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Regina Silveira, Reunião - série Dilatáveis, 1994, serigrafia e pintura sobre lona, lxl,5m
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MARGS
I Editorial Propostas para um mus£5 O jornal mensal do MARGS entra no seu terceiro ano, 

apresentando algumas reformulações gráficas, sempre 
dentro da proposta de divulgar e promover as atividades 
e 0 patrimônio artístico do principal museu do Estado. 
Depois de dois meses sem circulação, 0 periódico volta a 
ser encontrado na recepção do museu e nos principais 
pontos culturais de Porto Alegre. A edição chama-se, 
agora, Jornal do MARGS e é realizada pela assessoria de 
imprensa da Secretaria de Estado da Cultura com 0 
patrocínio da Associação dos Amigos do Museu. O 
número 23 traz uma entrevista com a diretora do 
MARGS, artista-plástica e professora Romanita 
Disconzi. Ela explica seus projetos de exposições, de 
divulgação e aquisição de acervo, além de anunciar as 
próximas atrações. O museu deve receber, neste ano, 
artistas como Avatar Moraes, Fuhro, a mostra de 
gravura de Dürer, em conjunto com o Instituto Goethe, 
entre outros. Em abril, as atrações ficam por conta da 
retrospectiva de gravura de Danúbio Gonçalves, 
comemorativa aos 70 anos do artista, e das obras 
instigantes de Refina Silveira.

<

Artista há quase trinta anos, professora titular de pintura 
do Instituto de Artes da UFRGS, Romanita Disconzi 
assume a direção do MARGS, defendendo a idéia do 
museu de arte como uma instância dinâmica e seletiva da 
produção artística. Na sua gestão, pretende priorizar a 
memória das artes plásticas no Rio Grande do Sul, não só 
através da exibição permanente do acervo, mas também 
na série de exposições temporárias e nos projetos 
especiais como o de resgate da história da gravura.
Nessa entrevista, a diretora do MARGS descreve seu 
programa, anuncia as próximas exposições e os módulos 
de extensão que vão movimentar 0 MARGS nos próximos 
meses.

várias formas, através de convênios ou de projetos que 
envolvam a doação dos equipamentos.

JM* E a divulgação do acervo?

RD* Em princípio, o acervo deve estar sempre exposto em 
seleções maiores ou menores. Isso deve ser uma constante, 
até pelo caráter histórico e representativo das obras. Penso 
também numa seleção de acervo que seria exibida em 
instituições do interior do Estado em colaboração com 
secretarias de cultura do interior, Universidades, divulgan
do as características culturais e históricas do conjunto 
artístico. Há também um intercâmbio de acervos interna
cionais.

JM* Como fica a Galeria Ado Malagoli que não abriu por 
problemas estruturais do prédio?

RD* Ela não será completada enquanto as questões 
relativas ao telhado não forem resolvidas. Como está 
prevista uma reforma para o prédio, eu acredito que isso 
entrará num quadro geral com prioridades que serão 
estudadas tecnicamente. Ainda não temos previsões 
quanto a cronogramas. A Secretaria de Cultura e a 
Secretaria de Obras vão cuidar desse trabalho.

JM* Romanita, qual é a tua concepção de museu?
RD* Entendo o museu de arte como uma instituição que 
se propõe a selecionar a produção artística, preservar sua 
memória e divulgá-la. Não entendo o museu como uma 
coisa estática ou apenas voltada para dentro, mas sim 
como uma instuição que se utiliza do seu acervo para 
promover a cultura e o desenvolvimento intelectual e 
artístico da comunidade. O museu se coloca numa 
instância intermediária entre a produção, no caso os 
artistas, e o público, funcionando como um seletor de uma 
produção indiscriminada e, ao mesmo tempo, como um 
tradutor para a apreciação do público. Em relação ao 
artista, eu entendo o museu como uma instância 
consagratória.

O MARGS promove, a 
partir do dia 29 de abril, 
um curso de História em 
Quadrinhos coordenado 
pelo grupo Visuart. O ob
jetivo deste módulo é for
mar artistas e produtores 
de história em quadrinhos 

para os mercados interno e externo. No programa, as
pectos como apresentação, roteiro, lay-out, cenogra
fia, logotipos e vinhetas, perspectiva, sombra, desenho 
da figura humana, cartum, caricatura, charge, ilustra
ção, quadrinhos eróticos, super-heróis, autores, qua
drinhos japonês e europeu, mercado de quadrinhos e 
fanzines, entre outros pontos. O curso já foi realizado, 
com sucesso, no MARGS no ano passado. No dia 20 
de abril, haverá uma aula inaugural no auditório do 
museu. O programa será desenvolvido aos sábados, 
das 9 às 12h e das 14 às 18h, até o dia 29 de julho.

E no dia 25 de abril começa o curso de Prepa
ração e Organização Profissional do Artista Plásti
co com o professor e escultor José Francisco Alves. O 
curso segue nos dia 26 e 27 de abril, sempre às 18 ho
ras, no auditório do MARGS. Informações e inscri
ções dos cursos no núcleo de extensão do MARGS ou 
pelo telefone 227-2311, ramal 30.

JM* E as aquisições? Existe algum projeto nesse sentido?
RD • A idéia é que tanto as aquisições quanto as doações 
ou doações parciais sejam solicitadas a partir de um 
estudo da Comissão dentro das necessidades e dos interes
ses do museu. O ideal seria ter uma verba específica para 
aquisição de obras, mas isso dependerá das decisões da 
Secretaria da Cultura. Poderiamos até fazer uma espécie de 
modalidade casada, o artista teria uma obra adquirida e 
uma obra doada. Há também a possibilidade de aquisição 
através de empresas que doariam ao MARGS. Mas por 
enquanto são apenas idéias que ainda não foram suficien
temente amadurecidas.
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C ursos
JM* Dentro dessa idéia de museu, quais são as tuas 
propostas para o MARGS?

RD • Dentro das exposições, temos as temporárias e as de 
acervo. Em relação ao acervo, que eu considero o ponto 
nuclear do museu, a idéia seria ampliar esse conjunto com 
obras qualificadas através de aquisições ou doações. Essas 
são duas questões paralelas que terão de ser estudadas. 
Além disso, é preciso pensar também na conservação. O 
ideal é ter um processo de restauro sistemático dentro do 
próprio prédio do MARGS. Seria um centro de restauro 
específico para o museu que poderia ser conseguido de

JM* Qual será a linha das exposições temporárias?
RD* Num primeiro momento, o projeto é recuperar a 
memória artístico-visual do Rio Grande do Sul. Essa 
memória abrangería um período recente, de algumas

Danúbio Gonçalves
A exposição comemorativa aos 70 

pode ser vista nas
anos de Danúbio Gonçalves rjé 

Salas Negras do MARGS até 17 de abril. São cerca de
30 gravuras, selecionadas pelo próprio artista, documentando sua impor
tância na valorização da arte sobre papel. As imagens revelam as várias expe
riências do artista - desde cenas do campo e de crítica social até composições 

cenas de praia e do Marrocos. Há também uma vitrina com catálogos, 
fotografias e documentos do artista.

A biblioteca do MARGS 
recebeu uma série de pe
riódicos especializados 
como Ventura, Galeria de 
Arte, Art in America, Guia 
das Artes e Arte Hoje, além 
de nove volumes da cole

ção Impressionistas e 159 
fascículos da coleção His

tória da Arte da editora Salvat. Esse material foi doado
1

pelo Sr. Roberto Silveira. A AAMARGS também doou, 
para a biblioteca especializada do museu, o livro Vie

na, fin-de-siecle, política e cultura de Carl E. Schorske.

eróticas Matambreiros, 1953, 
xilogravura de topo, I6x20cm

Danúbio passou pelo ateliê de Portinari no Rio de Janeiro, convivendo com Drummond e Manuel Bandeira 
nos anos de afirmação do modernismo. Em 44, fez primeira individual no Instituto de Belas Artes em Bagé, 
cidade onde fundou o Clube de Gravura com Glênio Bianchetti nos anos 50. Na década seguinte, participou da 
fundação do Ateliê Livre de Porto Alegre. Ao longo das últimas três décadas, várias gerações de artistas passaram

sua

pelas suas aulas de litografia.Biblioteca
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 JvJARGS.é uma publicação patrocinada pela Associação dos Amigos do Rio 
Grande do Sul e realizada’pela Assessoria de Imprensa da Secretaria dé Estado da Cultura • AAMARGS Presidente Milka Levacov Vice- 
presidente Evanice Pauierti Jornalista Responsável Cida Golin tó 6:250/25 Edição e textos Cida Golin Diagramaçao e editoração 
eletrônica Atelier Design Gráfico Fotolito Proletra Impressão Zetd 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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décadas. A intenção é convidar alguns artistas com 
trajetória consolidada e consistente na sua proposta 
artística, e que estejam ou ausentes do Estado, por 
residirem em outro local, ou cuja obra não tenha sido vista 
muito assiduamente por aqui. Nesse sentido, já começa
mos com Regina Silveira no dia 28 de abril. Depois temos 
Avatar Moraes para o final de junho. Estes estão confirma
dos. Também estão na nossa lista de convidados o Glauco 
Rodrigues, a Ione Saldanha, o Scliar, Magliani e outros.
Há também os artistas que permanecem no Estado, mas 
que por descontinuidade de produção, ou porque não 
estão preocupados em exibir, estão ausentes do nosso 
contato. Um deles é o Waldeny Elias ou o Fuhro.

JM* 0 Projeto Presença trouxe muitos artistas jovens 
para o MARGS. Ele mantém essa característica?
RD* Vamos seguir o critério de buscar artistas com uma 
obra mais consolidada. Estamos tentando definir uma face 
para o MARGS, inclusive para diferenciar de outros 
espaços da própria Secretaria de Cultura como o MAC ou 
a Galeria João Fahrion, que foi para a Casa de Cultura 
Mário Quintana, recebendo os artistas de início de 
carreira.

JM* E os módulos de extensão?
RD • Nos cursos, estamos tentando dar uma ênfase maior 
na formação e qualificação do público. São módulos mais 
voltados à história da arte, a aspectos da filosofia, da 
estética. Quanto às oficinas, até por uma questão do 
espaço, resolvemos selecionar bastante. Serão cursos com 
artistas muito conceituados, com uma proposta bem 
diferenciada. Entendo os cursos do museu como progra
mas de alto nível, até porque ele não é uma escola. A 
preferência será também para cursos rápidos. Temos agora 
uma proposta da USIS de um grupo de restauro do Art 
Institute of Chicago e de um pesquisador de gravura de 
Portland. Esses programas serão para maio. Vamos enfocar 
também cursos que tenham pouca oferta no mercado. 
Aprovamos, por exemplo, um de história em quadrinhos, 
assunto que tem muita procura e é muito interessante para 
uma camada da população. Há também os encontros 
sistemáticos, tentando trazer o artista para dentro do 
museu como um participante e um colaborador. Os 
encontros com os artistas serão feitos uma vez por mês, 
com temas previamente selecionados, focalizando produ
ção e sistema de arte. E nos encontros com o público, o 
foco será a apreciação da obra. Dentro do possível, o 
artista que estiver expondo fará parte desses painéis.

Romanita Disconzi em seu ateliê.

JM* E a iniciativa de resgate da gravura?
RD* Há também o projeto específico da gravura. Há duas 
décadas, essa técnica teve um boom, além daquele período 
do Clube da Gravura t do Grupo de Bagé. A gravura teve 
momentos de muita força no Rio Grande do Sul, com 
repercussões internacionais. Então, as Salas Negras, que 
são salas voltadas para a arte sobre papel, vão mostrar essa 
história. O projeto começou com Danúbio Gonçalves, 
aproveitando os seus 70 anos. Ele pode ser considerado o 
grande pioneiro e incentivador da gravura no Estado. 
Estamos programando também a exposição de gravura do 
Dürer, em conjunto com o Instituto Goethe, que deverá 
inaugurar dia 25 de maio. Haverá uma série de atividades 
e palestras vinculadas. Provavelmente, essa exposição ocupará 
as Pinacotecas

agendadas, com um número máximo de alunos. Pensamos 
também numa dinâmica de atendimento e até num tipo 
de atividade mais restrito para pequenos grupos. Poderia
mos ter uma salinha provisória, já que o museu vai passar 
por uma reforma, onde se pudesse reunir um pequeno 
grupo para trabalhos práticos como uma releitura de obras 
expostas.

JM • E as visitas guiadas?
RD* Elas continuam com as voluntárias que possuem uma 
sistemática de atualização e de estudo. Independente disso, 
elas também vão se beneficiar desses cursos e encontros 
programados. Uma outra possibilidade, que eu ainda não 
providenciei, é a participação, no grupo, de alunos do 
Instituto de Artes em fase final de curso.

JM* 0 Projeto Presença continua?
RD • Ele terá uma leve adaptação. Ele será retirado do 
saguão por haver muita interferência dos elementos 
ornamentais da arquitetura. As pessoas, de passagem, não 
têm aquela concentração necessária para a curtição da 
obra. O projeto será transferido para Pequena Galeria, ao 
lado da Sala Pedro Weingàrtner. Ele vai focalizar apenas 
um artista por mês. A obra ficará sozinha na parede e 
haverá um banquinho para sentar, no centro da sala, caso 
as pessoas queiram ficar mais tempo. O primeiro artista 
será Pasquetti.

JM* A Comissão de Artes Visuais orientará os trabalhos 
do MARGS?
RD* A Comissão já foi nomeada e é composta por Xico 
Stockinger, Brito Velho, Maria Amélia Bulhões, Marga 
Kroef, Maria Lúcia Kern, Marilene Pieta, Ana 
Norogrando, Luiz Achutti, Marlies Ritter, Danúbio 
Gonçalves e Jairo Figueiredo. Alguns estão mais ligados à 
parte teórica e a maioria é artista. As questões relativas ao 
MARGS passarão por essa comissão ou por grupos de 
trabalho menores.

JM* Como ficará a recepção dos colégios?
RD* Já me encontrei com as voluntárias da AAMARGS 
que nos ajudam nesse particular, e uma das questões 
difíceis nessa área é o número de crianças atendidas nos 
encontros. Já houve caso de 100 crianças ao mesmo tempo 
no museu. Pensamos então que essas visitas precisam ser

Arte como linguagem Lírio e Capitão América,
acrílico sobre tela, 120x0,90m, 1990

Após assumir o compromisso com o MARGS, Romanita tenta conciliar o seu tempo de artista. Ela tem uma expo
sição marcada para setembro em São Paulo, mas o público talvez tenha que esperar até março do próximo ano para 
conhecer o resultado das suas últimas pesquisas. A trajetória de Romanita começou em 1967, numa individual na extinta 
galeria de arte Leopoldina, onde hoje é o prédio da OSPA. Na época, tinha concluído o Instituto de Artes e o aperfeiçoa

mento em pintura com o professor Ado Malagoli. Em 69, fez um curso de serigrafia com Julio Plaza, uma técnica ainda 
bastante desconhecida. Foi nesse momento que encontrou sua proposta: “encaro sempre o meu trabalho dentro da idéia da 
arte como linguagem”. Começou a trabalhar com os signos, sinais de trânsito, criando uma iconografia pessoal. Ganhou 
vários prêmios e a chance de participar de várias exposições internacionais, algumas muito importantes. Ela foi seleciona
da, por exemplo, para a Bienal de Gravura da Inglaterra de 1970 que consagrou a arte pop americana. No Brasil, partici
pou da XI E XII Bienal de São Paulo, entre outras exposições.

A carreira acadêmica inicia em 1976, quando o professor Ado Malagoli, ao se aposentar, convida a artista para 
assumir a cadeira de pintura do Instituto de Artes. Em 79, começou o mestrado na School of the Art Institute of Chicago, 
trabalhando com vídeo-síntese. Essa pesquisa teve uma repercussão forte na sua produção artística. Na pintura, ela preo- 
cupou-se com a sintaxe e a construção da imagem, ao transpor a imagem feita de pontos da tevê para a tela. No doutorado,

realizado na Escola de Comunicações e Artes da USP, redescobriu o neo-impressionismo de Seyrat, ampliando seu reper
tório visual. Suas imagens reencontravam o pontilhismo do final do século passado. Na fase atual, Romanita aproximou-se

. 7. í .
tanto de sua pincelada, tal como o zoom da câmera de tevê, que chegou à abstração e, finalmente, na “pincelada como uma
personagem”. ...)
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j A reinvenção do cotidiano
çÕes e das percepções tradicio

nais”.
Ao retirar os objetos de 

realidade corriqueira, Regi- 
Silveira reinventa as imagens 

cotidianas. Provoca a visão simé
trica do espectador, distorcendo as 
figuras através de sombras e pers
pectivas. No dia 28 de abril, o 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul abre suas Pinacotecas com as 
obras da artista gaúcha radicada 

São Paulo, ausente quase seis 
anos do circuito de mostras indi

viduais da cidade. As duas últimas 
exposições de Regina Silveira, 
Porto Alegre, foram no

1988 e na galeria Arte & Fato 
1989. Desta vez, ela mostrará 

duas silhuetas e o Auditorium II, 
além de vários projetos, documen
tando as etapas do seu processo 
criativo.

uma Regina Silveira, da geração 
de 1959 do Instituto de Artes da 
URFGS, começou a trabalhar 

distorções projetivas, no fi

nal da década de 70, nas 
Anamorfas. Eram imagens foto
gráficas deformadas a partir de 
perspectivas obtidas através de cál
culos matemáticos. Na 17a Bienal 
de São Paulo (1983), ela projetou 
as sombras de duas obras de 
Marcei Duchamp na instalação In 
Absentia MD. Em A Trama do 
Gosto (Fundação Bienal de São 
Paulo-1987), construiu um simu
lacro distorcido do Monumento às 
Bandeiras de Brecheret. Doutora 
pela Escola de Comunicações e 
Artes da USP, seu nome premia
do é constante nas importantes 
coletivas nacionais e internacio
nais. Em 94, participou da Bienal 
Brasil Século XX, da Recovering 
Popular Culture em Nova Iorque 
e da Arte/Cidade: A Cidade e seus 
Fluxos em São Paulo. Neste ano, 
abriu a individual Mapping the 
Shadows na LedisFlam Gallery de

na

com

em

em
MARGS

em
em

Em Auditorium II, Regina 
pintou poltronas sobre 

borrachado colocado no chão. 
Ao circular pela sala, o observa
dor constrói o volume e a 
tridimensionalidade do ambiente, 
experimentando as possibilidades 
da perspectiva geométrica. Como 

Annateresa Fabris, na 
apresentação da artista: “O que 
Regina Silveira, no entanto, deixa 
claro, adotando aparentemente a 
estrutura perspéctica clássica, é 
que o lugar do olhar não é aquele 
ponto fixo postulado pelos teóri
cos do Renascimento. O lugar, 
para ela, resulta de um jogo dinâ
mico e interativo. A possibilidade 
de empreender uma viagem espa
cial, de estruturar um percurso 
capaz de revelar o dentro e o fora, 
o verso e o reverso da imagem 
constitui a base de uma 
visualidade peculiar, na qual o 

(o sistema) é revelado pelo 
depois (a imagem), numa opera
ção desconstrutora das signihca-

um

em

Acima: Auditorium II (PB), 1991. Abaixo: Reflexus, recortes de duratex, 1986, acervo MARGS

escreve
Nova Iorque.

Numa entrevista a Folha de

São Paulo, em 1991, Regina apro
xima sua pesquisa de fuga do li
mite do desenho gráfico de expe
riências cinematográficas como 
Roger Rabbit, onde os atores con
vivem com os personagens em 
quadrinhos na mesma dimensão. 
No jogo de paradoxos da perspec
tiva, ela cria enigmas visuais, ou 
nas suas palavras, “a aparência da 
aparência, a coisa que vira outra”.

A exposição de Regina Silveira pode 
ser vista de 28 de abril a 21 de maio, 
de terças a domingos, das 10 às I7h, 
nas Pinacotecas do MARGS.

antes

Calendário do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
O MARGS funciona de terças a domingos, das 10 às I7h, na Praça da Alfândega, s/n°

Maio 1995Abril 1995 ARTELOJA
Segue Regina Silveira • Pinacotecas • Até 21.05 
Danúbio Gonçalves • Salas Negras • Até 14.05 

25 Qui Abre Albrecht Dürer • Instituto Goethe • Pinacotecas • Até 25.06 
• A individual de Armando Almeida deve abrir no final do mês 
de maio. A data de abertura deverá ser divulgada posteriormente. • • *

2 TerIo Sab Segue Acervo • Pinacotecas • Até 23.04
Danúbio Gonçalves • Salas Negras • Até 14.05 
Seleção de Acervo • Galeria I • Até 23.04 

20 Qui Aula inaugural do curso de Quadrinhos • Auditório, 17h 
28 Sex Abre Regina Silveira • Pinacotecas • Até 21.05

De terças a domingos, 
das lOh às I7h, 

no MARGS
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