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Acima: Irene Bayer, Portràt Andor Weininger, 1928.
Acima, à direita: Xanti Schawinsky, Transparenz, Fotogramm, 1936.
Ao lado: T. Lux Feininger, Schlemmer-Theater "Schawarz-Weib" (Ausschnitt), um 1927.

Ao construir possibilidades visuais do cotidiano, os fotógrafos 

da Bauhaus abusaram dos ângulos novos, das colagens e dos efeitos 

da sombra e luz. Essas imagens produzidas entre os anos 20 e 30 

ocupam as Pinacotecas do MARGS, a partir do dia 9 de novembro, 

numa promoção do Instituto Goethe. A exposição Fotografia da Bauhaus recupera a variedade de estilos na montagem do 

da natureza morta, dos flagrantes diários, do anúncio publicitário ou mesmo das linhas retas dos edifícios de Walter Gropius. A Escola 

Bauhaus buscou, entre 1919 e 1933, uma aliança entre as artes e os ofícios, reunindo a pintura, a escultura, a arquitetura e o desenho

ação conjunta. Entre 1927 e 1928, a fotografia esteve 

circulavam nas revistas da escola e em exposições que apontavam para a foto

retrato,

industrial numa mesma auge do trabalho dos Bauhàusler. As imagens 

expressão artística independente, alimentando as 

polemicas entre a pintura e o instantâneo fotográfico. O austríaco Herbert Bayer, que participa desta exposição, resumiu o objetivo do 

grupo persistente na descoberta de criação de pormenores ao sabor da intensidade da luz: “Para nós, a fotografia era a tradução da 

realidade para uma imagem legível”.
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EDITORIAL O MARGS promove uma caravana 
especial para a Bienal de São Paulo 
entre os dias 9 e 14 de novembro. Além 
da megaexposição (ver p.4), o grupo irá

CãíãVOnã Cullllíâl visitar 8alerias e museus da cidade.
No dia 23 de novembro, sai um outro 

grupo para a Colônia de Sacramento no Uruguai. Visitas aos 
museus, aos fortes de Santa Tereza e São Miguel, ao Vilaro em 
Piriápolis e ao Chuí. Retorno no dia 28. Ônibus de luxo 
serviço de bordo e hospedagem.

Informações e inscrições no núcleo de extensão com 
Régis ou pelo telefone 227-2311, ramal 30.

Em novembro, o MARGS oferece ao público 

uma agenda dinâmica e de alta qualidade.

Além do movimento e das atrações particulares

da Feira do Livro, em frente ao prédio histórico

da Praça da Alfândega, o museu exibe as fotografias da

Bauhaus - uma mostra instigantepromovida

pelo Instituto Goethe -, a coletiva de gravadores brasileiros e
ingleses, a mostra comemorativa dos

10 anos do Núcleo de Graimra, além dos vários eventos

do projeto Gralha-Azul, um intercâmbio internacional

entre o MARGS e o Madison Children ’s Museum (EUA).

No dia 8, o museu também será o local do 

lançamento do belo livro em homenagem ao pintor 

Iberê Camargo. Além disso, o MARGS também não descuida 
de sua programação musical erudita, com concertos especiais 

programados para este mês.

Confira as atrações no jornal.

A AAMARGS promove, no dia 10, às 20h30min, com

um recital erudito com a soprano Kátia Handel 

e o pianista Hubertus Hofmann. Kátia estuda 

canto na Áustria e interpretará um programa 

de árias de ópera e operetas. Entre os 

compositores, Mozart, Dvorak, Massenet, Verdi, 

Strauss e Lehar. O recital tem entrada franca, 

com o patrocínio das empresas Kepler Weber e 

Württemberg Consultoria de Desenvolvimento 

Empresarial e apoio do Coffee Cantata e SEDAC.

.Num processo contínuo de atualização 
e estudo, os monitores do MARGSMONITORES

W participam, periodicamente, de 
palestras e sessões de estudo com 

especialistas em artes visuais. Em outubro, a ceramista Vanda
Bopp encontrou-se com as voluntárias da AAMARGS, 
possibilitando ao grupo uma discussão teórica e técnica sobre 
cerâmica. A alemã Martina Merklinger, que realiza estágio no 
Instituto Goethe de Porto Alegre, também 
monitores, orientando sobre a escola da Bauhaus e os detalhes 
da fotografia alemã.

esteve com os

As escolas e os interessados em visitas 
guiadas devem agendar horários especiais, com antecedência, 
pelo telefone 227-2311, ramal 30, no núcleo de extensão do 
MARGS.I * MfiUM H JDireção da AAMARGS

172 SALAO DA CHICO LISBOA
A Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa apresenta até o dia 6 de novembro, nas Pinacotecas, mais uma edição do seu tradicional salão, com 21 artistas participantes e 11 
convidados. Ana Cristina da Natividade ganhou o prêmio principal. Os artistas Sílvia Motosi, Herbert Schein-Bender, Karin 
receberam menções especiais.

Paiva, Eduardo Pires, Carlos Alberto Mayer e Cláudia Tolentino

A JVt A G I A
A obra de Iberê Camargo carrega a sua inesgotável energia pessoal e a sua obsessão pelo fazer artístico. Desde o primeiro quadro,

quadralhão exposto na 22a Bienal de São Paulo, trabalho que antecedeu os derradeiros

um encanta e envolve o espectador, “fisgado”

um pequeno óleo sobre tela, até o último, um

desenhos rabiscados no leito, o “maestro” imprimiu seu próprio sopro de vida. Cada

pela magia de suas figuras, resultado da mais absoluta paixão pelo oficio.

Quem presenciou Iberê quase se arremessar contra a tela na busca do absoluto e testemunhou o trabalho incessante feito até

a chegada de uma mesa nova de desenho, até a visão de um rosto instigante, agrega aos quadrosa partir de prosaicos pretextos, como

uma atmosfera de vida que transcende o tempo e a presença física.

Era sonho de Iberê que a imortalização dessa obra passasse pela 

realização de um livro que conduzisse uma seleção de peças a distantes 

recantos onde os “quadralhões”talvez nunca cheguem.

Ele partiu sem ver a obra que cultivou com a mesma gana do Iberê 

pintor, escolhendo imagens e trocando, fazendo e refazendo.

A ausência de Iberê serviu para reforçar o compromisso dos q 
amaram, concretizando à risca esse sonho que leva o nome do artista, viabilizado pelo Grupo Gerdau.

O culto à memória do “maestro”passa por todas as atitudes que perpetuem a genialidade de Iberê

ue o

Camargo.
Cézar Prestes 

Marchand

O Grupo Gerdau lança, no dia 8, nas Pinacotecas do MARGS, o livro em homenagem a Iberê Camargo, 
Naves, com coordenação editorial de Cézar Prestes. São 150 páginas 
intimidade e flagrantes do seu processo criativo.

saio fotográfico de Luís Eduardo Achutti, texto do crítico Ronaldo Brito e introdução de Rodrigo 
de 100 obras representativas da trajetória do artista, em especial da última fase. O ensaio de Achutti mostra o pintor

com en
e cerca

na suaO'
O

O lançamento será fechado para convidados.co
5
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PROJETO GRALHA AZUL

MUSEU VIVO: UM EDUCADOR EM AÇÃO
A palavra museu (de museion, que significa templo 

das musas) primeiro se aplicou à parte do palácio de 
Alexandria de Ptolomeu I, onde havia uma biblioteca e 
se reuniam filósofos. Museu era, portanto, um local de 
estudo e pesquisa, um templo do saber. Em 1750, o 
mesmo nome designou a coleção de obras de arte do 
Louvre, passando a chamar-se assim os locais com coleções 
de valor cultural (acervos), para pesquisa e exibição ao 
público. As coleções expostas para públicos especializados, 
no entanto, davam aos museus um ar de coisa morta, 
parada no tempo. Modernamente falando, o que dá vida 
aos museus é a sua função de informar e educar, 
intimamente ligada ao trabalho de extensão cultural, 
aquele que leva o museu para além de 
integra na sociedade. Na definição do Conselho 
Internacional de Museus: “Museu é toda a instituição 
permanente, sem fins lucrativos, aberta ao público, e que 
adquire, conserva, pesquisa e expõe coleções de objetos 
de caráter cultural ou científico para fins de estudo, 
educação e entretenimento”. Tal definição acrescenta 
ainda o caráter lúdico à função educativa e informativa 
dos museus, aproximando-os do turismo e da indústria 
do lazer.

conscientização ambiental. Através de tal projeto, o 
MARGS vem assimilando características marcantes de 
todos os museus da criança: a ênfase na função educativa, 
associada ao aspecto lúdico, através de propostas de 
vivências proporcionadas à criança. Participam do projeto 
a escola privada de Io e 2o graus Nossa Senhora das 
Graças, de Viamão, a municipal de 1 ° grau Ver.Martim 
Aranha, e a estadual de Io e 2o graus Elmano Lauffer 
Leal, de Porto Alegre, e ainda o núcleo de Ecojornalistas, 
a equipe do Projeto Arte Alerta 
Escultores do RS - ACERGS.

O Museu saiu de seus muros e promoveu palestras, 
vídeos e eventos nas escolas; viajou ao Parque de Itap 
e subiu o Morro Santana, com passeios ecológicos, 
visando a sensibilidade artística das crianças. Teremos a 
exposição Gralha Azul de arte infantil, com performance 
na vernissage. O MARGS intercambiará com o Museu 
de Madison mostras, experiências e pesquisas. Seremos 
anfitriões da artista plástica e museóloga 
Brenda Baker, que

Experiência prática de arte e ecologia

Museu, e fará um roteiro cultural e ecológico pelo 
interior do Estado. Teremos concurso de esculturas
efêmeras na Praça da Alfândeg 
bosques têm mais vida?’, com sete artistas gaúchos 
convidados. Tudo isto e o MARGS em ação, vivo, 
dinâmico, a ampliar seu papel e seu público.

P,m sua história, o MARGS raras vezes expôs 
in fantil e desenvolveu poucos projetos, visando a educação 
das crianças pela arte. Com o Projeto Gralha Azul, 
ampliamos o público tradicional que visita o MARGS e 
também a abrangência e o modo de atuação do Museu, 
continuando o trabalho iniciado

a exposição “Nossosa e

arte

Associação dose a

com o Projeto “O 
museu e a escola”, que trouxe ao MARGS professores de 
educação artística. Com o atual projeto, fazemos o 
contrário: levamos o MARGS às escolas, à natureza e à

eva /
seus muros e o

sociedade. Assim integramos alunos, professores, 
ecologistas, artistas, museólogos, o grande público, 
empresas privadas e órgãos públicos, e ainda articulamos 
instâncias municipais, estaduais, federais e internacionais. 
Mas, mais do que a quantidade, nos preocupa também 
a qualidade da visita ao MARGS através da possibilidade 
de enriquecimento da experiência de mundo do visitante. 
O acervo é a alma dos museus, mas as ações educativas 
e de extensão são deles o sangue, o que pulsa e vibra, 
atingindo ressonâncias insuspeitadas no coração do 
público.

norte-americana 
nos falará sobre o trabalho do seu

O MARGS está estabelecendo parceria com o 
Madison Children’s Museum/WI/USA, 
administrado pela American Association ofMuseums e 
financiado pelo U.S. Information Agency e pela AT&T, 
e que tem a finalidade de estabelecer laços sistemáticos 
entre museus americanos e não americanos similares, 
através do desenvolvimento e condução conjunta 
complementar de projetos. Nossa parceria se dá através 
do “Projeto Gralha Azul: meio-ambiente e arte”, 
prevê um trabalho de arte-educação através da

programa

Antônio Henriques
em artes plásticascoordenador do Projeto Gralha Azul, especialista

OU
APOIO DO PROJETO:

Hotel Everest Porto Alegre, Mc Donald’s, Hotéis Continental- 
Torres/Canela, IPHAN, Prefeitura de Rio Grande, AAMARGS, 
Vinícola Aurora

que

INTERCÂMBIO DE 

ARTISTAS GRAVADORES: 

BRASIL E GRÃ-BRETANHA
10 ANOS DO 

NÚCLEO DE GRAVURA
O MARGS apresenta, entre 9 e 27 de 

novembro, uma mostra coletiva resultante 
de um projeto desenvolvido por artistas 
brasileiros e ingleses, neste ano, em torno da 
expressão gráfica contemporânea e dos ateliês 
livres como espaço de troca e reflexão artística. 
Arnaldo Battaglini, Cláudio Mubarac, Laurita 
Salles, Regina Ohlweiler e Bernadete Paneck 
- artistas com atuação de pelo menos 15 anos 
na área de gravura - passaram cerca de um 
mês em Londres, desenvolvendo trabalhos 
no London Print Workshop, 
organização sem fins lucrativos para pesquisa 
na área da gravura em metal, serigrafia e 
litogravura, com acompanhamento técnico 
de especialistas. O grupo realizou exposições 
na cidade e agora recebe, no Brasil, os colegas 
britânicos Colin Gale, Josephine Briggs, Rita 
Keegan e Dierdre Kelly para mostras coletivas 
no país.

L T VV & Gallery O Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul comemora 10 anos de atividades, 
abrindo no dia 11, nas Salas Negras, uma coletiva do grupo. O núcleo foi fundado 
outubro de 1984, depois de uma série de reuniões no Ateliê Livre. A proposta era criar 

entidade de representação dos artistas junto aos fabricantes de papéis e tintas, além 
da organização de feiras, exposições, intercâmbios, edições de álbuns e promoção de 
cursos técnicos. Ao longo destes dez anos, o Núcleo atuou em movimentos coletivos de 
arte, organizou feiras e exposições, intensificando a divulgação dos artistas no Brasil 
exterior. Atualmente o Núcleo de Gravura conta com cerca de 40 associados e recebe os 
artistas e demais interessados no Museu do 
Trabalho.

em

uma

eno

uma
FEIRA DE GRAVURA I

Além de coletiva comemorativa que pode 
vista até o dia 11 de dezembro, o núcleo promove 
sua tradicional feira de gravura como atividade 
paralela à Feira do Livro. As gravuras dos artistas 
associados estarão à venda na Arteloja com 
preços especiais. Haverá demonstrações das 
técnicas específicas na oficina de gravura que 
ocupa um dos torreões do MARGS. A feira 
funcionará de terças a domingos, das 12h às 
21h. O evento tem o apoio do MARGS- 
AAMARGS- Arteloja e 40a Feira do Livro de 
Porto Alegre.

ser

o-
OO projeto tem a participação do 

MARGS, Ateliê Livre (POA), Museu Lasar 
Segall(SP) e Museu de Gravura de Curitiba. 
A coletiva dos gravadores brasileiros e ingleses 
pode ser vista na Galeria I do MARGS.

Si) 5
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Artistas brasileiros no LPW. Junho 1994. ^sal 3
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Visitar uma Bienal é sempre uma experiência de 

excesso de informação. Na Bienal Internacional de 

São Paulo deste ano, a proposta da curadoria de 

Nelson Aguillar é examinar a produção

contemporânea que supera os limites dos suportes 

tradicionais. Em novembro, o MARGS organiza

uma caravana especial para percorrer os 25 mil 

metros quadrados do pavilhão do Ibirapuera 

(informações no núcleo de extensão), conferindo

mais de 200 artistas de 71 países e 21 salas especiais. 

A seguir, o assessor cultural Paulo Gomes, 

representante do MARGS na abertura da Bienal, 

traça um dos possíveis roteiros, onde predomina a 

instalação e, mais do que nunca, a pintura.

TÉRREO
• Espaço da arte do terceiro mundo e minorias, com exibição da arte etnográfica. Destaque 
para a instalação de fios de plástico de Jesus Soto da Venezuela. Torres Garcia, 

Composição ConstrutivaMEZANINO
• Arte chinesa, uma composição super figurativa e ligada ao pop. A técnica é primorosa. 
Confira os trabalhos especiais de Fan Lijun e Liu Wei. CALENDÁRIO MARGS NOVEMBRO/94PRIMEIRO ANDAR
• Área externa: espaço de vídeo e foto. O italiano Fabrizio Plessi construiu com um círculo 
de vídeos no chão e placas de mármore. A imagem é de um rio em movimento, com o 
sugestivo título Roma. Garry Hill (EUA) exibe, em 
diversas telas.
• Área interna: neste setor, estão os papas da arte de vanguarda dos anos 60 no Brasil: não 
perca os parangolés e os penetráveis de Hélio Oiticica, além das 14 pinturas neoconcretas, 
os manipuláveis e os objetos sensoriais de Lygia Clark.

Segue Marlies Ritter & Neusa Sperb • Saguão. Até 2.11 

Segue 17° Salão da Chico Lisboa • Pinacotecas. Até 6.11 

Segue Britto Velho • Salas Negras. Até 6.11 

Seminário Leitura nas Escolas (Feira do Livro) Auditório.

Crux, o corpo humano fragmentado em

Abre Paula Mastroberti & Richard John • Saguão. Até 27.11

Abre Projeto Gralha Azul - arte infantil • Sala Pedro Weingãrtner. Até 4.12

Encontros do fazer técnico - gravura • Auditório, 15h

SEGUNDO ANDAR
• Cornélia Parker (Grã-Bretanha) - Trabalha com questões como desconstrução e 
reconstrução da obra, utilizando detritos e efeitos de sombra e luz. Sua obra tem 
empatia direta com o público.
• Rauschenberg (EUA) - Trabalhos recentes do artista, conhecido por sua pintura tridimen
sional e pela apropriação de elementos da cultura de massa.
• Saint Clair-Cemin (Brasil) - O gaúcho, radicado nos Estados Unidos, mostra suas 
esculturas feitas com vários materiais.
• Rosemarie Trockel (Alemanha) - Trabalho minimalista, com esculturas e instalação de 
cinema-interativo. O público interfere na imagem a ser projetada.
• Iberê Camargo (Brasil) - Sala especial com os guaches e o quadro “Solidão”.
• Paulo Pasta (Brasil) - Pintura tonal requintada, que precisa da atenção do espectador para 
perceber a sutileza das formas e das zonas de sombra e luz.
• Gerhard Richter (Alemanha) - Transita, com desenvoltura, do hiper-realismo à abstração 
total, mostrando a ausência de tensão entre as escolas.
• Julian Schnabel (EUA) - Um dos grandes artistas contemporâneos apresenta grandes telas 
não figurativas.
• Fernanda Gomes (Brasil) - Apropria-se do cotidiano na sua instalação feita dos resíduos 
das pessoas que passaram pelo próprio local de criação.
• Matej Kren (Eslováquia) - Sua torre de livros, “Idioma”, dá uma idéia de infinito pela 
ilusão do espelho no fundo e no teto.

uma 4Qua

8íer Lançamento livro Iberê Camargo • Pinacotecas.

Abre Angela Villar (pintura/objeto) • Sala João Fahrion/IEAVL Até 27.11

9Qua Abre Foto Bauhaus • Pinacotecas. Até 27.11

Abre Gravura 94: Brasil/Inglaterra • Galeria I. Até 4.12

Seminário Mercado Editorial Brasileiro (Feira do Livro) • Auditório.

lOQui 
1 lSex

Concerto especial promovido pela AAMARGS • Pinacotecas.

Núcleo de Gravura: 10 anos • Salas Negras. Até 11.12

24Qui
27Dom
28Seg

Concurso de esculturas efêmeras • Praça da Alfândega.

Música no Museu • Pinacotecas, 17h

Palestra Brenda Baker: O museu da criança de Madison • Auditório, 17h

29íer Abre Mara Caruso & Leo Dexheimer • Saguão. Até 1°.01

TERCEIRO ANDAR CALENDÁRIO MARGS DEZEMBRO/94• Joaquim Torres Garcia (Uruguai) - Importante téorico e pintor que trabalhou com o 
construtivismo e iconografia latino-americana.
• Malevitch (Ucrânia) - Coleção fundamental de telas da fase pós-impressionista, da 
experiência do suprematismo e do retorno à figuração.
• Lúcio Fontana (Argentina-Itália) - Pinturas e uma instalação do artista que corta a tela e 
mostra que a pintura é uma ilusão.
• Diego Rivera (México) - Telas do início da carreira e esboços de murais.
• Mondrian (Holanda) - Réplica do seu último ateliê em Nova Iorque.
• Mira Schendel (Brasil) - Obras e objetos gráficos da artista que marcou a 
vanguarda dos anos 60.

l9Qui Abre Nosssos Bosques têm mais vida ? • Pinacoteca. Até 1°.01 

Abre NAVI-mostra Caxias • Galeria I. Até 8.01

Segue Mara Caruso & Leo Dexheimer • Saguão. Até Io.01 

Segue Núcleo de Gravura: 10 anos • Salas Negras. Até 11.12 

Segue Gralha Azul: Arte Infantil • Pedro Weingãrtner. Até 4.12
,8 8Quí Abre Eduardo Pires Morais • Pedro Weingãrtner. Até 1°.01£MAM - SP 0J

13Ter Abre Liana Timm • Salas Negras. Até 8.01■a
o

Ao lado da Bienal, você pode visitar o Museu de Arte Contemporânea que exibe a 
exposição “Espelhos e Sombras”, sob a curadoria de Aracy Amaral. A partir da proposta 
de arte mórbida, um segmento da body art, que trabalha em torno da decomposição e 
da morte, a coletiva reúne quatro artistas gaúchos: José Francisco Alves, Karin 
Schneider, Lúcia Koch e Fernando Limberger.

O rt 25Dom Música no Museu • Pinacotecas, 17h3
5
LU ,8 O horário de visitação do MARGS é 

de terças a domingos, das 10h às 19h, 
na Praça da Alfândega, s/n9.
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