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The Apocalypse, The Angel with the key to the Abyss, about 1497/98

Em maio, veja as exposições de Regina Silveira p.4, Albrecht Dürer p.3 

e Armando Almeida p.2 • Calendário MARGS maio e junho p.4
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£ Editorial Armando Almeida: 

Reflexões Intempestivas
O O mês de maio deve movimentar o 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul com nomes 
expressivos da arte nacional e internacional. 
Praticamente até o final do mês, o público poderá 
conferir a pesquisa visual de Regina Silveira e seus 
jogos ilusórios de perspectiva. No dia 30, a artista 
cede as Pinacotecas para as gravuras de 
Albrecht Dürer, numa mostra promovida pelo 
Instituto Goethe, revelando o quanto esse artista 
soube captar as mquietações do seu tempo, renovando 
a tradição gótica de seu país. Uma semana antes, 
o MARGS recebe Armando Almeida, gravador 
importante, que iniciou uma geração de artistas no 
sul, mas que raras vezes reúne seu trabalho numa 
exposição individual.
Vale ainda registrar que o jornal do MARGS, 
patrocinado pela Associação de Amigos do Museu, 
foi um dos indicados para o prêmio da 
Associação Chico Lisboa - ano de 1994 - 
na categoria de melhor publicação especializada.
A indicação, com certeza, é um estímulo para esse 
esforço mensal de divulgação do principal museu do 
Estado, e dentro do limite de suas quatro páginas, 
de reflexão e registro das artes visuais.

<
5

No dia 18 de maio, Armando Almeida abre 

as Salas Negras do MARGS com uma seleção de 

aproximadamente 40 gravuras e 10 terracotas, re

sumindo 23 anos de trajetória artística. Almeida 

mantém o mesmo título - Reflexões Intempestivas - 

da sua última retrospectiva em 1987, também no 

MARGS. As obras são acompanhadas por textos e 

anotações do artista, num exercício de reminiscên- 

cia e reflexão sobre arte.
Carlos Scarinci, no livro A Gravura no Rio 

Grande do Sul: 1900-1980, descreve como a obra 

inicial de Armando Almeida, com um acento 

exotérico, cedeu espaço, a partir de 1975, para uma 

reflexão contundente da condição humana. Na sua 

trajetória, Almeida ressalta uma preocupação 

telúrica: é a natureza e seus acidentes, é o outro 

lado da beleza natural, é a vida do lavrador do cam

po, são as lembranças de um guri que cresceu na 

fronteira.

Armando Almeida,
Os Carregadores de Esterco 1, 2 e 3,
série Pelos Caminhos do Mundo, terra cota com óxidos

Nessa série, percebe-se a insistência de elementos 

figurativos, desdobrados em cada gravura, e o trata

mento pessoal das cenas remotas como a visão de 

uma longa taquara com pano amarrado, avisando 

a hora do almoço para os homens no campo.

Almeida também mostrará terracotas, um 

processo que, aos poucos, está conduzindo o artis

ta à escultura. São figuras como os Carneadores, os 

Carregadores de Esterco, além de uma série de Ca

deiras. Em algumas peças de Armando Almeida, é 

visível a marca do absurdo cotidiano que dirige a 

percepção do artista. Não é fácil encontrar seu tra

balho em exposições individuais. Suas últimas par

ticipações no circuito artístico foram em coletivas 

como Arte Sul, Arte Gaúcha Contemporânea e numa 

exposição didática sobre gravura que ocupou uma 

das galerias do MARGS no ano passado. Atualmen

te, participa de um mostra de gravadores do sul 

que encontra-se, neste mês, em Tel-Aviv.

Armando Almeida é mestre de uma geração 

de gravadores de expressão. Deu aulas no Instituto 

de Artes, onde formou-se em 62; foi professor no 

magistério estadual e diretor do MARGS entre 

1972 e 1973. Coordenou uma oficina de calcografia 

no museu e, há dois anos, aposentou-se como pro

fessor do Ateliê Livre. Sua exposição retrospectiva 

poderá ser vista até o dia 2 de julho nas Salas Ne

gras do MARGS.

Fronteira também é o nome de uma de suas 

últimas séries, feita com buril, uma técnica apreciada 

e difundida pelo artista. Trata-se de um método 

bastante antigo e pouco praticado pela sua dificul

dade e lentidão. É um processo de incisão do buril 

na chapa de cobre, buscando a “linha mais pura 

que existe”. No caso de Fronteira, ele gravou as ima

gens grandes (40x40cm) em chapas de poliéster.

Plínio Bernhardt coordena a 
partir do dia 9 de maio o se
gundo módulo do curso De
senho da figura humana, às 
terças e quartas à tarde. O 
curso segue até 5 de julho. 
Neste mês segue a programa
ção de História em Quadri
nhos. Os interessados ainda 
têm até o dia 6 de maio para 
ingressar no curso.
As inscrições para os cursos 

do MARGS podem ser feitas no núcleo de extensão ou pelo 
telefone 227-2311, ramal 30.
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C ursos

Armando Almeida, Eis o homem, 
série Eis o homem, 1978, ponta seca

A Biblioteca do MARGS re
cebeu da AAMARGS, no mês 
passado, os números 10, 11 e 
12 da Coleção Impressionistas, 
dedicados aos artistas Pissaro, 
Manet e Sisley, além do livro 
A arte de ver a arte de Susan 
Woodford. A Biblioteca tam
bém recebeu os livros 
Michelangelo: sete ensaios, 
Fundamentos para o estudo da 

pintura de Edson Motta, Anatomia da Arquitetura de George 
Marcell e Artes-Plásticas na Escola de Alcílio de Souza.

• O Jornal do MARGS regis
tra um agradecimento especial para a Livraria Beco dos Li
vros pelo desconto especial na compra de publicações para o 
Museu e, em particular, para o senhor José Donato Dutra 
Oliveira, da Donato Encadernações pelos consertos e repa
ros nos livros da Biblioteca.

Biblioteca

ARTELOJA

Confira as sugestões da Arteloja para o Dia das Mães e as 
opções em jóias, echarpes, bijuterias e cartões. A Arteloja 
funciona de terças a sábados, das 10 às I7h, no MARGS. 
Veja também as publicações especializadas e as obras assi
nadas por Volpi, Danúbio Gonçalves, Carlos Sdiar, Glauco 
Rodrigues, entre outros.

Expediente Governador do Estado Antônio Britto Secretário de Estado da Cultura Carlos Jorge Appel Diretora do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Romanita Disconzi • O Jornal do MARGS é uma publicação patrocinada pela Associação dos 
Amigos do Rio Grande do Sul e realizada pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Cultura • AAMARGS Presidente Milka 
Levacov Vice-presidente Evanice Pauletti Jornalista Responsável Cida Golin RG 6.236/25 Edição e textos Cida Golin Diagramação 
e editoração eletrônica Atelier Design Gráfico Fotolito Proletra Impressão Zero Hora • Distribuição Gratuita • Tiragem 3 mil 
exemplares • Cartas para Jornal do MARGS AAMARGS - Praça da Alfândega,s/n° 90010-150 Porto Alegre RS Fone (051)227-2311.
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A inquietação mística 

de Albrecht Dürer

o
o

o
I

Albrecht Dürer transpôs a forte tradição gótica da Alemanha e trouxe a personalidade da Renascença para 

a Europa Central. Dürer nasceu em Nüremberg, uma cidade tão mística a ponto de ser considerada, no século 

XIV, como um centro especial de adoração dos Santos, entidades protetoras e influentes no Juízo Final. Ao 

retratar os temas sacros, o artista introduziu elementos cotidianos no imaginário da sua época. Na perspectiva 

medieval, humanizou os personagens, perseguindo um dos pontos básicos da arte renascentista, a beleza clássica 

do corpo humano. No dia 30 de maio, as Pinacotecas do MARGS abrem com uma mostra de 59 xilogravuras 

de Albrecht Dürer, um amplo acervo deste artista fundamental no Renascimento europeu. O público poderá apreciar suas séries mais conhe

cidas como A Grande Paixão, O Apocalipse, Maria e a Sagrada Família, O Novo Testamento, além das imagens de santos, mártires, escudos, 

ornamentos, obras profanas, retratos e o mapa-mundi de Stabius. A exposição é uma promoção do Instituto Goethe.

A série de xilos O Apocalipse de São João, editada pelo próprio artista em 1498, reflete as inquietações religiosas do final da Idade Média.

Nessa época, Dürer tinha voltado de um 

roteiro de viagens pela Itália. A escola ve

neziana, as cores e paisagens de Bellini,

Carpacci e Mantegna influenciaram a 

composição do pintor e gravurista. As vi

sões terríveis do Evangelista, por exem

plo, surgem acima de paisagens alemãs, 

com lagos, cidades e montanhas. Elas 

rompem o limite de simples ilustrações 

de texto, num diálogo entre o real e o fan

tástico. A Grande Paixão, uma espécie de 

“sermão através de imagens”, reúne onze 

folhas e uma folha-título anexada em

Albert Dürer, par lui-même, 1943 
Pintura à óleo, 

coleção de Mme. Léopold Goldschmidt

1511, marcando a dramaticidade e o 

detalhismo de Dürer na representação de 

figuras e espaços.

No início do século XV, Dürer, filho 

de um ourives de Nüremberg, era um 

nome procurado por nobres e colecio

nadores da Itália e da Alemanha. Seus auto-retratos são indícios de uma sólida posição social e da libertação do anonimato. É dessa época sua 

famosa tela A Adoração da Santíssima Trindade (1511), uma das mais significativas expressões do Renascimento alemão. Para o Imperador 

Maximiliano I, Dürer ilustrou livros, manuscritos, bra- 

o astrônomo, poeta e historiador da Corte, 

imagens estelares dos hemisférios sul e norte. Dürer 

restre, uma proposta inovadora em relação ao globo de 

1525 e 1528, o artista edita suas obras teóricas sobre a 

po em que engaja-se na Reforma de Lutero. A tela com 

tra, na parte inferior, um texto alusivo às polêmicas reli-

Stabius'Map ofthe World, Eastem Hemisphere, 1515, 
64,5x85,0 cm

Stabius'Map ofthe World, Western Hemisphere, 1515,
64,5x85,0 cm

sões, estandartes, além de projetos de cortejos. Junto 

Johannes Stabius, desenvolveu um trabalho visual das 

mostra uma perspectiva tridimensional do globo ter- 

Martin Behaim feito em 1493 em Nüremberg. Entre 

representação da natureza e do homem, ao mesmo tem

os apóstolos João, Pedro, Paulo e Marcos de 1526, mos- 

giosas, uma advertência contra os falsos profetas.

com

A exposição de xilogravuras de Albrecht Dürer fica em cartaz de 30 de maio a II de junho nas Pinacotecas do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
e pode ser vista de terças a domingos, das 10 às I7h. o
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I A provocação irônica de Regina Silveira
Pela primeira vez no Brasil, o público poderá ver o out-door que
Regina Silveira concebeu para marcar os 500 anos do descobrimento da América em 1992.
A obra, intitulada Encuentro-Meeting, já foi vista em diversos países e agora fica, 
nas Pinacotecas do MARGS, até o dia 21 de maio. Na exposição, também encontram-se 
Auditoríum II e os trabalhos mais recentes da artista, uma reflexão a partir 
dos desenhos arquitetônicos. Antes da abertura de sua individual,
Regina Silveira falou das suas obras, do seu processo de reflexão sobre a representação e dos 
próximos projetos, enquanto prepara-se para um período criativo num castelo medieval 
italiano e para uma exposição que ocupará todo um andar do MASP em fevereiro de 96.

JM • Pelo comentário de Anatteresa Fabris, a idéia é sair fora do ponto fixo do Renascimento, 
uma prática comum no século XX.
RS • Sim, é comum a toda a prática da fragmentação da visão. Esses trabalhos dialoge... 
parodicamentc com a perspectiva. Quem entende de perspectiva, sabe que essa aqui não é séria, é 
toda inventada a partir de resultados que eu quero conseguir. É

am

instrumento de rigor que serveum
para a minha expressão.

JM • A arte passa a ser um jogo de subversão do olhar cotidiano.
RS • F, subversão c ironia; é um olho na tradição, mas um olho irônico, um olho que tem esse 
intervalo entre a tradição ilusionista c toda a experiência artística deste século, a exaustão dos 
códigos, tudo isso me interessa. É a atitude que eu escolhi.

JM • Uma pesquisa que começa desde as Anamorfas dos anos 70.
RS • Nesse período, eu tinha voltado de Porto Rico, e trabalhava com multimídia gráfica, 
básico era a gravura, a scrigrafia, as imagens fotográficas e superposições. Nessa época, fiz livros de 
artista, vídeo, microhlmagem. Antes dos anos 70, quando estava em Porto Alegre, trabalhei 
pintura e gravura e, no final, já lidava 
estava caminhando em direção a outras temáticas.

JM • Regina, quais são as histórias das obras expostas no MARGS?
RS • O Auditoríum é o trabalho mais antigo dos três em exposição. Ele foi concebido cm 1990 
numa versão um pouco maior, feita de polietileno cinza com linhas pretas. Ele foi para o Porto e de 
lá foi transportado para Nova Deli, onde eu representava o Brasil naTrienal da Índia. Em função 
das viagens, ele-foi um pouco danificado e quando viajei para Nova Iorque em 1991, deixei enco
mendado o Auditoríum II. Esse é o Auditoríum II black que circulou na Bienal Brasil Século XX. O 
Auditoríum Iestá na Casa de Cultura Mário Quintana.

mas o

com
códigos geométricos, materiais industriais, enfim, jácom

JM • Há também os desenhos preparatórios para as obras.
RS • Esse é o meu território da invenção. É onde eu desenvolvo as idéias, faço as mudanças, 
planejo o espaço, calculo. A partir desses desenhos, outra pessoa pode construir 
porque ele não tem essa

JM • Numa reportagem, tu comparas o teu trabalho do Auditoríum com o filme Roger Rabitt.
RS • Esse trabalho, na sua distorção, guarda muitos resquícios da imagem fotográfica original. Ela 
e uma imagem em perspectiva. Eu fiz um procedimento geométrico de esticar a imagem até ela 
ficar plana, através de uma quadrícula, pensando que uma pessoa, no ponto de fuga da perspectiva,

iria resgatar essa imagem virtual no espaço. Foi uma surpre
sa, fiz na maquete e deu certo; é como 
do no espaço que é a mesma problemática de Roger Rabitt. 
São como os processos da perspectiva desacelerada do sécu
lo XVI, dos maneiristas. Perspectiva desacelerada é você es
ticar a imagem; mas quando você olha, vê a imagem peque
na lá no fundo. Dürer mandava pintar, nas colunas, as ins
crições maiores, pois vistas de baixo você veria do tamanho 
legível. É o mesmo princípio de correção ótica. No fundo, 
meu trabalho é uma reflexão sobre a representação.

o meu trabalho
característica autográfica de marca da mão, essas coisas mais auráticas da 

arte!... Neles, você pode seguir o percurso do meu pensa
mento como uma espécie de repertório. Em alguns, há 
anotações de coisas que eu vou inventar depois. No Bra
sil, nunca exponho os desenhos preparatórios e no exte
rior sempre querem ver esse material que, geralmente, 
fica nos museus. Essa é uma das raras oportunidades que 
eu tenho de mostrá-los.

desenho enxerta-um

JM • E o Encuentro-Meetingl
RS • Ele foi encomendado para uma exposição, na Espa
nha, para marcar os 500 anos de descobrimento da Amé
rica. Dezesseis artistas espanhóis e latino-americanos, 
entre eles Siron Franco, participaram dessa mostra 
circulante pelo mundo. Esse trabalho, onde pela primei
ra vez utilizo computação gráfica, nunca foi mostrado 
no Brasil. Eles me pediram para ampliar o trabalho de 
um para cinco metros. Eu fiquei tão assustada com o que 
poderia acontecer com as minhas linhas retas que não 
sabia como obter o grau de precisão necessário. Com o 
computador, consegui a precisão suficiente para aguen
tar a ampliação das imagens que estão impressas em 10 
folhas de serigrafia sobre papel. As figuras foram feita

colagem eletrônica. Essas imagens estavam em diferentes meios, slides e revistas. O grupo 
central reúne políticos, executivos, enfim os representantes do poder. O cerne desse trabalho é o 
paradoxo das figuras confabulando, mas sua verdadeira identidade está revelada nas sombras 
projetadas. Cada uma tem forma de uma arma doméstica, mostrando que o encontro é um 
desencontro, que não é possível essa conversa.

|M • E as tuas atividades atuais? Quais são os próximos 
projetos?

RS • Eu me aposentei da USP, apesar de ainda continuar 
orientando alunos na pós-graduação da Escola de Comuni
cação e Artes, pois são poucos doutores em artes-plásticas e, 
menos ainda, na área de orientação de artistas. Agora estou 
mais dedicada ao meu trabalho artístico. Começo em agos- 

preparar sete instalações para a exposição do MASP. 
Como retrospectiva, no mesmo museu, vou mostrar as pe
ças expostas, neste ano, em Nova Iorque; são as maquetes 
de madeira das minhas instalações, todas na escala 1/20, e 

percurso criativo. Elas já foram vistas no MARGS em 1988, junto 
bolsa para a Itália, agora em julho, de artista residente, para 

ficar num castelo do século XV que foi reformado para receber artistas de todas as áreas. Estou 
muito ansiosa para desenvolver lá umas idéias novas sem enderaçamento.

to a

Out-door, Encuentro (Meeting), 1991

que são os documentos do meu 
com as Cadeiras. E tenho também uma

com

JM • Como assim?

RS • Alguns trabalhos surgem pela provocação do ambiente e convite especial. Como foi no Mu
seu del-Barrio, quando criei uma instalação chamada O Paradoxo do Santo. A exposição tinha 
tema específico, resgate da história e das tradições, cultura erudita e popular e diálog 
das obras do acervo. O resultado foi muito engraçado. Trabalhei a partir da imagem de Duque de 
Caxias de Brecheret, na Praça Princesa Isabel, em São Paulo. Eu pedi um santo a cavalo da coleção 
do museu e eles me deram a escultura primitiva do Santiago Apóstolo, santo padroeiro da América 
espanhola e também padroeiro militar da Espanha, inspirador das lutas contra os mouros. Muito 
questionável isso tudo, num período de descoberta e de dizimação das culturas. Ele caiu perfeito 
na figura de Caxias tão controvertida na nossa história. As duas imagens, a do santo e a do Duque 
de Caxias, seguem a mesma iconografia das estátuas eqüestres. Na instalação, o pedestal do 
tem a sombra da silhueta de Caxias.

JM • E o trabalho da escada?
RS • Essas escadas fazem parte de um projeto que eu participei no Banff Center of the Arts, 
Alberta, no Canada, no final de 93. lambém são trabalhos que eu nunca mostrei e que possivel- 

eu vá desenvolver para uma exposição no MASP, em fevereiro de 96, quando 
e dialogar parodicamente os códigos de arquitetura. Essas imagens saem de revistas de decoração e 
arquitetura. Vou trabalhar com plantas de apartamento para serem vistas no chão, com distorções. 
Essas escadas também são perspectivas paralelas corrigidas. Quando elas estão no chão, você vê que 
não são compatíveis com o espaço da percepção, são desconfortáveis. Então você cria buracos para 

planos, na parede ou no chão que não são os planos da sua experiência imediata. São 
essas virtualidades que eu trabalho.

em um
o com uma

mente vou comentar

outros com
santo

JM • Sempre com elementos do cotidiano.

RS • Utilizo esses elementos a partir dos anos 70. Tanto o Auditoríum como a Escada têm a mesma 
problemática da aparência da aparência, essa 
posição. Há um ponto em que ela parece estar de pé e depois fica irremediavelmente achatada. 
Assim como as escadas, que num momento parecem volumétricas, mas são desenhos introduzidos 
no espaço. Fico trabalhando em cima das aparências para produzir outras aparências virtuais, onde 
eu lido com correções e distorções no sentido de procurar um tipo de estranhamento.

JM • E as idéias novas sem endereçamento?
RS • São projetos que têm a ver com esses 
muito.

imagem que você só capta no olho e numa certa códigos de arquitetura que estão me interessando 
São distorções, recriações e estranhamentos de espaço, plantas impossíveis, difíceis. En

fim, são ironias ao espaço, à construção, à linguagem arquitetônica, possivelmente utilizando 
material compatível como plástico, lajota, criando intromissões. Vou levar bastante material e 
ficar lá, reclusa.

Calendário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Maio 1995 4Junho 1995

2 Ter Segue Regina Silveira • Pinacotecas e Galeria I • Até 21.05 
Segue Danúbio Gonçalves • Salas Negras • Até 14.05. 
Encontro com Regina Silveira • Auditório, I5h30min 

18 Qui Abre Armando Almeida • Salas Negras • Até 02.07 
30 Ter Abre Albrecht Dürer • Pinacotecas • Até 15.06 
30 Ter Encontro com Christy Wyckoff • Auditório, 15h30min

Io Qui Segue Albrecht Dürer • Pinacotecas • Até 15.06
Segue Armando Almeida • Salas Negras • Até 02.07 

10 Sab Encontro com Antônio Cheuíche • Auditório, 15h30min.

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


