos, 
panos, veludos, num jogo 
plástico instigante. Pas
quetti não verbaliza seu 
trabalho, deixando-o livre

uma prática comum entre os artistas, a criação de 
variações em torno de uma série. Nesse processo 
criativo contínuo, cada trabalho não esgota o outro. 
Na opinião de Wyckoff, trata-se de uma reação dos 
gravadores em

Vera Chaves, no

relação a um mercado tímido, bem 
diferente do consumo registrado nos anos 70 e 80. 
Esses efeitos, que também podem surgir durante o 
processo de impressão, aproximam a gravura da pin
tura e da aura de uma obra de arte única.

e nas quais

££5 gg&i mm*

-

r

4 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.

V *7í\ t
para transitar no terreno 
ambíguo das situações 
não óbvias(...)”.

ARTELOJA

Carlos Pasquetti, 
Con-Sciência/ln-Con -Sciência, 

pastel sobre papel, 
Catálogo de 1993.

\t-’ T'
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Século XX, apenas um 

papel branco e tinta colorida
O
x
x

Joseph Beitys na 
performance 

"Como explicar 
pintura para 

um lebre 
morta". Galeria 

Scbmela, 
Düsseldorf 

1965.
Foto: W Vogei

Em cada individual de Tunga,
Gerd Borheim pergunta para o artista:
ME agora, Tunga, para onde você vai? 0 filósofo ri. 
Com tranqüilidade, ri dessa época sem previsão, 
desse século onde a exigência de renovação criativa 
foi visceral. Borheim, professor que a UFRGS perdeu 
durante as cassações do AI-5, já veio duas vezes, 
neste ano, a Porto Alegre para palestras sempre 
prazeirosas. Em maio, falou durante três dias 
sobre estética numa promoção do projeto 
Arte na Escola/UFRGS e, no final de junho, 
participou do seminário de revisão do século, 
promovido pelo curso Universitário na 
Casa de Cultura Mário Quintana.
An*as de encerrar o módulo de estética,
Borheim retomou alguns pontos de seu programa, 
sublinhando a experiência da escolinha de arte como 
imagem de nosso tempo.

regular. Depende de onde a gente se situa. Prefiro a tese de 
Octávio Paz, onde a modernidade/pós-modernidade são 
concomitàntes. Essa tese tem, no fundo, quase a idade do sécu
lo. A primeira manifestação séria dela foi a definição de Spengler 
entre cultura e civilização. A cultura cria valores, e a civilização 
aplica estes valores até esgotá-los, mas não cria mais nada. É 
uma tese fascinante, perigosa, porque a gente não consegue 
esquecê-la facilmente, mas ela se revelou falsa, por exemplo, na 
física e nas artes em geral. O que não há é a criatividade à 
neira antiga.

JM *0 esforço criativo, levado ao máximo, provocou rupturas 
no próprio conceito e na recepção da arte.
GB • Um artista austríaco, chamado Herman Nietszche, faz 
atos, quase espetáculos com matanças de bois, crucificação de 
Cristo, sangue correndo mesmo. Ele quer mexer com os arqué
tipos da humanidade no sentido junguiano. Seus espetáculos 
chegam a durar dois, três dias, levando esse tipo de experència o 
mais longe possível. É o experimentalismo, explorar ao máximo 
o campo do sensível. Isso começa já no século XVI11, de experi
mentar o corpo e a sensibilidade da pessoa. O Marquês de Sade 
está um pouco aí. Rousseau e Diderot já têm essa idéia da volúpia 
a ser explorada. Ela progride, atravessa o Romantismo, o 
Dandismo, por exemplo. Baudélaire fazia coisas incríveis com o 
corpo dele. Era um setor da realidade, o corpo humano, sempre 
muito inacessível, muito barrado e reprimido. A partir da Ilus
tração do século XVIII, começou uma liberação da sensibilida
de. Essa sensibilidade quer palmilhar todos os cantos de 
próprio mundo. Tudo aquilo que tinha sido proibido tem que 
vir agora à tona.

JM • No final do século XX, qual seria o papel de um museu 
num cotidiano visual e multimídia, onde o objeto de arte 
provoca estranhamento?
GB • O museu deve alimentar ao máximo o experimentalismo, 
levar às máximas conseqiiências experiências de estranhamento 
entre o espectador e a obra. “Meu filho faz igual!”, ótimo, então 
vamos ver...É preciso incentivar esse tipo de coisa. O ideal seria 
que o museu fosse um espaço aberto e dinâmico, não só paredes 
com quadros dependurados. É preciso essa dinamicidade que 
propicia a criatividade em ato, aqui e agora, e a discussão do 
quadro... Por que ignorar a multimídia? Tem que usar todos os 
recursos possíveis e imagináveis de reconstrução da obra em outro 
tipo de linguagem, por exemplo, através de releituras, do com
putador. É preciso incentivar a arte da fotografia e da filmag 
da obra de arte, isso é muito interessante também.

ma-

JM • E o museu enquanto canal seletor?
GB • O museu precisa de um canal seletor. Isso é fundamental. 
Mas o melhor é distribuir responsabilidades através de 
selho ou coisa que o valha. Até votação pelo público, por que 
não? Seleção é necessário, não se pode botar tudo 
Há outro aspecto também: não precisa ser um museu só. Aqui 

o MARGS e bem perto a Casa de Cultura Mário 
Quintana, que é um parque aberto à criatividade ativa, ao exer
cício. Isso é o ideal.

um con-

num museu.

temos

JM • A orientação ao público visitante também é um ponto de 
apoio pedagógico?
GB • O trabalho de monitoração e de visitas guiadas é funda
mental, importantíssimo. O museu tem essa função específica. Já 
que arrancou a imagem do altar, por exemplo, tem que ensinar a 
visão, tem que despertar o senso estético das coisas. O 
que ser uma escola, uma pedagogia cm andamento sempre.

JM - Em junho, o MARGS completa 41 anos. 0 senhor tem 
lembranças do período da fundação do museu?
GB - Em 55, voltei da Europa para dar aulas na Filosofia da 
Universidade Federal. O MARGS já tinha sido formado. Na 
época, o movimento artístico era intenso. Havia uma galeria 
importante no Instituto de Belas Artes. O Correio do Povo tam
bém tinha, no último andar do prédio, uma ampla sala de ex
posições muito bonita e que funcionava mesmo.

JM • Um de seus últimos textos está publicado no livro 
Artepensamento, lançamento de 94 da Companhia das Letras. 
Nesse ensaio, o senhor refuta a questão da morte da arte.
GB • Só há sentido em falar na morte da arte no contexto colo
cado por Hegel. O que morre de fato é o conceito de imitação 
no sentido platônico-hegeliano. O panorama da arte hoje, 
que não há mais uma linguagem única, é muito diversificado; 
tem coisas excelentes e péssimas. Falar em obras ruins enquanto 
morte da arte é absurdo. Isso pressupõe uma normatividade es
tética que não existe mais, é perniciosa.

JM • 0 senhor coloca o século XX como um período onde o 
homem levou ao máximo seu potencial criativo. Não há mais 
critério normativo e a beleza deixa de uma exigência.
GB • A exigência de criatividade nunca foi tão forte como no 
nosso tempo. Um exemplo bem claro disso é a escolinha de 
arte. No passado, o jovem estudava arte a partir de um modelo, 
educava-se sempre a partir de um referencial. A escolinha de 
arte, por sua vez, coloca um papel em branco e deixa a criança 
completamente sozinha, abandonada, entregue a sua própria 
fantasia. O fantástico é que isso não inibe a criança. Ao contrá
rio. Ela enche o papel, descobre a cor, descobre a linha. O pro
cesso de criatividade começa a ser deslanchado. Isso é uma es
pécie de a priorida arte contemporânea, tudo é feito quase que 
espontaneamente. A idéia de um referencial, sobretudo de um 
mundo ideal que deveria ser representado, caiu por terra. 
Parte-se da própria idéia de que a criança é um potencial que 
deve ser explorado. E isso é extraordinário.

JM • Mas os referenciais passados ressurgem e até são 
constantes numa produção definida como pós-moderna.
GB • Evidente que não se pode eliminar o referencial. Ele sem
pre ressurge aqui ou lá. Mas me parece que o pressuposto fun
damental, o a priori da arte, é a criatividade em estado puro. A 
experiência de ponta caminha para essa região. E o que define 
uma época é exatamente essa exigência. Acho a divisão 
modernidade/pós-modernidade um pouco artificial e muito ir-

museu tem

seu

em

em

Errata O Jornal do MARGS registra os créditos das fotos das obras 
“Têmpora Mutantur” de Weingàrtner, “Almofada Amarela" de 
Gottuzzo e “Natureza Morta” de E Alexandrino, publicadas na edi
ção de junho de 1995, para a fotógrafa Circe Saldanha.

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

Calendário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul • 1995
Julho Agosto

I Sab Segue Acervo MARGS • Pinacoteca Esquerda • Até 16.07
Segue Cartuns Revista Seccion Aurea • Pinacoteca Direita • Até 16.07
Segue Armando Almeida • Salas Negras • Até 09.07
Segue Acervo MARGS • Galeria I • Até 16.07
Segue Mestres do Século XIX • Sala Pedro Weingàrtner • Até 20.08
Segue Projeto Presença: Weingàrtner • Pequena Galeria • Até 23.07
Abre individual Plínio Bernhardt • Salas Negras • Até 13.08
Abre Projeto Presença: Pasquetti • Pequena Galeria • Até 10.09
Abre individual Avatar Moraes • Pinacotecas e Galeria I • Até 27.08

I Ter Segue Avatar Moraes • Pinacotecas e Galeria I • Até 27.08
Segue Mestres do Século XIX • Sala Pedro Weingàrtner • Até 20.08 
Segue Projeto Presença: Pasquetti • Pequena Galeria • Até 10.09 
Segue Plínio Bernhardt • Salas Negras • Até 13.08 

17 Qui Abre Marta Loguércio • Salas Negras • Até 17.09 
22 Ter Abre Carlos Scliar • Sala Pedro Weingàrtner • Até 15.10

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

Projeto x\ 
Copistas \

Inundes a partir do d« > no 
Núdeo dt Extfnsào, 

fone 227 2311 ramal 30 
Obra em exposição: PoS, WJ. 

deHtnrique 
Bfrnardatb

13 Qui 
25 Tf.r 
27 Qui > ■ *


