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JORNAL DA AAMARGS

EDITORIAL ARTE LOJA
A partir deste mês, o museu possui mu local 

privilegiado de contemplação da chegada da 

primavera, do lilás tradicional dos jacarandás, 

envolvendo o movimento alegre das barraquinhas da 

Feira do Livro. A empresa ENCOL acaba de 

entregar, ao MARGS, cerca de 250 metros 

quadrados de espaço fisico restaurado, possibilitando 

o uso de um local importante, desativado há anos. A 

restauração do torreão principal do prédio, com três 

andares, na esquina da Alfândega com a Sepúlveda, 

é o resultado de uma parceria eficiente entre o 

patrimônio público e a iniciativa cultural de uma 

empresa privada. O belo torreão é uma imagem 

positiva, revelando o quanto o prédio histórico da 

Praça da Alfândega merece uma restauração 

completa e definitiva, à altura de sua beleza e 

importância. A ENCOL, o nosso profundo 

agradecimento.

| A Artcloja do MAR( iS reabriu no més passado em novo estilo. Depois de uma 
^ jff reforma do espaço físico, buscando a valorização das linhas arquitetônicas do prédio, 
mSc com uma pintura e iluminação especial, a loja de arte oferece obras de arte em diversas 
IJr^ técnicas: gravuras, aquarelas, óleos, acrílicos, esculturas. O público poderá 
} á peças assinadas por artistas gaúchos como Alice Brüeggmann, Ruth Schneider, Vera 
ÍJÉÍ1 Wildner, Regina Olhweiler, Miriam Tolpolar, Karin Paiva, entre vários outros, além de 

nomes nacionais como Volpi, Darei, S. Oppenheim, Renina Katz e Norberto Stori. A 
loja também tem várias opções em arte aplicada (camisetas, mantas, jóias, acessórios e 

cartões), além de uma boa estante com revistas especializadas, catálogos, cartões e livros de arte. Entre eles, o de Iberé Camargo, 
produzido pela Funarte-Margs-Iochpe, com assinatura do próprio artista.

A Arteloja está, a partir de agora, sob a administração de André Santos e Magali '

3s
s
£ Wí

encontrarH tíF1

Brandão. Entre os projetos da nova equipe, em conjunto com a AAMARGS e direção a jfPfl 
do MARGS, está a confecção de um calendário com reproduções de obras importantes | 
do acervo do museu. Essa idéia de divulgação do patrimônio artístico também poderá fj', j -,j i 
ser estendida a outros meios como camisetas ou cartões.

A Arteloja funciona no horário do MARGS, de terças a domingos, das 10 às 
19h. Os preços são acessíveis, e a loja aceita todos os cartões de crédito.

ENCOL RESTAURA TORREÃO 

PRINCIPAL DO MARGS
Direção da AAMARGS

Ao entrar no torreão restaurado, cerca de 250 me
tros quadrados no último pavimento do prédio do museu, é 
que se percebe as potencialidades físicas e a beleza plástica 
da arquitetura do início do século, asssinada por Theo 
Wiederspahn. A vista panorâmica do local realça o conjunto 
histórico da Praça da Alfândega, 
as palmeiras da rua Sepúlveda e a 
imponência do cais do porto, 
antiga entrada da cidade. Mais do 
que o privilégio de resgatar um 
cenário esquecido, o torreão é o 
produto de uma aliança eficaz en

tre o setor público e o privado na 
preservação do patrimônio 
artístico e da história da cidade.
Através de um acordo entre o MARGS e a 
empresa ENCOL, firmado em 1993, o 
torreão de três andares foi totalmente 
restaurado no seu espaço interno, sanando 
as famosas cascatas que cobriam o lado 
direito do prédio nos dias de chuva.

As obras começaram em maio de 
93, com a limpeza do local, desativado há 
anos e, até então, relegado a abrigo de 
insetos, pombos e morcegos. A reforma 
seguiu todas as especificações do projeto S 
de restauro do prédio da antiga Delegacia ^

Fiscal, elaborado pela arquiteta Ediolanda |
Liedke do Setor de Patrimônio da 
Secretaria de Planejamento e Obras, com a supervisão dos 
técnicos da ENCOL, da Comissão de Obras e das arquitetas 
do MARGS, Lisete Jardim e Alice Cardoso.

A reforma recuperou toda a cobertura de cobre da

cúpula, as escadarias, garantindo a impermeabilização das 
sacadas, o restauro das esquadrias e a renovação da instalação 
hidráulica com o acréscimo de dois reservatórios próprios 
com motor bomba. A troca de toda a fiação elétrica trouxe 
elementos de valorização ao conjunto: holofotes especiais 

iluminam o madeiramento de 
sustentação da cúpula, revelando 
elementos estruturais do prédio. 
Luminárias de linha con

temporânea foram incorporadas ao 
espaço, num diálogo entre o antigo 
e o novo. O piso do pavimento 
térreo, de mármore e granito, 
sugere o desenho de época.

A previsão inicial de custos 
girava em torno de 40 mil dólares, mas 
esse orçamento foi ultrapassado. A 
avaliação preliminar, por exemplo, 
indicava o aproveitamento de 60% da 
madeira. Mas o exame prático revelou que, 
em função do cupim, era preciso trocar 
90% do material. O torreão conta também 
com tanques especiais, adaptados para 
cursos práticos de arte e mesas de ateliê.

Graças a essa iniciativa da ENCOL - 
que através do mesmo acordo utilizou as 
Pinacotecas do museu para o lançamento 
do projeto ART COLLECTION -, o 
público poderá freqüentar o belo espaço 

práticos de arte, em atividades múltiplas ou pela 
simples curiosidade de observar as paisagens da memória 
de Porto Alegre.

O Núcleo de Gravura do Rio Grande 
^o Sul Pr°move sua tradicional feira de 
gravura, neste ano, acompanhando a 
programação da 40a Feira do Livro que 

SNSIÉÉ|^P~ a^re n° outubro. As gravuras
dos artistas associados à entidade estarão 
expostas na Arteloja do museu, com
preços especiais.

Haverá, também, demonstrações das técnicas específicas, na 
oficina de gravura que ocupa um dos torreões do MARGS. A 
Feira de Gravura 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.

A artista Regina Ohlweiler coordenará, 
a partir deste mês, sempre às quintas, 
das 14 às 17h, o curso sobre A
Expressividade da Figura Humana.
A artista plástica gaúcha acaba de voltar

(Z/ LirS O S da ^n8*aterra> onde participou da 
primeira etapa do intercâmbio de 
gravura brasileira e britânica que se 

realizou, no London Print Workshop,em junho e julho deste 
ano. A iniciativa contou com o apoio do British Council, 
Fundação Cultural de Curitiba, Museu Lasar Segall, 
Secretaria Municipal de Cultura e MARGS. O curso será 
realizado no MARGS. Informações pelo telefone 227 2311, 
ramal 30.

Maio de 1993

: N- ■

No dia 30 de outubro, a Sociedade de 
Música e Orquestra de Câmara - 
Somúsica 
apresentam o tradicional concerto de 
final de mês, com um programa de 
música erudita. O concerto começa às 
17h, na Pinacoteca do museu, com 
entrada franca.

Dc->
Coral MARGSe o

no museu nos cursos

2 Visitas As escolas e interessados em visitas 
guiadas, com assessoria de monitores 
especializados, devem agendar horários 
especiais, com antecedência, pelos 
telefones 227-2311, ramal 30, 
Núcleo de Extensão do MARGS.2 Guiadas
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CARLOS SCLIAR,
UM CONTADOR DE HISTORIAS
Num encontro informalrealizado no final da tarde do dia 31 
de agosto, Carlos Scliar mostrou o seu talento de contador de 
histórias. O artista gaúcho costuma dizer que os seus museus 
foram as imagens em movimento do cinema. Lembra das festas 
juninas e da grande tela armada ao lado da Igreja Santo 
Antônio, no bairro Partenon, onde o prazer maior era assistir 
aos filmes de Tom Mix e de Chaplin. No final dos anos 20, o 
cinema expressionista e as reproduções das gravuras alemãs, 
compradas na Livraria Internacional da Voluntários da 
Pátria, foram decisivos na sua formação visual. Em 1936, aos 
16 anos de idade, Scliar já estava trabalhando na oficina 
gráfica da Editora Globo e não esquece a beleza dos desenhos 
de João Fahrion para o livro Alice no país das maravilhas.
Em 43, foi a vez dos desenhos de guerra. Convocado pela FEB, 
ele partiu para a Itália. Com a credencial de autodidata no 
curríctdo, Scliar ficou quatro anos na Europa, participando de 
movimentos pacifistas. No retorno, coordenou a organização 
do Clube de Gravura em Porto Alegre, vivendo um período 
introspectivo de reformulação do seu desenho.
Pintor de paisagens e naturezas-mortas, Scliar conversou com 
a jornalista Rosana Lemos e com o assessor da direção do 
MARGS, Paulo Gomes, sobre a sua participação na formação 
da Associação Francisco Lisboa em 1938 e os impasses vividos 
pelos artistas jovens naquele momento. No ano do 56° 
aniversário de fundação, a entidade abre o 17° Salão da 
Chico Lisboa no dia 20 de outubro. O salão poderá ser visto 
até o dia 6 de novembro nas Pinacotecas do MARGS.

autodidata eu usei muito tempo até morar na França e me dar 
conta de que a escola também era necessária. Na época, nosso 
pessoal se reunia em vários lugares, até que em 1937, 1938 se 
efetivou a idéia da primeira asssociação. i;.u falo em primeira 
porque já havia existido outras organizações, mas nenhuma teve 
essa longevidade de mais de meio século. No primeiro ano, nós 
conseguimos realizar, na Casa das Molduras, uma exposição. Creio 
que a Francisco Lisboa foi um trampolim para a minha carreira, 
assim como para outros artistas, ao possibilitar a exibição do nosso 
trabalho. Como representante da Chico I.isbôa em São Paulo, eu 
consegui trazer os artistas paulistas mais representativos para a 
Exposição Farroupilha que houve em Porto Alegre nos anos 40.

Arte não tem 
nada a ver 
com a moda.

Você falou 
sobre Iberê.
Qual era a 
sua relação 
com ele?
F.u e Iberé sempre 
mantivemos relações
cordiais, desde quando nos conhecemos, há mais dc meio século. 
Possivelmente, nossa relação foi tão prolongada porque pouco nos 
víamos, pois Iberé era uma pessoa difícil. Eu tenho uma profunda 
admiração por Maria Camargo que teve uma função fantástica 
como companheira de um artista da qualidade de Iberé. Ele foi 

artista íntegro e coerente, com uma obra indiscutivelmente 
marcante dentro do panorama brasileiro. Sua briga nunca foi 
circunstancial, sempre foi uma briga de vida inteira.

E a relação do Instituto de Belas Artes com a Chico Lisboa?
Nós éramos considerados um pouco birutas, é verdade. Dentro da 
Associação, tínhamos todas as tendências, inclusive a participação 
de Guido Mondin, que era bem acadêmico. Era esse o espírito 
ecumênico da Francisco I.isbôa, cabia de tudo. Os representantes 
da Escola de Artes eram “donos do terreno” e nós chegamos e 
roubamos esse espaço. É claro que isso só podia ser indigesto para 
eles. Havia também o lado bem humorado: nós éramos chamados 
de Associação de Artes Plásticas Alcijadinho. Na verdade, acho 
que nem em Minas Gerais sabiam quem era Francisco I.isbôa.

um

Qual o artista deste século que mais o marcou?
Se olharmos a minha biblioteca de álbuns de arte, talvez 
encontremos uma centena de livros de Picasso. Mas Juan Gris 
mexe mais comigo, talvez até o Braque. Em me considero um 
lírico e Picasso era um épico. Mas ele me ensina muito. De cada 
um se recebe uma influência. Na minha opinião, todos têm uma 
contribuição para dar. Sou mais da família do Moranti, do 
Guignard e Portinari foi fundamental para mim. Com Segall, 
encontrei uma identidade racial muito forte, a origem judaica.

Você acha que o artistas plásticos tem uma consciência de 
classe, um espírito coletivo?
Acho que não. O artista é, por natureza, individualista. Quando é 
jovem, percebe que sozinho não vai para frente, então se reúne em 
grupos de tendência comum. Mas são em épocas e circunstâncias 
especiais como, por exemplo, o Grupo Cobra, entre os grupos 
significativos que se formaram pelo mundo. Mas quando um 
artista começa a se destacar pela sua obra ou pelo marketing que o 
envolve, o grupo se dissolve. Podo o artista é meio dono da 
verdade e isso cria dificuldades de relacionamento.

Como nasceu a Associação Francisco Lisboa e qual a sua 
importância no final dos anos 30 em Porto Alegre?

A Chico Lisboa 
nasceu de uma 
necessidade dos 
artistas iniciantes. 
Precisávamos de um 
espaço para mostrar 
os trabalhos e sentir 
a opinião das pesoas. 
Na época, existia 
somente o Instituto 
de Belas Artes que, 
se por um lado 
alguns até
respeitavam, outros - 
e eu era um destes - 
eram
completamente 
contra. Na nossa 
opinião, a escola era 
sinônimo de “ser 
quadrado”. 
Engraçado, essa 
medalha de

Quais são suas atividades hoje?
Irabalho em pintura, desenho, artes gráficas. Trabalho 28 horas 
por dia. Estou permanentemente envolvido e isso está integrado a 
minha paixão pela vida, pelas pessoas, pelas minhas brigas, enfim, 
por tudo o que me interessa. Isso tudo para mim, é uma coisa só. 
Ser artista é ser artista em tempo integral. Tudo o que somos, 
pessoa física, social, ética, aparece no nosso trabalho. Portanto, o 
trabalho nunca é repetivivo, você se modifica e se transfprma a 
cada instante. Eu tenho meu vocabulário e não posso fugir 
daquilo que sou, mas acho que sou um pouco diferente a cada dia, 
felizmente.

Como é a sua relação com os artistas jovens?
Eu tenho uma ótima relação com os artistas jovens. Todos me 
perguntam como eu consigo ter “saco”para aguentar esse pessoal 
jovem e eu digo: quando pensam no “saco” que os outros tiveram 
comigo, é claro que eu tenho que ser muito generoso.

Como você vê a arte hoje?
Acho que estamos assistindo hoje, não só no Brasil, mas pelo 
mundo todo, muita gente orientada pelos chamados “curadores”. 
Segundo meu amigo Iberê, eles acham que são os donos da 
verdade e são figuras que passam e causam um estrago. Nunca 
tivemos um instante tão rico, no Brasil, como agora. 
Encontramos, em todos os Estados, gente com indiscutível 
talento. O problema é a excessiva importância dada a essa família, 
antes conhecida como críticos de arte, e agora conhecida como 
curadores. Devemos ter cautela suficiente para não permitir que 
eles nos digam o quê fazer. O meu alerta é que o artista faça o seu 
trabalho, sem estar condicionado ao que está na ordem do dia.

Você tem alguma exposição prevista para Porto Alegre?
No ano passado, mostrei “Ouro Preto - Saudade a quem te ama”. 
Essa exposição está, neste momento, na Pinacoteca de São Paulo e 
deve abrir em seguida na Universidade de Londrina, no Paraná. 
Depois, segue para outras cidades. Estou preparando uma 
exposição muito moleque. Alguns amigos meus, de vanguarda, 
dizem que estou numa fase muito especial. Acho divertido 
dizerem isso, pois estou trabalhando com paninhos, isto é, os 
panos com que eu limpo os pincéis, estou colando nas minhas 
telas. Digo que é uma espécie de memória do pincel. Está saindo 
algo que me interessa muito.

BRITTO VELHO: ESTUDOS PARA PINTURA XI SALÃO DE CERÂMICA A mostra de
artistas inscritos para o XI Salão de Cerâmica pode ser vista na Galeria I do 
MARGS, de 8 a 30 de outubro, dentro do Projeto Integração. A proposta 
do salão, promovido pela Associação de Ceramistas do Rio Grande do Sul, 
SEDAC/MARGS, com apoio da AAMARGS, é incentivar e documentar 
a arte cerâmica, reunindo obras de artistas do Cone Sul. Nesta edição, o 
juri do evento não selecionou nenhum participante. A mostra será uma 
homenagem póstuma ao ceramista Walmir Crusius de Souza.
Natural de São Leopoldo, Walmir estudou desenho e pintura com João 
Fahrion, Faria Vianna, Benito Castaneda, entre outros. Sua aprendizagem 
em cerâmica foi orientada por Luiza Prado, Ana Mercedes Borniekow em 
Buenos Aires, Lopes Lompa e Vilma Vilaverde. O artista expôs no I e II 
Salão de Cerâmica, realizado no MARGS. O museu possui o vaso de 
cerâmica, Garrafa, de Walmir de Souza no seu acervo.

O artista plástico Carlos Carrion de Britto Velho apresenta, 
nas Salas Negras do MARGS, de 4 de outubro a 6 de novembro, uma 
exposição inédita de desenhos em esferográfica sobre papel. São cerca 
de 40 esboços, registrando o 
processo artístico de Britto na 
criação de suas pinturas.

Numa análise da 
trajetória do artista que 
retornou a Porto Alegre em 
1992, Alberto Beuttenmüller 
percebe que o homem foi 
sempre o centro do seu 
universo pictórico. Nos anos 
70, quando Britto começou a 
expor, as imagens predo

minantes aludiam à crise 
político-social das ditaduras na

América Latina. Nos anos 80, o artista provocou uma ruptura da 
linguagem, buscando uma maior introspecção, com o acréscimo de 
um elemento característico da sua obra: o terceiro olho em suas figuras

insólitas, marcando o universo do 
inconsciente, de um realismo 
mágico absoluto. As obras recentes 
mostram também uma outra faceta 
do trabalho do artista, o erotismo 
do corpo masculino e feminino.

A exposição do MARGS, 
programada dentro do projeto 
Nossos Artistas, é a primeira 
oportunidade de conhecer o 
processo plástico e visual de Britto 
Velho, antes da finalização da obra 
em telas de grandes dimensões.

PROJETO PRESENÇA As esculturas de Marlies 
Ritter e Neusa Poli Sperb ocupam o salão do MARGS neste mês. Marlies 
Ritter mostra a obra Boneca Azul, de 1993, feita de terracota e terra x 
sigilata, da série Paisagens Internas. A obra surgiu de um projeto antigo, c 
Minhas Bonecas. A artista trabalha a partir de lembranças e formas de q

bonecas. Neusa Sperb, por sua vez, apresenta uma obra em cerâmica, de ~ 
1993, da Séries do Mar/Nereidas, onde a artista apropria-se de elementos " 
marinhos na criação de suas obras. O Projeto Presença, com Marlies Ritter 
e Neusa Sperb fica em cartaz até o dia 2 de novembro no saguão do t 
MARGS.
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ELYSEU VISCONTI (1866-1944)
Elyseu Visconti abriu o caminho da modernidade no 
Brasil O artista não se prendia mais na imitação dos 
modelos clássicos, mas no registro suave da luz nos 
objetos e nos seres humanos. O contato com o 
impressionismo na França foi decisivo na sua trajetória, 
tomando-se o principal representante dessa tendência no 
BrasiL Visconti pintou paisagens, cenas do cotidiano, 
retratos e realizou trabalhos importantes de arte 
decorativa. O dia 15 de outubro marca os 50 anos da 
sua morte, após um acidente no ateliê no Rio de Janeiro. 
Nesse mês, as obras de Visconti estarão em exposição no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, dentro da da 
exposição itinerante Bienal Brasil Século 20, mostra 
paralela da 22a Bienal de São Paulo que abre 
próximo dia 18 na capital paulista.

de todos”. No período 1900-1920, ainda cra predominante a 
influência técnica, estilística e espiritual da Academia Impe

rial de Belas Artes, segundo Josc Roberto Teixeira Leite. Os 
artistas tinham acesso à produção européia através dos prêmios 
de viagem, bolsas concedidas anualmcnte pela Academia, 
possibilitando aos artistas viver c estudar por longos anos na 
Europa. "Ao contrário do que uma análise superficial poderia 
acusar, o período (...) é de grande efervescência cultural”, 
escreve Teixeira. No entanto, essa “efervescência” só tomará 
conta da intelligentsia brasileira em 1922, com a Semana de 
Arte Moderna de São Paulo. Teixeira lembra que, por volta de 
1914, raros eram os pintores, no Brasil, na América Latina e 
possivelmente em todo o mundo ocidental, que não sentiram 
os impactos do Impressionismo, “muito embora, 
entre nós, poucos tivessem do estilo uma noção precisa”.

Nesse contexto, Visconti foi um artista consciente dos

I)e Visconti, o MARGS possui a tela “Dorso de 
Mulher”, que ingressou na coleção em 1955. Trata-se de 
nu feminino, de costas, com a cabeça levemente virada, onde 
percebemos o perfil que pouco revela da identidade da modelo. 
O destaque, nesta 
admiravelmente pintada. Trata-se de um dos assuntos 
preferidos do artista, a figura feminina despida, com forte carga 
de sensualidade, neste

um

pintura, é a grande superfície das costas:

caso um nu intimista, sem

distanciamento espacial ou temporal 
sublimadores ou

, sem recursos 
platonizadores. Com alguma aproximação, 

poderiamos situar a execução dessa obra entre 1888, época 
dos seus primeiros trabalhos, e 1908, período de sua primeira 
aproximação com o impressionismo, mas sem afirmá-lo com

no segurança, pois nos faltam dados conclusivos, precisando 
estudo mais acurado da tela para datá-la. As Pinacotecas da 
Prefeitura de Porto Alegre, sob a guarda do MARGS, também 
possui cinco obras do artista, todas sem data: os óleos “Cena 
Bíblica: Lázaro”, “Morro do Castelo”,”Cena Bíblica”, 
desenhos “Auto-retrato” e “Estudo para a obra Primavera”.

Pouco antes de morrer, Visconti disse

ao menos um

Elyseu D’Angelo Visconti, escreveu Mário Barata, foi 
“o mais importante artista do século no país, não só porque 
sabia pintar, mas porque pintava, apesar de tudo, uma coisa 
nova”. Visconti nasceu em Giffoni Valle Piana, Itália, em 1866, 
e chegou ao Brasil com menos de um ano de idade, retornando 
à Europa em 1892, premiado pela Academia. Em Paris, foi 
aluno de Grasset, entrando em contato com o art noveau. 
Através dessa experiência, o artista tornou-se o pioneiro do 
design no Brasil, exibindo 28 obras de arte decorativa na sua 
primeira mostra individual em 1901. Dessa época até 1918, 
ano em que se fixou no Rio de Janeiro, Visconti alternou sua 
vida entre a França e o Brasil. Um dos maiores coloristas 
brasileiros, pintou figuras, cenas de gênero e paisagens. Sofreu 
influências do Simbolismo e do Impressionismo. Sua última 
fase é predominantemente impressionista (1931/44), depois 
de um período de transição entre o impressionismo e o realismo 
(1909/1912). As pinturas para o pano de boca, cúpula e foyer 
doTheatro Municipal do Rio de Janeiro, realizadas entre 1905 
e 1936, são consideradas obras-primas de Visconti.

No livro A inquietação das abelhas de Angione Costa, 
uma edição com entrevistas que cobre a última geração 
acadêmica brasileira, Visconti é considerado “o mais avançado

avanços da arte européia. No registro do livro de Angione 
Costa, ele via-se como um “presentista”: “ A arte não pode 
parar. Modifica-se permanentemente (...) Os futuristas, os 
cubistas, são todos expressões respeitáveis, artistas que tateiam, 
procurando alguma coisa que ainda não alcançaram. Eles 
agitam, sacodem renovam. São dignos, por conseguinte, de 
toda admiração. (...) Como ficar passadista? Na 
impossibilidade de uma diretriz futurista, sejamos 
presentistas, que é o que eu procuro, obscuramente ser”. Mas 
esse presentismo tinha seus recuos passadistas. Pietro Maria

e os

ao seu amigo
Frederico Barata: “O que falta às gerações de hoje é a angústia 
da humildade, da impotência diante dos problemas da pintura, 
que parecem simples e são incrivelmente grandes e complexos. 
Satisfazem-se rapidamente com o que fazem e julgam-se 
mestres, na juventude, quando deviam convencer-se de que 
até a velhice, até a morte, serão humildes aprendizes”.

, ao menos,

Bardi comenta que “curiosamente, em Paris, Visconti ousava, 
avançava, modernizava-se e, no Brasil, regredia, intimidava- Paulo Gomes

Assessor Cultural da Direção do MARGSse, retrocedia”.

Na obra de Elyseu Visconti, há duas constantes: a 
paisagem e a figura humana. As cenas de gênero, por outro 
lado, são recorrentes no início de sua carreira. Sua indecisão 
entre as técnicas impressionista, naturalista e realista não 
interferiu na qualidade de sua arte de “desenho diáfano, sem 
contornos definidos; o colorido apresenta-se alegre e vibrátil 
(...). Dispondo de uma paleta de dezessete cores, usou-a 
Visconti como um excepcional orquestrador”(BARDI, 
1979).
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Vagner Dono. Sfrir - Tapeto Mágico, Bico de Pena, 1989

VAGNER DOTTOO artista gaúcho Vagner Dotto, professor de desenho da Universidade Federal de Santa Maria, faleceu no
mês passado, no dia 2 de setembro. Prêmio de artista do ano - 1993 - da Associação Chico Lisboa, Vagner era conhecido, principalmente, por seus desenhos 
bico-de-pena. O MARGS possui, no seu acervo, quatro desenhos do artista da década de 70. AJém do bico-de-pena, Vagner também experimentou a gravura, 
pintura e aquarela. Sua primeira exposição invidivual foi em 67. Nos anos 70, participou de diversas coletivas nacionais, realizando exposições nos Estados Unidos 
(1986) e no Japão (1991). Em 91, ganhou o prêmio viagem ao estrangeiro do Salão Curitiba Arte III. Vagner sempre pesquisou a figura humana. Nas suas últimas

em

séries, explorava os matizes do claro e escuro através das imagens de homens e mulheres sobre tapetes orientais.nus

CALENDÁRIO MARGS OUTUBRO/94 CALENDÁRIO MARGS NOVEMBRO/94■Segue A Tridimensionalidade • Pequena Galeria. Até 30.10 
Segue Marlies Ritter & Neusa Sperb • Saguão. Até 2.11 
Segue Angela Madalena • Sala João Fahrion/IEAVI. Até 16.10

[t|S] 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

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

Abre Fotos Bauhaus - Instituto Goethe • Pinacotecas. Até 27.11

Abre Angela Villar (pintura/objeto)« Sala João Fahrion/IEAVI. Até 27.11

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

Abre individual de Britto Velho • Salas Negras. Até 6.11 
Abre XI Salão de Cerâmica • Galeria I. Até 30.10 I.Té] Io

IEncontros do Fazer Técnico - Litografia - Oficina, 5h 4Qua
1 8íer
20Quí

Abre Neila Vieira • Sala João Fahrion/IEAVI. Até 06.11 
Abre 17° Salão da Chico Lisboa • Pinacotecas. Até 6.11

8íer
o

'IR? Encontros do Fazer Técnico - Xilogravura - Oficina, 5h I 9Qua 
lOQui 
1 1 Sex 

27Dom

Oac
2 8 Sex 
30Dom

Início da Feira de Gravura, evento paralelo da 40a Feira do Livro. MARGS.3
Lançamento livro Iberê Camargo • Pinacotecas.

O Música no Museu • Pinacotecas, 17h Núcleo de Gravura: 10 anos • Salas Negras. Até 11.12
I 0 horário de visitação do MARGS é de terços a domingos, das lOh às 19h, na Praça da Alfândega, s/n2.

Música no Museu • Pinacotecas, 17h


