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Danúbio Gonçalves, 
Agregado,
acrílico sobre tela, 1976. 
Acervo MARGS,
Galeria Ado Malagoli.
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Danúbio GonçalvesoDanúbio Gonçalves, 
Aonde Vamosi <t, 

litografia, 1994.
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Danúbio Gonçalves, 
da série Xarqueadas, 

xilogravura de topo, 1953. 
Acervo MARGS. r*
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JORNAL DA AAMARGS

EDITORIAL O MARGS, a AAMARGS e a CRT- 
l.ISTEL inauguraram a Galeria Ado 
Malagoli de acervo permanente. São 
54 obras do acervo do museu em 
exposição fixa, compondo uma pa
norâmica histórica da arte brasileira 

e do Rio Cirande do Sul entre o final do século passado 
anos 60. São peças assinadas por Visconti, Weingãrtncr, l)i 
Cavalcanti, João Fahrion, Portinari, Manabu Mabe, iberé 
Camargo, Ianelli, Heitor dos Prazeres, entre vários nomes 

agrados. A curadoria é de Paulo Gomes. O catálogo da 
Galeria Ado Malagoli estará à venda na Arteloja a partir de 
janeiro.

Os músicos interessados em partici
par da Sociedade de Música e Or
questra de Câmara - Somúsica - de
vem entrar em contato com a 
AAMARGS para testes. Os ensaios e 
as atividades recomeçam em março.

ORQUF.STKA 
DF. CÂMARAGALERIA

ADO
MALAGOLI

Janeiro de 1995 é o mês 

de mudanças administrativas
e os

SOMÚSICA

A biblioteca do MARGS recebeu uma 
série de doações importantes em de
zembro. A AAMARGS doou a bio- 
grafi zjoan Miródc Rosa Maria Malet, 
além da revista Guia das Artes, nú
mero 35-36, com uma matéria espe
cial sobre a Bienal de São Paulo. Do 
colecionador Luiz Alcione Moreira, 
a biblioteca recebeu uma série de 
publicações como o Universo de 
Chagall, Kathe Kollivitz, A Gravura 

Brasileira Contemporânea, Museu de Imagens do Inconsciente, 
Arte e Corpo - pintura e adorno indígenas, Fayga Ostrower, O 
Maneirismo de John Shearman, além de catálogos sobre Sérgio 
Camargo, Rubens Guerchman, Bruno Giorgi e Helen 
Frankenthaler. O museu também recebeu, no mês passado, o 
livro Passeio a Sabará de Lúcia Machado de Almeida, 
ilustrações de Guignard.

no MARGS. cons

A AAMARGS deseja uma gestão 

promissora ao novo diretor do museu, 

esperando repetir a trajetória de 

atividades e projetos comuns, 

além do diálogo afinado que marcou 

a relação com as gestões anteriores. 

Neste ano,

Visitas Os interessados em visitas guiadas, 
com assessoria de monitores especi
alizados, devem agendar horários es
peciais, com antecedência, pelos te
lefones 227-2311, ramal 30, no 
Núcleo de Extensão do MARGS.

Biblioteca

Guiadas

Estão abertas as inscrições para os 
novos cantores no Coral MARGS. 
Os ensaios são às segundas e às quin
tas, às 19h, no museu. O início das 
atividades será no dia 2 de março. 
Inscrições para os testes dos novos 
cantores na AAMARGS.

com

Vale ainda registrar o excelente materi
al, doado ao museu, neste semestre, pelo jornalista Luiz Carlos 
Barbosa. São dezenas de catálogos de exposições, registros de 
entrevistas com artistas e material gráfico do setor.a Associação buscará 

intensificar seus projetos 

Aquisição e Acervo Permanente,

Música no Museu, incentivando o 

segmento de arte-educação, em especial, 

pela concretização da 

Galeria Ado Malagoli que possibilita a 

todos o acesso permanente ao patrimônio 

artístico do MARGS.

Em 95, esperamos também 

a aprovação do projeto, enviado pela 

AAMARGS, à Assembléia Legislativa, 

pleiteando uma verba específica para os 

trabalhos de restauração da fachada 

do prédio histórico da

B R A Z I L I A N A R T
O lançamento nacional da quarta edição da revista BrazilianArt 

dia 21 de dezembro, antes do concerto 

especial de Natal nas Pinacotecas. Com um cuidadoso e sofistica

do padrão gráfico e verniz especial na capa, a revista dedica-se 

à divulgação do artista brasileiro contemporâneo e do merca

is do de artes, seguindo o padrão internacional de anúncios 

de galerias e obras de artistas.

As edições bilíngües (português-inglês) da Brazilian 

Art são anuais. No número de 1994, as atrações são uma matéria 

especial sobre Iberê Camargo, a 22a Bienal de São Paulo, a Bienal- 

Brasil século XX, o mercado de arte, a gravura artística no Brasil, 

além de uma página dedicado ao MARGS nos seus 40 

de atividades.

m ocorreu no MARGS, no
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et0oPraça da Alfândega.

A revista é distribuída em todo o país, bancasem
Feliz ano novo a todos.

dos Estados Unidos, Canadá e Japão. Em Porto Alegre,

Brazilian Art pode ser encontrada na Arteloja do
2 Direção AAMARGS MARGS ao preço de R$ 10,00.O
CXL
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DANÚBIO, 70 ANOS
No dia 30 de janeiro, Danúbio completa 70 

anos de vida. Vida que, desde muito cedo, se 

confunde com ^ arte. Aos três anos, em Bagé, 
começou a desenhar. Seus desenhos eram tão bons 

que a empregada da família decidiu guardá-los.
A adolescência foi no Rio de Janeiro, cidade 

que passou a morar, aos 10 anos, com a irmã e o 

cunhado. Dessa época, lembra das partidas de fute
bol na praia e das viagens de navio, quando vinha 

passar férias em Bagé.
O Rio oferecia muitas oportunidades para 

quem gostava de desenhar. Aos 14 anos, colaborou 

com a Revista Mirim, publicação em quadrinhos 

para crianças. Dois anos depois, assinava caricaturas 

nas revistas Cena Muda e Vamos Ler. No atelier de 

Portinari, onde desenhava com modelo vivo, co
nheceu Drummond e Manuel Bandeira.

Os anos cinzentos do Estado Novo também 

foram vividos no Rio. No Café Vermelhinho da

Cinelândia, na Rádio Nacional e na sede do jornal 
A Noite, os artistas e intelectuais burlavam a repres
são e discutiam a situação das artes no país.

Sua primeira individual foi em 1944 no Ins
tituto de Belas Artes de Bagé. Hoje, seu currículo 

soma aproximadamente 30 individuais, incluindo 

uma em Paris em 1992. No final dos anos 40, partiu 

para a Europa, onde permaneceu por quase dois 

anos. Com o aval do governo francês, percorreu as 
galerias e os museus e, então, “foi possível fazer um 

estudo da história da arte ao vivo”.
De volta a Bagé, fundou o Clube de Gravura 

com Glauco Rodrigues e Glênio Bianchetti. A arte 

tinha um papel a cumprir: testemunhar, denunciar, 
transformar. Seus mineiros, zorreiros, xarqueadores 

viajaram pelo Brasil e pelo mundo e lhe conferiram 

várias premiações.

Em Porto Alegre, no início dos anos 60, foi 
um dos fundadores do Atelier Livre da Prefeitura e

lá ele tem permanecido ao longo destas três décadas. 

Lá encontramos o mestre Danúbio, artesão 

paciensioso, como definiu Erico Veríssimo, convi
vendo, ensinando e aprendendo com seus alunos.

Nos últimos anos, seu trabalho adquiriu uma 

nova face. Segundo suas próprias palavras, resume 

um pouco de expressionismo, de arte ingênua e 

surrealismo. Pescadores do Mampituba, Balões, 
peixes, nus femininos. Telas que homenageiam 

Goya, Cézanne, Van Gogh, Picasso. Danúbio não 

está preocupado em definir seu trabalho, ou classificá- 
lo dentro deste ou daquele movimento artístico. 
Segue apenas “pintando o novo, as coisas que o 

impressionaram e que estão passando pela sua vida”.

Naira Vasconcellos
Historiógrafà 

Vera Regina Grecco
Técnico em assuntos culturais

Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS

DEPOIMENTOS
Dos poucos mestres que tive, Danúbio foi o primeiro.
Com ele, fui tomando contato com a obra de artistas 

que tiveram influência na escolha do meu caminho; Kãthe 
Kollwitz, Leskochek, Goeldi, Lothe (seu próprio mestre). 
Comentados em aula, estes livros abriam um mundo novo 
para leitores atentos.

Tudo começou em 1970, nos altos do Mercado Públi
co, no Atelier Livre da Prefeitura que ele dirigia, freqüentado 
por artistas, candidado a artistas e gatos.

Naquela época, o Atelier já carregava uma tradição, o 
corpo de professores era formado por nomes representativos 
do meio artístico, era um ponto de encontro que privilegiava 
as discussões. Por ele circulavam, entre o carreteiro e os 
torneios de ping-pong, artistas vindos de todas as partes.

Nas aulas de xilogravura, Danúbio transmitia, além de 
conceitos e técnicas, a paixão pelo ofício, a curiosidade e a 
inquietação de uma vocação em permanente estado de busca. 
Até hoje, Danúbio adora enfrentar os desafios da gravura, se 
delicia com as pesquisas que levam às descobertas ou 
redescobertas de materiais novos ou que foram usados e 
abandonados há muito tempo.

Seu jeito, entre tímido e casmurro, disfarça o poder de 
fogo de um especialista em lançar textos polêmicos, investindo 
preferencialmente contra a fragilidade estrutural de certas 
vanguardas. Falando baixo, como se consigo mesmo, joga

farpas de fina ironia, procurando ouvidos atilados. Mas nada 
disso conta quando, usando o espaço do papel em composi
ções que surpreendem, com seus traços generosos e amorosos, 
retrata suas musas.

mentar faz bem, mas quem experimenta que o faça 
quando aparecer em público que já mostre o resultado desta 
experiência: uma linha de pensamento desde Duchamp, 
siderada quase que retrógrada, mas que ultimamente, e por 
parte dele sempre, têm tido seus ilustres defensores 
Ferreira Gullar e Marcelo Coelho, por exemplo.

As técnicas, ele sabe todas e zelou por transmiti-las a 
gerações de artistas. Impensável a arte do Rio Grande do Sul 
sem este guardião do saber prático.

Disciplina castra, aparentemente. Odeia-se a autori
dade das regras, inicialmente, mas no decorrer do tempo se 
agradece. Ironia fere, mas aos poucos faz recuar, tomar outro 
ponto de vista e enxergar mais.

Ele botou sal e pimenta nas artes plásticas gaúchas. Ele 
não se curvou aos ditames, seja lá de que proveniência e 
assumiu, conscientemente, pagar caro por isso.
Um Dom Quixote.

Amiga dele, “inimiga” dele, amiga dele digo: Obrigada 
Danúbio Gonçalves.

em casa e

con-

Anico Herskovits 
artista-plástica

como

• ••

Inconformista, ele escreve bem, sabe onde pisa, vê o 
contexto, articula-se com clareza, não se esconde atrás de 
conceitos vagos, só escreve quando pensa que pode, realmen
te, sustentar a opinião, não faz disto um comércio. Que isso 
pode ser diferente, ele mostrou numa litografia que se chama 
“Os críticos”. E quando escreve, usa a oportunidade para 
discorrer logo sobre tudo que acha errado: a indústria cultural, 
a burocracia, os vícios do mercado, os protecionismos, os 
grupelhos castrantes, a mesquinhez organizada.

Quem reclama do abuso, é considerado um criador de 
casos, como já observou Iberê Camargo. É, um criador de 
casos. Mas casos também podem ser causas, causas devem ser 
discutidas, a discussão cria consciência, a consciência faz 
enxergar.

Maria Tomaseüi Cime Lima 
Artista-plástica

Os depoimentos fazem parte do fascículo sobre Danúbio Gonçal
ves, ainda inédito. Os volumes sobre os artistas gaúchos é 
projeto do Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS.

Assim como ele enxerga fundo no fazer artístico. Ele é 
defensor incondicional do homo faber, da technê. Experi-

um

Danúbio Gonçalves,
Apontamentos para a série
Xarqueadas
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UM MUSEU PARA AS CRIANCAS
entidade. As exposições são monta
das através deenquetes realizadas jun
to à comunidade. Surge, então, um 
tema apropriado e, a partir dessa pro
posta, são desenvolvidas pesquisas, 
envolvendo as áreas básicas da

Brenda comentou 
que o museu de Madison já 
recebeu críticas de 
museólogos e educadores 
americanos. Eles levanta
ram dúvidas sobre o fato do 
Madison ser ou não um mu
seu. Na verdade, ele é dife
rente. Diferente por seu 
posicionamento instrutivo'. 
Diferente por levar em con
ta , no desenvolvimento da 
arte-educação, o interesse 
sócio-econômico da região. 
O estado de Wisconsin fica 
numa região agropastoril, 
com grande destaque à pes-
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arte,
ciência e tecnologia. Através dos slides, 
Brenda mostrou os últimos trabalhos.

*
desenvolvidos: são exposições volta
das às lidas do campo como ordenha 
de gado e sua indumentária típica ou 
mesmo o desenvolvimento da pesca 
com suas implicações: estações propí
cias, peixes, tratamento de água, en
tre outros pontos.

No Madison Children’s 
Museum, as pessoas podem e devem 
manusear os objetos. A criança entra 
no local, pode tirar o leite da vaca 
mecânica, vestir a roupa de trabalho 
na fazenda, observar ou mesmo en
trar dentro de um peixe de dois me
tros e reconhecer seus órgãos internos 
e a estrutura do esqueleto. A monta
gem do cenário de cada mostra é tão 
detalhada que o observador pode sen
tir o cheiro típico daquilo que está 
vendo, numa tentativa de associação 
total dos sentidos.

O museu fica no centro da ci
dade e ocupa dois andares de um 
prédio. Com cerca de 20 funcioná
rios, a entidade é mantida através da
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ca.
A norte-americana Brenda 

Baker, 30 anos, define-se como uma 
artista “intimidada” pela esrrutura dos 
museus convencionais. 2va sua traje
tória, optou pelo trabalho com as 
crianças. Considera o museu infantil 
como a instituição cultural mais im
portante do seu país; afinal, sua preo
cupação é educar e não colecionar, 
estimulando o olhar e a aproximação 
dos pequenos com o espaço chamado 
museu. Brenda Baker esteve em Por
to Alegre no mês passa do, participan
do do intercâmbio entre o MARGS e 
o Madison Children Museum 
(Wiscosin - EUA) em tomo do Pro
jeto Gralha Azul de arte-educação e 
conscientização ambiental. No dia 
28 de novembro, no auditório do 
MARGS, a museóloga mostrou slides 
e falou sobre sua experiência na cida
de de Madison, num museu dedica
do à arte-educação e trabalhos dirigi
dos às crianças.

Situado no estado de Wiscosin, 
ao norte dos Estados Unidos, na re
gião dos Grandes Lagos, quase fron
teira com o Canadá, o museu das 
crianças é a prova concreta da possibi
lidade interdisciplinar drsse tipo de

Antes de chegar a 
Porto Alegre, Brenda este
ve em São Paulo, onde par
ticipou, junto com a artista 
plástica Edith Derdyk, de 
uma exposição no Museu 
de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo.
Nos seus contatos, percebeu 
um forte interesse dos espe
cialistas em desenvolver, no 
Brasil, um trabalho seme
lhante ao Madison. No iní
cio de dezembro, a 
museóloga percorreu várias 
cidades do interior do Rio 
Grande do Sul. Conheceu a 
Reserva Ecológica de 
Itapeva, em Torres, o Mu
seu Oceanográfico de Rio 
Grande, além de visitar vári
as favelas a Fim de conhecer 
de perto parte da realidade 
da criança brasileira. Sempre no in
tuito de enriquecer seu trabalho de 
transformação da idéia convencional 
de um museu.

Brenda Baker, Untitled. Paper, oil crayon, thread; 1994. 
As obras estão em exposição no MAC-SP até 29 de janeiro.

iniciativa privada e o apoio de colabo
radores. A equipe de Brenda - com 
seis pessoas, entre artistas e técnicos - 
é responsável pela montagem das 
mostras. Durante cada temporada, o 
museu bazar,possui
comercializando produtos relaciona
dos com a exposição. O mesmo ocor
re com a lancheria que recebe uma 
decoração apropriada ao tema. Com 
um dólar, o pequeno visitante tam
bém pode comprar uma sacola de 
material reciclado e construir seu pró
prio objeto ou brinquedo. Ele deixa a 
obra no museu ou leva para casa.

um
Brenda Baker, Sutures.
Wood, canvas, bicycle tubes, Staples thread, 1994

A palestra de Brenda Baker teve tradução 
simultânea de Evanice Pauletti e a participação 
do professor Antônio Renato Henriques que segue, 
neste ano, para Madison (Wisconsin, EUA), 
cumprindo uma das etapas do projeto Gralha 
Azul. O intercâmbio é administrado pela 
American Association ofMuseums, com financi
amento da U.S. Information Agency e AT&T.

Rosana Lemos e 
Rosa Inês Westphalen

Apoio do Projeto Gralha Azul: Hotel Everest Porto Alegre, Mc Donald's, Hotéis Continental-Torres/Canela, IPHAN, Prefeitura de Rio Grande, AAMARGS, Vinícola Aurora
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CALENDÁRIO JANEIRO 1995
Em janeiro, seguem as exposições

Bosques têm mais vida? • Pinacoteca; NAVI-mostra Caxias, Galeria I • Mara Caruso & Leo Dexheimer, Saguão • 
Eduardo de Moraes Pires, Sala Pedro Weingãrtner • Liana Timm, Salas Negras.

Visite a Galeria Ado Malagoli de acervo permanente.

J horário de visitação do MARGS é de terças a domingos, das lOh às 19h, na Praça da Alfândega, s/n°.
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