
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
MENSAL • ANO III • JUNHO 1995 •

ESTADO DO RIO GRANDE DO S-U L • 
RIO GRANDE DO SUL PUBLICAÇÃO •

GOVERNO DO 
MUSEU DE ARTE DO

N” 25

Têmpora Mutantur de Pedro Weingartner abre Projeto Presença
Albert Diirer, The Rhinoceros, 1515

*

i

D. Antônio Cheuíche fala sobre pós-modernidade p.3 • Copistas no MARGS p.2
"***. -

r:
J I J ••I

v v •.'/«! * j r/ ‘« ¥



MARGS
en
CNo

o Editorial
z

Em junho, o MARGS recebe, em curta temporada, a exposição itinerante de Albrecht Dürer, uma oportunidade 
única para apreciar o trabalho minucioso desse artista que transpôs o espírito gótico de sua época. A exposição 
tem a promoção do Instituto Gocthe e fica somente até o dia 11 nas Pinacotecas do MARGS. Vale confierir a 
palestra do professor Álvaro Valls que realizou uma pesquisa interessante sobre a obra de Dürer, sublinhando o

Z)

contexto religioso e a xilogravura como tecnologia de ponta. A gravura também será o tema da visita do norte-
americano Christy Wyckoffao MARGS, no dia 2, numa promoção conjunta com a UFRGS e USIS. Christy 
falará sobre sua obra e as pesquisas alternativas de litografia. No dia 13, é a vez da inauguração, com vernissage, 
da mostra Mestres do Século XIX, que reabre a Sala Pedro Weingártner depois de uma melhora nas instalações, e 
o Projeto Presença em novo local. Nesse mesmo dia, D. Antônio Cheuíche estará no MARGS, falando sobre pós- 
modernidade, um tema que ele adianta, em entrevista, nesta edição.

Alunos aprendem pintura
com o acervo do MARGS

Albert Dürer's Coat-of-Arms, 1523, 33,5x26,6cm

Palestra sobre
Albrecht Dürer no
dia 7 de junho

O Doutor em Filosofia, professor Álvaro Valls,
filará sobre a obra de Albrecht Dürer, no dia 7, no
auditório do MARGS,destacando a relação entre arte
e religião. A exposição de Dürer, promovida pelo
Instituto Goethe, reúne 59 xilogravuras do artista
fundamental no Renascimento alemão. O público 
tem até o dia 11 para apreciar, nas Pinacotecas,

Leopoldo Gottuzzo, Almofada Amarela, óleo sobre tela, 59x114, 1923

suas
séries mais conhecidas como “A Grande Paixão”, 
“O Apocalipse”, “Maria e a Sagrada Família”, “O 
Novo Testamento”, além das imagens de santos, 
mártires, escudos, ornamentos, obras profanas, re-

Os efeitos de luz, reflexos do impressionismo, 

a composição rica em diagonais, os jogos entre a cor 

e a íorma na obra Almofada Amarela serviram, qua

se 100 anos depois de sua realização por Leopoldo 

Gottuzzo, para uma experiência prática de aprendi

zado de pintura. Dez alunos do Instituto de Artes, 

sob a monitoria da professora e restauradora Lenora 

Rosenfield, passaram cerca de um mês, nas Pinaco

tecas do MARGS, em contato com a tela do pintor 

pelotense, tentando recuperar, através da cópia, a 

beleza da imagem e a profundidade de sua técnica.

A partir de junho, o MARGS segue essa prática co

mum nos museus europeus e norte-americanos, re
servando, a cada dois meses, uma tela de seu acervo 
para a prática dos copistas.

O projeto, desenvolvido pelo núcleo de 

vo e extensão, tem um título longo: “Aprendendo a 

pintar, copiando as obras dos mestres do museu”. ' 
Na verdade, o programa retoma um método de 

aprendizagem muito antigo, praticado por artistas 

Iberê Camargo que dedicou parte do 
aprendizado, na Europa, para pesquisar através da 

cópia, a composição de Rubens ou Vermeer, entre 
outros.

Em linhas gerais, as regras são as seguintes: 
cada módulo terá no 

nhados dò seu 

vem ter

máximo 5 copistas, acompa- 
professor ou sozinhos. As cópias de- 

tamanhos distintos da tela original. Cada 
trabalho será carimbado pelo MARGS, e o estudan- tratos e o mapa-mundi de Stabius.

Na palestra, aberta ao público, Álvaro Valls 
vai situar a obra de Dürer no contexto da Reforma 
Religiosa, quando a Bíblia foi impressa e distribuída 
entre os

te não poderá copiar a assinatura do artista. O pro

grama será desenvolvido, num primeiro momento,

nas Pinacotecas do Museu e, a seguir, na Sala Didá
tica, ao

fiéis. Dürer foi o ilustrador desse período, 
utilizando a xilogravura como tecnologia de ponta 
na época.

) lado da Arteloja. O grupo de copistas deverá

se responsabilizar pela limpeza do local.

A diretora do MARGS e professora de pintu

ra, Romanita Disconzi, acredita que será mais uma 
possibilidade de aquisição de repertório técnico 

prindo lacunas de aprendizado das últimas décadas. 

Lenora Rosenfield, responsável pela disciplina de 

pintura: materiais e técnicas, no Instituto de Artes,

A biblioteca do MARGS, 
especializada em artes-visuais, 
recebeu os seguintes volumes:
• LÇey Monuments ofthe History of 
Art de H. W. Johnson e a peça 
Saloméde Oscar Wilde, com ilus
trações em estilo art-noveau de 
Aubrey Beardsley - doações de 
Milka Levacov
• Un panorama grafico de la Índia, 

Mycenae - And the Mycenaean Age de George E. Mylonas, 
catálogo inglês sobre Van Gogh - doações de Luís Inácio 
Medeiros
A Biblioteca, através de
• Arte e Pensamento, de diversos autores. Companhia das Letras.
• A Arte do Século XXdc Rosemary Lambert, (Coleção Universi
dade de Cambridge)
• Degas - retratos de nobres, catálogo organizado por Henir 
Dumont.

, su-

acer-

revela que a experiência com Gottuzzo enriqueceu 
alunos, num Bibliotecapercurso pelo limite entre a subjetivi- 

bjetividade. Os alunos dividiram 
balhos em partes de cópia e outras de releitura, desco-

dade e a o seus tra- e um

brindo desafios técnicos na composição, acadêmica.como seu da AAMARGS, adquiriu:recursos

Informações sobre o projeto dos copistas, a partir de 
meados de junho, no núcleo de extensão do MARGS.
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Entrevista: D. Antônio Cheuíche

Pos-modernidade: uma experiência plural e serena
Oxz

As aulas de filosofia da arte de D. Antônio 
Cheuíche eram concorridas entre os estudantes 
da Universidade Federal em meados dos anos 60. 
Para a sala de aula, Cheuíche trazia a bagagem de 
nove anos de estudo de Teologia, na Europa, 
período em que concluiu os cursos de Letras e 
Filosofia na Universidade de Madri, praticando os 
seminários de arte no Museu do Prado. Em Porto 
Alegre, lecionou até 69, vivendo a turbulência das 
cassações dos docentes após o AI-5. Deixou o 
magistério para a dedicação exclusiva ao 
bispado. Hoje, divide seu tempo entre o exercício 
religioso, o estudo e conferências em 
Universidades brasileiras e do exterior. No dia 13, 
ele estará, às I6h, no auditório do MARGS, 
discorrendo sobre o desencanto da modernidade, 
uma fase rica de possibilidades e diálogo.

polarização e uma radicalização do moderno, 
deixando de lado os grandes valores, o valor 
religioso, artístico, intuitivo, o valor sentimento que 
a pós- modernidade acentua.

JM • Mas essa época também se caracteriza por 
um narcisismo exacerbado, numa afirmação 
obsessiva do sujeito, um sujeito encerrado dentro 
de casa, com seu vídeo, telefone e computador. 
Onde estaria o sentimento nesse período 
individualista?

JM • Não há mais o compromisso na 
afirmação do novo.
AC • Dentro da mentalidade moderna, confundia-se 
o novo com o verdeiro, sob uma perspectiva de 
progresso indefinido. O novo sempre seria o 
melhor, quando a gente sabe que nem sempre é 
assim. Nós superamos muitas coisas, mas há

AC “Sem dúvida, a individualização exacerbada é 
um mal. Vejo essa tendência nefasta como uma
perda muito perigosa do social num mundcr cada
vez mais interdepente. E a melhor resposta para os 
problemas dessa interdependência é a 
soliedariedade. O sentimento é um problema de

e, até agora, nós só falamos de diálogo. O 
diálogo sem encontro resulta, muitas vezes, numa 
batalha campal. Se as pessoas não se encontram, elas 
não dialogam, não se conhecem. Nunca, na história 
da humanidade, o homem entrou em contato tão

grandes pensadores que não foram superados 
Platão, por exemplo. Para o pensador moderno

como
encontro

radical, o importante era a emancipação da 
humanidade. O sentido da história era pautado por 
um otismismo enorme, fruto do progresso técnico-
científico, uma afirmação absoluta da razão como

permanente com os outros como hoje. São centenas 
de contatos por dia, pessoais, por telefone, mas não 
nos encontramos, não descobrimos o outro. Então a 
pessoa vai se fechando, se introjetando dentro de si

conhecimento e como ética. A vanguarda era 
emancipação. Hoje, mesmo na arte, voltamos 
período muito mais sereno, onde o artista não tem 
a preocupação de enquadrar-se em determinado

JM • Nesse ano, o senhor já falou sobre 
pós-modernidade na Universidade do México, na 
UFRGS, na PUC e agora, no dia 13, no MARGS. Qual 
é a sua concepção desse tema que ainda provoca 
polêmicas?
AC • Eu entendo que a pós-modernidade não é 
nenhum programa, nenhum projeto. Trata-se de 

estado de espírito. É um desencanto face às 
propostas da modernidade que não resistiram à 
legitimação histórica como, por exemplo, o 
liberalismo econômico, o marxismo coletivo e a 
Ilustração. Penso que esses três projetos ruíram, 
não podemos negar o valor da modernidade 
enquanto programa, como bem expõe Habermas. É 
preciso, então, restaurar a modernidade em 
paradigma pós-moderno. Ao afirmar os valores, nós 
temos que superar a tendência moderna do 
reducionismo, de reduzir tudo à racionalidade 
funcional ou ao progresso técnico-científico. No 
entanto, não posso aceitar, como fazem alguns 
defensores da pós-modernidade, que a história não 
tenha sentido como pretende Lyotard. Acho que a 
consciência do fracasso do sentido da história, tal 
como foi apontada pela modernidade ocidental, é 
objeto de polêmica, mas o 
já não admitiría mais isso. O caminho seria o 
diálogo de diferentes culturas dentro de

a um

mesma. Mas penso que os meios de comunicação 
podem reestruturar o grupo, onde todos pod 
participar. Uma das grandes contribuições da 
modernidade, nesse

esquemas.
em

JM • Num curso de estética, há duas semanas, na 
UFRGS, seu colega Gerd Borheim comentou que o 
século XX é o tempo em que o homem levou ao 
extremo a sua criatividade. Como uma criança, 
numa escolinha de arte, em frente a uma folha de 
papel em branco, lápis, giz e tinta colorida.
AC • Sem dúvida alguma, é uma volta maior ao 
espontâneo, à experiência vital. O valor da 
sensibilidade é fundamental na criação artística. 
Penso que é um momento em que se tomou 
consciência de que o humano que o homem 
procurava se desumanizou. Acredito 
caminhar para uma 
distinguindo níveis de razão, a razão científica, 
funcional e emotiva. O intelectual não está 
separado da emoção. O homem é 
unidade.

sentido, é a própria democracia 
e a participação em conjunto, o trabalho em equipe.um

Pós-Modernidade: palestra com D. Antônio 
Cheuíche, dia 13, às I5h30min, no auditório do 
MARGS, com entrada franca.mas

Philip C. Johnson,
ATTBuilding (1978-84), 
Nova Iorque

que vamos 
humanização muito maior,

uma

JM • Sua visão é bastante otimista, 
positiva.
AC • Minha perspectiva não é triste, nem 
funerária. Às vezes, nos textos de alguns 
pensadores contemporâneos, 
encontramos uma espécie de réquiem 
pela modernidade. Acho q

pluralismo cultural, hoje,

uma
racionalidade que tem vários níveis. Como dizia 
Pascal, “há razões q razão não pode dizer”.ue a

ue vamos
entrar num novo período, como o gótico 
teve um período austero no século XIII, 
um período esbelto no século XIV 
período flamboyant no século XV, mas é

JM • Não se trata, portanto, de uma ruptura, mas 
de um estágio posterior.
AC • Os defensores ferrenhos da pós-modernidade 
afirmam esse período como o fim da modernidade. 
Eu vejo mais como um 
aberrura da modernidade num mundo

e um

aperfeiçoamento e uma o-mesmo gótico. Nós estamos ainda na 
época da modernidade, mas entramos 

novo período dessa era. O próprio 
Lyotard admite que não está mais tão 
pessimista, como foi no início, em 
relação à modernidade.

que se
tornou muito maior, cujos centros culturais num
hegemônicos não estão somente na Europa. Estou 
de acordo com Habermas quando ele diz que o que 
não aconteceu foi uma síntese: houve uma
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1 Sala Pedro Weingãrtner reabre com Mestres do Século XIX
Z> — Obras de Weingãrtner, Pedro Alexandrino, Joseph Bail, èntre outros artis

tas do acervo do MARGS, ocupam a Sala Pedro Weingãrtner a partir do dia 13 
uma abertura comemorativa. O museu, através do seu núcleo dede junho, com

arquitetura, recuperou o espaço físico da sala, com recursos da AAMARGS: o
parquete foi restaurado, o local ganhou pintura nova, os tapumes que encobriam o 
teto e a ligação com a Pequena Galeria foram retirados. A Sala mostrará um 
conjunto importante de obras do final do século passado. O público poderá

4

Juan Julio Geoffroy, A creche, 
óleo sobre tela, 1899

apreciar, por exemplo, o gênero de preferência de Pedro Alexandrino, a natureza- 
morta. Na exposição também estão as telas “Cozinha” (1890), “Dafnes e Cloé” 
(1891) de Pedro Weingãrtner, “A Creche” (1899) de Jean Geoffroy, “Paisagem” 
(1897) de John Buxton-Knight, “A Empregadinha” (1896) de Joseph Bail, “A 
Emigrante” dé Luigi Napoleone Grady e “Lafayette prestando juramento”( 1896) 
de Henri Martin.

Pedro Alexandrino, 
Natureza Morta, 

óleo sobre tela, 1896

Projeto Presença
Catálogos da exposição de Albrecht 

Dürer, 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.

..rtA edição 1995 do Projeto Presença abre, no dia 13, em novas instalações, com a rela Têmpora

Mutantur de Pedro Weingãrtner. O quadro representa bem o espírito do pintor, gravador e litógrafo que 

* fez seus primeiros estudos na Alemanha e, em 1888, montou um ateliê em Roma, onde realizou a maior 

obras. Mesmo ausente da terra natal, registrou em suas telas cenas da vida familiar dosparte de suas 

colonos e paisagens da zona da serra.

Weingãrtner inaugura simbolicamente o projeto. O objetivo do programa é mostrar trabalhos

ARTELOJArecentes de artistas consagrados no circuito. O próximo a ocupar a Pequena Galeria será Carlos Pasquetti. 

O Projeto Presença, que antes utilizava o sagiião do MARGS, passa agora para um espaço tranqüilo, 

banquinho para maioç conlorto do público na apreciação das obras.específico, e que terá um

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

Calendário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul * 1995
JulhoJunho

Io Sab Armando Almeida • Salas Negras • Até 09.07 
Acervo • Galeria I
Mestres do Século XIX • Sala Pedro Weingãrtner • Até 23.07
Projeto Presença • Pequena Galeria • Até 23.07 

*
Abre Avatar Moraes • Pinacotecas e Galeria I • Até 27.08 
Abre Plínio Bernhardt • Salas Negras • Até 13.08 
Abre Projeto Presença com Pasquetti • Galeria I

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

Albrecht Dürer • Pinacotecas • até 11.06 
Armando Almeida • Salas Negras • até 09.0_
Acervo • Galeria I 

2 Sex Encontro com Chrísty Wyckoff • auditório, I5h30min 
7 Qua Palestra de Álvaro Valls sobre Dürer • auditório, l6h 
13 Ter Palestra de D. Antônio Cheuíche • Pós-modernidade • auditório, I5h30min 

Abertura Projeto Presença • Pequena Galeria • Até 23.07 
Abertura Mestres Século XIX • Sala Pedro Weingãrtner • Até 23.07

Io Qui

6 Qui 
13 Qui


