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EDITORIAL ARTIGO
A CRITICA E A BIENAL0Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

— Margs — na sua caminhada rumo 
à modernidade, buscando uma revisão 
crítica permanente e aberto à livre cria
ção, coloca-se como um instituição a ser
viço da comunidade artística e da socie
dade. Centro de cultura, o Margs insere- 
se no universo cultural gaúcho com “cai
xa de ressonância” das tendências artís
ticas, dentro de um contexto que preser
ve o pluralismo e acentue, cada vez com 
maior intensidade, a trajetória de cons
trução do seu perfil democrático.

Seu papel de instituição museoló- 
gica, voltada para promover a qualida
de da produção artística, leva o Margs a 
intensificar o processo de comunicação 
com os artistas, os seus amigos, a comu
nidade acadêmica, os especialistas em 
museologia, os museus co-irmãos, as ins
tituições culturais nacionais Ç interna
cionais.

A21 ? Bienal Internacional de São Paulo é um prato cheio. 
A crítica especializada se serve dele, a mídia voraz também 

não deixa por menos e “last but not least” o público que a visita 
pode regalar-se.

Há muito o que ver, ouvir e sobretudo pensar neste ban
quete. Está exposto no Pavilhão do Ibirapuera um retrato insti- 
gante do “estado da arte” neste fim de século. Trata-se de um tem
po caótico, sim, e este caos que vem da desordem é visível na 
produção enviada pelos artistas dos quatro cantos do mundo. 
Por outro lado esta desordem recebe na montagem do mega- 
evento uma ordenação que permite uma leitura limpa e sugestiva.

Para propor uma ordenação ainda mais previsível há tam
bém um serviço de monitoria, com docentes treinados em ro
teiros predeterminados.

Os eventos de artes plásticas tem o dom, sempre surpreen
dente, de mobilizar audiência restrita e gerar polêmicas intermi
náveis, devidamente difundidas para o grande público.

Esta Bienal, por alguma razão, exagerou na dose. Pode-se atri
buir a polêmica aos equívocos conceituais do regulamento, que 
abriu o evento às inscrições e, assim, frustrou muitas expectati
vas. Antes, no sistema de curadoria efetiva, algumas dezenas de 
ateliers de artistas eram visitados, o que equivale dizer que mi
lhares deles ficavam sumariamente excluídos do evento já 
mento zero. Na versão que está no ar, mais de dois mil artistas 
enviaram dossiers. A Bienal luta, portanto, com centenas de ex
pectativas geradas e frustradas — tanto de artistas, quanto de crí
ticos e curadores.

Quem vem acompanhando também os eventos paralelos não 
poderá reclamar de pobreza na programação: São Paulo compor
ta, desde o início de outubro, uma sucessão de eventos que vão 
da performance, ao teatro e à reflexão crítica. Dois seminários 
já ocorreram: um no Memorial da América Latina, que primou 
pela deselegância das críticas, e outro no instituto Goethe, onde 
circularam idéias bastante arejadas a respeito de questões 
dentes como as referentes a identidade nacional, instituições de 
arte e — é claro, a própria Bienal.

Somando e diminuindo, portanto, a Bienal é não só o maior 
evento de artes plásticas da América Latina como também o es
paço onde circula considerável quantidade de informações rela
tivas a contemporaneidade. Desde a década de 50 a Bienal tem 
significado um elo com o fluxo de idéias internacional, envol
vendo todas as artes. O modelo da modernidade na era pós Ci- 
cillo Matarazzo pode não ser mais o advento de 
rente estética, nem mesmo (e muito menos) a industrialização 
do país. A modernidade — este termo tão gasto que ultimamen
te tem significado que bebemos cerveja Budweiser como os eu
ropeus e guiamos carros Honda como os japoneses — está nos 
interstícios da Bienal, para quem sabe ler de trás para frente (ou 
de cabeça para baixo).

can-

uma nova cor-
Desta postura surge o Olhar, um veí

culo de discussão e divulgação. Olhar 
pretende dar especial atenção para as 
principais exposições do circuito; per
fis de artistas; acompanhamento da ge
ração dos novos artistas; resgate da me
mória das artes visuais no estado; restau
ração; patrimônio histórico; museologia; 
políticas culturais de museus, bem co
mo as desenvolvidas por empresas; opi
nião e crítica, onde os agentes culturais 
possam polemizar sobre questões liga
das à arte; Mercosul, buscando acompa
nhar o processo de integração econômi
ca latino-americana e suas repercussões 
nas artes visuais.

O Olhar procura ver o mundo e ir 
ao seu encontro. Preocupa-se com o seu 
conteúdo, com a essência, com a subs
tância. Aliás, Olhar foi escolhido porque 
é substantivo.

no mo-
Evelyn Berg ■ 

Ex-diretora do Margs 
membro da Comissão Técnica de Arte 

da 21 ? Bienal Internacional de São Paulo.

José Albano Volkmer ■ 
Diretor do Margs

CARTA
Ao aplaudir a Associação dos Ami

gos do Margs pela iniciativa de lançar 
uma publicação sob os auspícios do Mu
seu de Artes do Rio Grande do Sul, que
ro trazer o apoio da Secretaria da Cultu
ra do Estado.

Que o Olhar seja o veículo que 
aproxime cada vez mais o povo e o 
Margs.

VEM Al O MAC GAÚCHO
U m museu de arte contemporânea tem como prioridade 

absoluta a pesquisa da problemática da visualidade atual, 
tendo em vista ser esta tarefa por demais onerosa e complexa.

A necessidade de criação de uma instituição para coleção, 
manutenção e divulgação de um acervo de arte contemporânea 
assume relevância especial, na medida em que amplia-se consi
deravelmente a produção em Artes Visuais no Estado e a mobili
zação de diversos agentes e agências educativo-culturais da co
munidade para prestação de serviços educacionais, explorando 
intensiva e extensivamente, tanto o produto como o processo 
cultural.

contemporânea bem como sua catalogação, manutenção e divul
gação, que tem como preocupação principal a deflagração de sub- 
projetos específicos com um compromisso muito forte com a 
pesquisa da história das Artes Visuais e da imagem em si.

2 - Projeto de exposições temporárias
O projeto envolve a realização de exposições temporárias 

de arte contemporânea que sejam relevantes para o entendimento 
da problemática da visualidade.

3 - Projeto O Público e o Museu
Esse projeto dá início a um convívio estreito com uma faixa 

de público infantil que freqiienta o 5? andar da Casa de Cultura 
Mário Quintana e que será o público freqüentador futuro dos 
espaços de exposições. Além disso, outros tipos de público co
mo freqüentadores de cinema, teatro, e um público não- 
específico que terá acesso a uma atividade museológica siste
mática.

Mila Cauduro ■ 
Secretária de Estado da Cultura

EXPEDIENTE
EE1510ÍI1 O Museu ocupará um espaço como agência educativo- 

cultural com inserção rigorosa na comunidade, em virtude de 
sua localização privilegiada no complexo cultural Casa de Cul
tura Mário Quintana, com uma visitação estimada de 10.000 pes
soas por mês, das mais variadas faixas etárias, classes sociais e 
formação cultural. Tal fator capacitará a extensão de atividade 
museológica por todo o complexo de 12.000m2, podendo, in
clusive, realizar projetos de extensão específicos dirigidos aos di
versos tipos de público que a casa recebe.

Dentro desta estrutura o Museu poderá organizar-se como 
sistema educacional, adotando soluções educativas marcadas pela 
flexibilidade e diversidade que revela-se de fundamental impor
tância na medida em que se insere o indivíduo na intimidade 
do seu patrimônio cultural, aqui no caso, das Artes Visuais.

Partindo do princípio de que todas as classes sociais devem 
ter acesso a todos os códigos culturais, a criação de um Museu 
se fundamenta na democracia pluricultural que valoriza a Arte 
como desenvolvimento cultural de uma região. O que constitui 
um procedimento técnico-administrativo renovador seria o fato 
deste proceder um raciocínio que busca promover um entendi
mento da problemática da arte contemporânea a partir dos fe
nômenos estéticos que esta abrange sob um prisma sociológico. 
Dispondo pois do objeto de arte este seria o foco central desta 
busca de entendimento e desvendamento dos problemas ineren
tes as Artes Visuais.

Sendo assim, determinaremos a deflagração de projetos es
peciais visando à ampliação e diversificação do público freqüen
tador do Museu e a pesquisa de seu objeto na ordem de priori
dades seguintes:

1 - Projeto de Acervo
O projeto envolve a criação e renovação de acervo de arte

Publicação Mensal da AAMARGS
Conselho Editorial:
José Albano Volkmer 
Evanice Pauletti 
Milka Levacov 
Gaudêncio Fidélis 
Milton Couto 
Romanita Disconzi 
Eduardo Terres Leães

Produção Editorial:
Edição
Ana Maria Barros Pinto 
Reg. prof. 4847 
Reportagem:
Cida Golin e Luiz Carlos Barbosa 
Planejamento gráfico e diagramação: 
Ana Cláudia Gruszynski
Produção Gráfica:
Gráfica e Editora Pallotti Ltda. 
Tiragem:
4 mil exemplares 
Cartas para:
Olhar - AAMARGS 
Praça da Alfândega, s/n 
90010 - Porto Alegre-RS 
Telefones: 21.8456 e 27.2311

4 - Projeto arte e atitudes minoritárias
Projeto de exposições temporárias que visam trazer ao olhar 

público produções tradicionalmente colocadas à margem do pro
cesso cultural. Ex. linguagens femininas, arte popular negra, pro
dução artística de internos hospitalares, etc.

5 - Projeto estética de massas
Projeto de exposições temporárias de segmentos de estéti

ca de massas. Ex. estética do carnaval, estética de televisão, esté
tica da moda, etc.

O que se deve ter em mente é que uma instituição preocu
pada com a pesquisa da imagem e da História tem antes de qual
quer coisa que defrontar-se com novos problemas visuais. De
pois o que se pensa é vencer esse aprimorismo repressivo que 
se por um lado, transforma museu em depositários de objetos 
que não possuem uma ligação orgânica de sua própria existên
cia com a comunidade, por outro suprimem a proximidade com 
coisas que fogem ao que comumente imprime a estas uma so
brecarga histórica. Seria porque não dizer o mínimo de compro
misso com uma dimensão que se quer mais pública e verdadei
ra ir por esse caminho, aquele que corre a margem como proce
dimento que enquanto trabalhando com a institucionalidade per
meia a busca de um real mais verdadeiro.

Gaudêncio Fidelis ■ 
Diretor Instituto Estadual 

de Artes Visuais
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iracim
ILHAS DO PORTO
um espaço cosmopolita, pluralista e dinâmico. Foi esta 

a concepção que norteou a criação do Arquipéla
go, um conjunto de ilhas — assim chamados os pontos 
de venda — de gastronomia internacional, inaugurado 
outubro último, no centro de Porto Alegre. Além de ofe
recer 16 ilhas de alimentação, o Arquipélago é também 
um centro de difusão cultural, onde acontecem desde 
lançamentos de livros e exposições de artes e objetos 
industriais até shows. “Nada muito rígido, tudo de acor
do com o movimento”, explica o engenheiro Paulo Af- 
fonso Pereira Soares, diretor da empresa criada para 
administrar o empreendimento e da Inova Projetos e 
Obras Civis Ltda.

A idéia encontrou um local adequado, a esquina on
de as ruas General Vitorino e Annes Dias se encontram, 
na frente da Santa Casa de Misericórdia. Por ali circulam 
diariamente 200 mil pessoas que agora tem uma opção 
inédita para todos os horários do dia, de segundas a sá
bados, a partir das 7h. Ou seja, do café da manhã ao scoth 
do final da noite, passando por lanches, almoço, chá das 
cinco, chopp das sete, jantar. Tudo acompanhado com 
serviço de revistas e jornais nacionais e internacionais, 
música ambiente e ainda telões que transmitem eventos 
de todo o mundo via antena parabólica.

O Arquipélago ocupa uma área e mil metros qua

drados que parece multiplicada pela variedade de espa
ços e interligação de ambientes distintos. Do prédio de 
16 pavimentos foram utilizados o térreo, piso inferior e 
superior. “O que fizemos foi uma articulação dos espa
ços existentes otimizando as áreas isoladas”, conta Pau
lo Affonso.

São três os acessos ao Arquipélago, onde o público 
recebe um ticket ao entrar. Pode ir direto aos balcões 
ou aguardar pelos garçons nas mesas. Todo o consumo 
será pago na saída, em uma das cinco caixas registrado
ras. Aparelhos de ar-condicionado e exaustores mantém 
o clima agradável. Duas cozinhas de apoio dispõem de 
recursos para abastecer as ilh^s e 20 câmaras frigoríficas 
mantém estocados os produtos alimentícios de diversas 
origens, com controle informatizado.

O Arquipélago investiu US$ 1,2 milhão nesta pro
posta já chamada de shopping center culinário, entre ou
tras definições. Paulo Affonso projetou um local com o 
melhor de tudo que conhecia e pensa em criar novos 
arquipélagos no país. Acredita no fluxo constante, o que 
tem se comprovado com as opções variadas durante o 
dia e a noite. Unir a tendência da comida rápida — o 
fast food — a espaços de permanência mais prolonga
da é a receita, sempre com rigorosa qualidade em tudo, 
como ele garante.

A Inova propos um novo passeio na calçada do Arquipélago, uma visão arquitetônica estilo clean

ROTEIRO DE UMA VIAGEM INÉDITA
Imagina uma viagem pelo mundo... através da culinária. 

Pois é exatamente isso que te espera no Arquipélago, bem no 
centro da cidade de Porto Alegre. A primeira entrada é na es
quina, onde tem um átrio com café e balcões de mármore 
e ipê. Ali tu encontras a Sandwich Island — sanduíches de 
pernil, atum, presunto e queijo, azeitonas, frango, italiano, far
roupilha, bolinhos de bacalhau, pastéis, pão de queijo e sucos.

A ilha seguinte é o Cappucino Caffè — cappucino, ex
presso, irish coffe, café dos diplomatas, café royal e café fari
seu; depois a Iceland — sorvetes, sundaes, banana split, 
milk-shake e torta de sorvete; o Pancho’s — chopp e cachor
ro quente; e o Dakar café — expresso e cafezinho.

Num espaço intermediário, isolada de outras ilhas, está 
o Nippon, o recanto japonês que oferece Sushi, Sashimi, Ben
to, Yaki-Soba, Tempura, Missô-Shiro e Gelatina. No piso infe
rior estão as ilhas de pratos: Tierra Del Fuego tem os grelhados 
— Picanha, Lombinho de Porco, Salsichão, Frango, Chuleta, 
T-Bone Steak, Costela — além de Chivitos e Porteno. Para os 
adeptos de uma alimentação mais leve, há a Ilha Verde — sa

ladas Walldorf, Russa, Grega, Brócolis com rabanete, saladas 
da estação e sanduíches naturais. Se a opção for pelos pei
xes, vá até Ibiza — frutos do mar grelhados — Congrio, Lin
guado, Camarão — servidos com molhos quentes e batata 
sautê. E para uma tábua de queijos, carnes e vinhos, não te
nha dúvidas: a ilha é a Adega.

No piso superior está a Five 0’Clock, a ilha dos chás, ca
fés, chocolates, mousses, tortas, doces, salgados, salada de fru
tas. Na Ile de La Cité os sanduíches franceses fazem a festa: 
Croque Monsieur, Croissant recheado e baguetes de Roast- 
beef, Le Coq, Presunto Cru e Salmão. Ao lado fica a Helgo- 
land, com o chopp, salsicha bock e salada de batatas tudo bem 
alemão. E a Itália não poderia faltar, com pizzas e calzones 
da Nostro Mondo, e muito menos a Escócia, com a varieda
de de uísques e aperitivos do Scoth bar. Mas não tenha pres
sa. Como toda a viagem longa, vá descobrindo 
Arquipélago aos pouquinhos. Afinal, fica aqui em Porto 
Alegre.

este

Ana Maria Barros Pinto ■

OLHAR ' TRÊS



CAMINHOS DA ARTE
Dluralidade estética e ideológica é a definição mais pro- 
■ vável da produção artística no Rio Grande do Sul. Na
falta de uma caracterização mais audaciosa — e por isso 
controvertida — multiplica-se o emprego da palavra diver
sidade no vocabulário de quem se arrisca a reflexionar o 
sistema das artes visuais, numa região do país de desen
volvimento cultural tardio.

Reconhecer essa condição constitui o primeiro pas
so para superar senão a ausência de um olhar crítico, pelo 
menos a sua divulgação efetivamente pública. Afinal, de
terminar o caráter da produção artística contemporânea 
será sempre um projeto inacabado e necessariamente co
letivo. Mas tal ambição impõe alguns rearranjos: “Ha uma 
inversão de papéis entre o meio institucional e as galerias. 
A escola, o museu precisam retomar a sua função, a defi
nição de rumos culturais é tarefa de questionamento do 
produtor do trabalho teórico”, analisa a artista Romanita 
Disconzi, doutora pela USP e professora de pintura doTns- 
tituto de Artes da UFRGS.

Para Romanita, as galerias estão tendo uma atitude 
mais profissional, mas só vão limitar sua atuação no âmbi
to comercial quando o circuito institucional assumir sua 
responsabilidade. Ela detecta um processo de saturação no 
sistema, onde emerge um grande número de artistas sem 
a correspondente preparação. “A fragilidade da formação 
do artista leva à superficialidade de trabalhos que não tra
zem contribuição pessoal”, dispara, acrescentando que a 
proliferação de espaços para exposição — positivo, por 
um lado — acaba por selecionar mal e impedir que se pos
sa ver tudo.

Mas esse não é um fenômeno local. Segundo ela, nos 
Estados Unidos, onde fez seu mestrado, acontece algo se
melhante. “O colecionador deixou de comprar arte con
temporânea, desconfiado do artista que joga manchas em 
cima de um pano e se diz de vanguarda. Aliás, sobre a as
similação cultural no Rio Grande do Sul (e no país), ela 
observa um “antropofagismo de brincadeira”. “O método 
antropofágico reside numa visão primitiva, em que o ca
nibal devora a carne do adversário para se apoderar da for
ça dele”, compara, prevendo que o sistema realizará uma 
depuração. “Vai se salvando aquilo que sempre existiu, o 
que é mais sério, o artista que se especializa e traz alguma 
contribuição”.

Opinião diversa tem o diretor do Instituto Estadual 
de Artes Visuais. Para Gaudêncio Fidelis, a produção gaú
cha contemporânea tem um nível de qualidade tão gran
de quanto o que se realiza hoje em São Paulo ou no Rio 
de Janeiro. “A diferença é que a arte gaúcha como um to
do — a análise individual é um pouco diferenciada — é 
incipiente, tem um fôlego pequeno. Ele atribui essa situa
ção à carência de discussão e crítica efetiva, que propor
cione um confronto entre as diversas instâncias individuais 
de produção. “As instituições ainda não trazem com uma 
freqüência maior ao olhar público essa produção”. Fidelis 
entende que, embora os trabalhos não se imponham co
mo uma massa mais densa de problemáticas, eles discu
tem as mesmas questões que se apresentam em São Paulo, 
Rio de Janeiro ou Nova Iorque. “Não existe uma vertente 
específica, regional. A arte gaúcha abarca todas as tendên
cias, até porque hoje, passado o momento dos grandes mo
vimentos internacionais 
expressionismo, arte conceituai — o que se busca é a qua
lidade individual de algumas produções”.

Independente do papel que o circuito comercial jo
gue no sistema de arte, o galerista Milton Couto (Arte&Fato) 
— que tem participado de curadorias e debates — acredi
ta que a pluralidade domina a produção no estado. “Exis
te uma vontade de ser universal e uma preocupação com 
o domínio técnico. “Mas o circuito tem que se pluralizar 
ainda mais. Há trabalhos de vitalidade e importância que 
não ingressam no circuito porque predomina uma tendên
cia de abordagem do espaço em grandes dimensões. É o 
caso de produções em desenho, sólidas mas ausentes das 
exposições.

“Nos últimos dez anos, a cara do Rio Grande do Sul 
ficou muito paulistana. Mas a produção gaúcha se caracte
riza por tradição e ruptura”, analisa Couto, convicto de que 
só o debate poderá esclarecer conceitos. “Por mais uni
versal que se deseje ser não se pode pintar em Porto Ale
gre como se estivesse em Berlim”. Para ele, o Rio Grande 
do Sul tem uma tradição europerizante, que o liga muito 
mais a países como a Argentina e o Uruguai do que a São 
Paulo e Rio.

Se existe uma tradição no estado, para Maria Amélia 
Bulhões, professora do Instituto de Artes da UFRGS e pre
sidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Ar
tes Plásticas (ANPAP) é o pensamento crítico. ‘Pode não 
haver uma conexão imediata entre produção e reflexão, 
mas há uma tendência de interação”. “Teoria pode ajudar 
o artista a compreender melhor o que está fazendo, pode 
dar o instrumental para que o artista pense a si próprio”. 
Ela acredita que a criação do mestrado em artes plásticas

Eduardo Vieira da Cunha — Alambiques Azuis 
acrílico s/tela, 1,70x1,20, 1991

Ana Noroç
Sem título
fibra metâj
50x80x18c

José .
Sem
ferro

transvanguarda, neo-

DESCOBRINDC
Num ano marcado por exposições vultuosas, dificilmente algum 

ego de nossa comunidade artística terá razões para queixas. A 
crise econômica parece não ter afetado a criatividade, principal
mente dos promotores que em 1991 esmeraram-se na realização de 
eventos para os quais foram pinçados desde nomes consagrados até 
os da novíssima geração de artistas plásticos gaúchos. A série de 
exposições, iniciada com Atitudes Contemporâneas, teve prossegui
mento com Atelier Livre-30 Anos, dividida em três segmentos e cul
mina, agora, com este panorama denominado Arte Gaúcha Con
temporânea que ocupa espaços díspares do 6? andar da Casa de 
Cultura Mário Quintana, até 10 de novembro.

Neste heterogêneo conjunto, a constatação mais imediata é da 
ausência de alguns homens considerados imprescindíveis dentro da 
nossa pequena história da arte moderna do Estado. Segundo os or
ganizadores, alguns convidados declinaram da participação, por 
motivos políticos ou até pessoais. Esta atitude não chega a prejudi
car o panorama montado pelas diversas tendências e técnicas de 
quase 50 artistas que atuam na capital e no interior. Apesar da fal
ta de empenho de alguns, representados por trabalhos pouco signi
ficativos ou até marcados pela repetição, uma saudável efervescên
cia, principalmente pelo grupo que vem de cidades como Pelotas, 
Caxias do Sul e Santa Maria.

Bem diferenciada da seleção anterior, ou seja. O AerteSul-89 
realizado no MARGS, durante o 1? Encontro Latino-Americano de 
Artes Plásticas, desta vez existe o fascínio pelo novo, mesmo em que 
alguns momentos ele ocorra em detrimento de idéias e materiais. 
Em nível de linguagem a equipe mais homogênea vem de Pelotas,

QUATRO»
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CONTEMPORÂNEA

na UFRGS e a vinda da ANPAP para Porto Alegre são uma 
prova da tradição crítica.

Porém, Maria Amélia Bulhões — doutora pela USP — 
concorda que a produção atual se caracteriza por um mo
vimento emergente de iniciantes, que aparecem dentro de 
coletivas institucionais. “Isso já vem dos anos 80. Tem in
clusive a ver com a retração do mercado. Não se vê gran
des mostras, retrospectivas, nem mesmo dos artistas con
solidados”, avalia. Para Romanita Disconzi, o artista emer
gente tem sido mal assessorado. “Os museus expõem qual
quer pessoa e esse dado no currículo já não vale mais 
nada”.

Se depender da atuação do jovem artista José Fran
cisco Alves, 26 anos, estudante do Instituto de Artes da 
UFRGS e presidente da Associação Riograndense de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa, a circulação da produção e do 
debate vai produzir frutos. Ele está ocupado com o 14? 
Salão de Artes Plásticas da Chico Lisboa, em exposição no 
Espaço Cultural do Trabalho Usina do Gasômetro. Em 88, 
ele organizou o Salão Nacional Universitário, em home
nagem aos 80 anos do Instituto de Artes. No ano passado, 
fez o Salão Nacional de Arte Contemporânea e em 1992, 
pela Chico Lisboa, vai organizar o Salão Câmara de Porto 
Alegre. “É natural tu teres o teu trabalho e militar cultural
mente”, diz ele, convencido de que o sistema de arte de
pende dos artistas.

Para Milton Couto, o trabalho de José Francisco Al
ves é algo extraordinário. “Trata-se de um artista jovem, 
com todo o seu caminho a percorrer, ainda tem disposi
ção de trabalhar pelo coletivo”. José Francisco Alves con
sidera o estado um pólo excepcional na área. “Se as pes
soas fossem mais atuantes estaríamos melhor colocados. 
Temos uma diversidade que não há em lugar nenhum. São 
Paulo só se impõe pela grana” garante.

Ao contrário de Romanita Disconzi, Francisco Alves 
Dias que a assimilação cultural no Estado passa por um 
filtro crítico. “Absorvemos rapidamente as questões inter
nacionais porque a comunicação é cada vez mais rápida. 
Hoje as exposições e os salões têm definições claras, os 
júris produzem textos justificativos. Os artistas não vêm 
do nada, saem da convivência nas escolas, mais importante 
do que a escola em si”. Para ele, a juventude está ocupan
do seus espaços, com critérios e fundamentação. Fala, por 
exemplo, dos critérios que nortearam a montagem do Sa
lão do Chico Lisboa. “É um salão que tem concepção, que 
faz um resgate histórico da produção dos associados da 
Chico Lisboa, de 1938 a 1961”.

Semelhante exemplo é da exposição Arte Gaúcha Con
temporânea, promovida pelo Instituto Estadual de Artes 
Visuais. Segundo Gaudêncio Fidelis, com critérios estabe
lecidos claramente pela comissão curadora, as 120 obras 
de 49 artistas mostram com abrangência a produção gaú
cha contemporânea. Para se ter uma idéia dos procedimen
tos técnicos da exposição, o Instituto solicitou a várias ins
tituições, também do interior do estado, que realizassem 
mostras. Estas mostras foram um dos instrumentais em
pregados para a curadoria fazer os convites.

Entretanto, a dinâmica com o interior do Estado nem 
sempre consegue alcançar essa unidade. Maria Amélia Bu
lhões diz que Porto Alegre, como pólo em relação ao in
terior, não consegue atingir interação na discussão. Há de
sejos, projetos, mas ainda é algo a ser realizado.

Maria Tomaselli acha que o Rio Grande do Sul não 
faz reflexão sobre si mesmo. Cita o Festival de Arte da Pre
feitura, que reuniu artistas e teóricos de fora do Estado. 
“Discutiram suas questões e os seus trabalhos. A produ
ção gaúcha continua sem avaliação”. Para ela, não há dú
vida de que a Universidade tem falhado. Sugere uma maior 
integração entre as várias instâncias oficiais, capaz de pla
nejar a pesquisa e o registro da produção artística. “A Uni
versidade não pode ficar isolada, fazendo dissertações so
bre o dedo de Michelangelo. Com isso desaparecería este 
frenesi de exposições sem nenhum cuidado e reflexão”.

Com a virtual criação do Museu de Arte Contempo
rânea pelo Instituto Estadual de Artes Visuais, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul poderá assumir um trabalho 
mais didático. Segundo o diretor do Margs, José Albano 
Volkmer, a instituição deverá desenvolver inúmeros pro
jetos que serão delineados pelo Conselho Consultivo. No 
entanto, é certo que as diretrizes deverão incluir um tra
balho de registro e discussão da produção contemporâ
nea gaúcha. Promoverá não apenas um confronto no âm
bito local, mas também uma interação com a Argentina e 
Uruguai, a partir da viabilização do Mercosul. Estas expec- " 
tativas poderão rever a condição de isolamento dos espa
ços de crítica e reflexão, tornando o caráter da arte gaú
cha não apenas plural, mas mais transparente, a ponto de 
recuperar a defasagem cultural que existe entre produto
res e consumidores de arte.

Graça Dolores
Minha Genterancisco Alves 2,20x1,50x1,20cm 1991tulo

' tecido, 1990

> O INTERIOR
representada pela pintura quase gestual de Lenir de Miranda em 
contraponto com as telas Monocromáticas de Pellegrin e as escul
turas conceituais de Edimilson Vasconcelos e Daniel Acosta, dois 
nomes novos, instigantes sem serem cansativos. De Caxias do Sul 
a surpreendente instalação de cestos de junco de Genoveva Finkler, 
referencial de um trabalho iniciado há mais de cinco anos através 
de tímidas litos, e a pintura geométrica de Rosali Plentz.

Da capital, a surpresa maior é a instalação de Jailton Morei
ra, resgatado de um afastamento voluntário do circuito nos últi
mos quatro anos; a pesquisa de Sônia Moeller através de um traba
lho têxtil que se apropria de uma repetição fotográfica para com
por suas formas; o inusitado permanente das esculturas de Patrí
cio Farias e o formalismo das instalações de Vera Chaves em con
traponto com o caótico ambiente criado pelo escultor Alexandre An
tunes, também são pontos de atração.

No conjunto Arte Gaúcha Contemporânea proporciona a opor
tunidade de se perceber a existência de um veio criativo e forte, fo
ra da metrópole, capaz de justificar uma pesquisa mais minuciosa 
de outras regiões para as futuras edições (se houverem...) de mos
tras semelhantes. E nestes momentos concluímos que nem sempre 
é em Porto Alegre onde emergem os maiores avanços, faltando um 
olhar mais atilado dos responsáveis pela nossa cultura. Repete-se 
aqui o caso do colonialismo que exerce sobre nós centros como New 
York e São Paulo. Nesta reflexão reside o valor maior desta grande 
coletiva.

Decio Presser ■ 
Jornalista Luiz Carlos Barbosa ■
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FORÇA E LIRISMO 

DE ADO MALAGOLI
uando o paulista Ado Malagoli pensou num Museu de 

^3^Arte para o Rio Grande do Sul, projetou logo um cen
tro cultural dinâmico. Num depoimento, disse que não que
ria um simples receptáculo de obras de arte. Malagoli estava 
há dois anos em Porto Alegre como professor de pintura do 
Instituto de Belas Artes, um tempo suficiente para sinalizar 
os novos rumos didáticos da escola e para assinar, em janei
ro de 54, o documento de fundação do Margs. Entre as ho
menagens do diretor fundador, que se preocupou em cons
tituir um acervo significativo e agilizar a programação e ins
talação do museu, a direção do Margs, instituiu a medalha Ado 
Malagoli. Ela está sendo elaborada pela artista Cláudia Stern 
e será entregue, todos os anos, às pessoas que se destacaram 
na trajetória do museu. O certificado já foi criado pela artista 
Circe Saldanha.

Dona Ruth Malagoli, que recebeu o documento em no
me do marido, impossibilitada por motivos de saúde, lembra 
a falta de costume do público da época em relação às artes 
plásticas. Tempo do impacto do suicídio de Vargas e das pri
meiras Bienais, Porto Alegre tinha apenas três órgãos cultu
rais ligados ao estado: a Biblioteca Pública, o Museu Júlio de 
Castilhos e o Theatro São Pedro. Foi um ano antes do cente
nário'do Theatro, em 1957, que Malagoli instalou o Margs 
foyer com teto rebaixado e iluminação especial. Nessa sala 
costumava dar conferências na frente dos quadros, auxiliado 
por estudantes de história da arte. Conquistou até o público 
fiel dos concertos que, nos intervalos, subiam até o foyer. A 
primeira exposição, de Arte Brasileira Contemporânea, foi dois 
anos antes, na Casa das Molduras. Para Carlos Scarinci, no li
vro “A Gravura no Rio Grande do Sul 1900-1980”, essa mos
tra definiu os rumos da entidade, garantindo a prática insti
tucional das artes no sul, por cima das rivalidades locais.

cada de 50, com Ado Malagoli e Aldo Locatelli. Romanita Dis- 
conzi, que foi aluna e substituiu Malagoli na disciplina de pin
tura, reconhece na sua trajetória a influência do artista- 
professor na seriedade com o trabalho e a técnica correta. 
Foi Ângelo Guido quem convidou Malagoli a experimentar 
o sul do país. Antes de aceitar, e radicar-se em Porto Alegre, 
ele expôs na primeira Bienal de São Paulo. Nos anos 30 e 40, 
participou do núcleo Bernardelli, que ajudou a consolidar o 
modernismo no Rio de Janeiro, rompendo com o ensino aca
dêmico. A total ausência de restauradores no Brasil foi 
dos motivos que levou o artista aos Estados Unidos, em mea
dos de 40, para estudar pintura, museologia e restauração. Ele 
mesmo restaurou algumas peças do Margs e da Santa Casa. 
De Malagoli, só há no acervo do museu o óleo “O Homem 
do Gato Preto”. As telas que estão em exposição na casa, inau
gurando a sala (Ado Malagoli), são de colecionadores. Nesta 
sala, ficará sempre uma vitrine com objetos que o artista usa
va para pintar.

Auto-retrato 1941

um

“Eu não vejo muita diferença entre os homens e as 
coisas. Minhas paisagens são tristes, feitas no 

crepúsculo, quando paira aquela solidão na linha do 
horizonte. Nessa hora do dia, eu me sinto mais de 

acordo com o infinito. Olha aquele quadro ali. (Aponta 
para uma tela recém concluída, encostada a um canto 
do ateliê). É aquele horizonte longe... a gente chega lá e 

ele está ainda mais longe, não se alcança nunca”. 
(depoimento no catálogo da exposição Arte Sacra, 1984)

no

í3
£
Q“O primeiro artista adquirido, aliás em situação 

polêmica, — tinha perdido o concurso para o 
LAÇADOR, de Caringi, no Aeroporto Salgado Filho — 
foi Vasco Prado, que considero um artista de âmbito 
nacional, embora prefira morar aqui. Não tenho na 
memória a ordem cronológica de todas as aquisições. 
Se não me engano, Weingartner foi o segundo. Adquiri 

em seguida Alice Soares, Brüeggemann, Hofstetter, 
Fahrion e outros artistas que não eram gaúchos, mas 

que viviam e trabalhavam no Rio Grande do Sul:
Ângelo Guido, Corona, Castaneda.” 

(depoimento boletim informativo do Margs

oa
I
Q

n? 19)

Malagoli conseguiu verbas específicas do governo para 
adquirir as obras. Ampliou os recursos com pedidos a ban
cos, instituições e empresas. Uma vez disputou um lote de 
quadros de uma coleção particular com o Museu de Arte de 
Sao Paulo, e trouxe para o sul A Dama de Branco. Nessa épo
ca do mecenato paulista Chateaubriand-Ciccillo Matarazzo, e 
das discussões entre o figurativo e o abstrato, Malagoli criava 
polêmica com a aquisição em 1955 de ‘‘O Menino do Papa
gaio” de Portinari. “O Malagoli vislumbrou que teria um de- 
limitador conceituai muito forte se optasse por um Museu de 
Belas Artes do Rio Grande do Sul, como defendiam alguns”, 
comenta o diretor do IEAV, Gaudêncio Fidélis. Para a profes
sora de história da arte, Maria Amélia Bulhões, o Margs surge 
pela atualização do sistema local com o nacional, dentro da 
proposta de modernidade que Ado Malagoli defendeu tam
bém na sua obra e na atuação no Instituto de Artes, na época 
de Belas Artes.

Malagoli se considera essencialmente figurista. Acredita 
até que seus casarios são humanos. Numa matéria de Décio 
Presser, publicada na Folha da Tarde, em 76, falou sobre a atra
ção pela paisagem urbana, em especial pelas ruínas, preferin
do o dramático, o expressivo e o humano. José Luiz do Ama
ral reconhece, no texto ‘‘O Artesão de Sonhos”, que foi no 
sul que o pintor desenvolveu” a parte mais madura de sua 
obra: os casarios e as ruínas, de um expressionismo profun
do que às vezes abre-se ao abstracionismo; a tensão intimista 
das naturezas-mortas, por vezes com vôos surrealistas; a for
ça contundente suas figuras mais fortes e o lirismo de suas 
paisagens”. E ao falando sul, o pintor chamou a atenção para 
o caráter místico, que marca uma vertente importante da sua 
obra. Para Malagoli, a paisagem gaúcha é mística, feita ape
nas do essencial.

“A liberdade de criação marca hoje a Escola de Belas 
Artes. Não era assim quando eu cheguei, no início dos 

anos 50. Naquele tempo, a imposição era copiar a 
natureza. Lembro meus espantos quando alunos já 

veteranos me perguntavam se podiam copiar uma rosa 
sem reproduzi-la com o exato número de pétalas do 

modelo.”
Zero Hora, 1989)(depoimento

O crítico Armindo Trevisan, num texto ainda inédito so
bre o Instituto de Artes, associa a modernização do ensino 
à entrada da terceira geração de professores no início da dé- Cida Golin ■
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EXPOSIÇÃO
LASAR 

SEGALL
£k prefeitura de São Paulo decretou 1991 como o ano Lasar 
Ê mSegall, marcando o centenário do nascimento do artista 
(1891-1957). As comemorações, na verdade, começaram já no ano 
passado, com uma mostra de mais de 460 obras de Segall 
Berlim e Dresden. Várias exposições foram abertas, neste ano, 
no país, exibindo a multiplicidade da obra do pintor, desenhis
ta, escultor e gravador que participou do movimento expressio- 
nista alemão e da consolidação do modernismo no Brasil. A partir 
do dia cinco de novembro, a exposição “Visões de Guerra 
1940-1943” estará nas salas negras do Margs, uma oportunidade 
ainda inédita de conhecer um conjunto de 74 desenhos à aqua
rela, guache e tinta a pena e pincel de Lasar Segall.

As obras do “Caderno Visões de Guerra 1940-1943” medem 
em média 15 cm por 20 cm. Segundo Celso Lafer, que assina o 
texto do catálogo, Segall pensou em publicá-las em forma de li
vro, a exemplo de outros artistas expressionistas como Kathe Koll- 
witz, que editou um portfolio de gravuras sobre a guerra em 
1922-23 e Otto Dix que lançou um álbum, em 1924, com traba
lhos sobre esta mesma temática. Para Lafer, o olhar de Segall so
bre a guerra não tem uma dimensão épico-trágica nestas obras: 
“Nos desenhos do “Caderno 1940-1943” e nos muitos óleos ne
le inspirados, como também nas suas gravuras, o que é mais 
tante na sua visão é a percepção das vítimas: mães e crianças; 
velhos; mortos ou refugiados; massacres; sobreviventes; campos 

arames farpados; condenados. Isto tudo ele transpõe 
formas sombrias e graves elaboradas pelo impulso de 
cessidade íntima”. O articulista relaciona essa necessidade ínti- 

à tradição judaica do artista, inclusive por herança familiar. 
Segall nasceu na comunidade judaica de Vilna, capital da Li

tuânia, na época sob o domínio da Rússia czarista. Foi nesta ci
dade que teve suas primeiras aulas de desenhos. A sua forma
ção, decisiva, no entanto, deu-se na Alemanha. Depois de ter pas
sado pela disciplina acadêmica na Imperial Academia Superior 
de Belas Artes de Berlim, Segall ganha o prêmio Max Liebermann, 
expondo na “Frei Sezession” (Secessão Livre), um dos movimen
tos precursores do expressionismo. Uma década depois, em 1919, 
Segai funda com Otto Dix e outros a “Dresdener Sezession, Grup- 
pe 1919” (Secessão de Dresden, Grupo 1919), afirmando-se co
mo um dos expoentes do expressionismo alemão.

Segundo Celso Lafer, numa conferência no Brasil, em 1924, 
Lasar Segall define o expressionismo “não como um programa^ 
mas como uma expressão de sentimento e pensamento ao mes
mo tempo que surge numa hora de maior crise espiritual da hu
manidade, dando ao artista a oportunidade para ouvir a própria 
voz em meio ao caos”. Nessa época, Segall já estava radicado no 
Brasil, casando logo depois com Jenny Klabin. Antes de optar 
pelos trópicos, o artista tinha passado oito meses no país em 1913. 
Suas exposições em Campinas e São Paulo foram as primeiras 
manifestações da arte moderna no país. Na chegada, em 1923, 
integrou-se logo ao grupo modernista, com quem dividiu sua ex
periência européia.

Num depoimento, em 44, Segall confessou que o Brasil lhe 
revelara o milagre da cor e da luz. “Sinto que neste país todas 
as coisas parecem mais leves e altas. Eleva-nos da terra. Ensina 
a alegria. Uma alegria diferente, ampla e compreensiva que abran
ge o seu contrário, a tristeza”. Numa reportagem de Lisette Lag- 
nado, para a Folha de São Paulo, o professor de história da arte 
do departamento de história da Unicamp, Jorge Coli, afirma que 
é um pouco paradoxal falar de Segall como brasileiro. Ele foi 
homem desenraizado que suas origens culturais, como judeu, 
russo, e alemão. Ele foi universal por vocação”. Coli acredita que 
a “chave de Segall está na idéia de errância, do não-lugar. Ele pas
sou a vida dentro de um ateliê e se manteve fiel a si mesmo”. 
Nos anos 30, o artista desenvolveu uma intensa atividade na So
ciedade Pró Arte Moderna e representou oficialmente o Brasil 
no Congresso Internacional de Artistas Independentes em Paris 
(1938). É desse período uma série de trabalhos sobre temas 
político-sociais: “Pogrom” (1936-37), “Navio de Emigrantes” 
(1939/41), “Guerra” (1942), “Campo de Concentração” (1945), 
“Êxodo” (1947) e outros quadros derivados do caderno Visões 
de Guerra.

Desde 67, o museu Lasar Segall, uma inciativa da família, es
tá instalado na antiga residência e ateliê do artista em São Paulo. 
A partir de 85, tornou-se uma instituição federal, e possui um 
acervo de carga de duas mil obras de Segall, entre pinturas, gra
vuras, desenhos e esculturas. Segundo Evelyn Berg, num artigo 
sobre Segall e a Modernidade, para a revista Shalom, “O 
Lasar Segall foi o primeiro a estabelecer um programa de doa
ções de suas obras para outros museus, numa atitude inédita de 
difusão da obra”. O MARGS recebeu o óleo “A Mãe Morta, que 
estará em exposição no saguão, a partir do dia 5. A exposição 
Visões de Guerra 1940-1943” é uma iniciativa do Instituto Cul
tural Judaico Marc Chagall, e foi organizada pelo museu Lasar 
Segall, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, Secretaria da 
Presidência da República, com a colaboração da Associação Cul
tural de Amigos do Museu Lasar Segall e Pró-Reitoria da Exten
são da UFRGS.

em
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Mãe Morta. Óleo 
s/tela 46, 5X55cm.

com em
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Sala Ado Malagoli — Na sala mais nova do MARGS, que contou 
com o apoio cultural da empresa Dockhorn, estão as pinturas de 
Ado Malagoli. A exposição, que fica até o final do mês reúne obras 
de colecionadores e colecionadores-artistas. A organização é de Leo- 
nor Sonnenreich. Na mesma sala, tem uma vitrine com objetos de 
pintura de Ado Malagoli, doados por amigos e por sua esposa Ruth 
Malagoli.

Portugal na Abertura dos Mundos — Essa exposição é produ
zida pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobri
mentos Portugueses. São 138 painéis com reproduções fotográfi
cas das imagens e documentos visuais portugueses e estrangeiros 
sobre os descobrimentos de Portugal. A promoção é do Consula
do de Portugal. Até o final do mês nas Pinacotecas.

Murais Cerâmicos para Arquitetura — Exposição de trabalhos 
do primeiro Concurso de Revestimento Arquitetônico, promovido 
pela Associação dos Ceramistas do Rio Grande do Sul. São maque- 
tes desenvolvidas por ceramistas para projetos arquitetônicos, crian
do mais um campo para a cerâmica fora do circuito de arte, além 
de viabilizar a inclusão de obras de arte em espaços de uso coleti
vo. De 7 a 29 de novembro, na galeria II.

Escultura Acervo — Coletiva de esculturas do acervo do 
MARGS, com curadoria do diretor do Instituto Estadual de Artes 
Visuais, Gaudêncio Fidélis. São trabalhos de Iole de Freitas, Joyce 
Schlenger, Aparício Basílio da Silva, lisa Monteiro, Heloísa Crocco, 
Berenice Gorini, entre outros. A partir do dia 7, nas galerias III, IV 
e V.

Cheryl Cummings King — Exposição dos acrílicos sobre tela 
da artista de Indiana, Estados Unidos. O seu trabalho transita entre 
o abstrato e o figurativo e, para a artista, “suas pinturas exploram 
a universalidade das experiências individuais”. De 28 a 4 de dezem
bro no saguão térreo.

Artistas nipo-brasileiros — Exposição de pinturas de Wakabaias- 
hi, Manabu Mabe, Toyota, Takashi Fukushima, entre outros, além 
de objetos em cerâmica da província de Shiga. As pinturas são do 
acervo do Margs e das Pinacotecas municipais. Até o final do mês 
na pequena galeria.

Fay Goodwin — Retrospectiva da fotógrafa inglesa Fay Good- 
win. A exposição chama-se “Landscape Photographs”. Entre as fo
tos, estão paisagens do interior da Inglaterra. A promoção é do Con
selho Britânico e Cultura Inglesa. De 26 de novembro a 8 de de
zembro, na galeria dois.

Lasar Segall — Exposição do óleo “A Mãe Morta” e das gravu
ras “Cena do Mangue” e “Marinheiro com Chaminé”, ambas de 1926, 

saguão principal do MARGS até dezembro. Os participantes do 
curso “A obra de Lasar Segall no ano do centenário” vão acompa
nhar a montagem da exposição, entre os dias 3 e 5, com a coorde
nação de Marcelo Araújo do museu Lasar Segall. No dia 6, tem uma 
mesa-redonda sobre a obra de Segall com os painelistas do curso, 
no auditório do MARGS. A palestra final será no dia 5 de dezembro, 
com Vera D’Horta, especialista na obra de Segall.

Cursos — Ainda há vagas para os cursos “No Desenho: encon
tro entre o perceber e o fazer,” com Mônica Zielinsky; “Gravura 
em Metal” com Sílvia Cestari Cunha e “Releituras de Obras de Ar
te” com Moacir Chotguis. Inscrições e informações na sala 11 do 
MARGS.

um

no

museu

Excursões — Até o dia 4 de novembro, um grupo estará na Ar
gentina, acompanhando a exposição “O Rio Grande do Sul Restau
ra” no museu de Bellas Artes Fernán Félix de Amador, em Luján. 
A exposição, que fica em cartaz até o dia 17, mostra a restauração 
de obras de arte, no estado, feita por Leila Sudbrack. E no dia 17, 
começa outra excursão, desta vez para a IV Bienal de Havana, em 
Cuba. O passeio, com visitas especializadas, encerra no dia 24. In
formações na Associação dos Amigos do MARGS, na sala 15 ou pe
lo telefone 27-23-11.

Lojinha da AAMARGS — Está aberta no museu das 10 às cinco 
da tarde, com obras de Vasco Prado, Carlos Scliar, Fayga Ostrower, 
entre outros. Confira os preços. Cida Golin ■
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