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NELSON BOEIRA FAEDRICH
(1912-1994)
Desde menino, Nelson Boeira acostumou-se

à tarefa de reter a luminosidade e as amplas 

linhas de uma paisagem no diâmetro de 

uma tela. Ele costumava acompanhar seu 

tio, o pintor Oscar Boeira, na contemplação 

dos campos gaúchos. Essa intimidade com o

cenário transformou-se em gravura, alguns 

anos mais tarde, quando Nelson, um

ilustrador consagrado, deixou sua marca

definitiva no álbum Lendas do Sul de

Simões Lopes Neto, publicação da editora 

Globo na década de 40. "Sou um pintor 

fantasista... gosto mais do fantástico, da

lenda”, dizia. Nos anos 30, o jovem artista 

deixou o balcão de uma loja de ferragens

para aventurar-se nas imagens dos contos de

Andersen e nos personagens de O tempo e o 

vento de Erico Veríssimo. Cenógrafo, 

diretor de arte e ilustrador de vários jornais, 

Faedrich fez parte da tradição gráfica da 

editora da rua da Praia, ao lado de Zeuner,

Fahrion, Koetz, Faria Viana e vários

colegas. Em agosto, o MARGS homenageia 

o artista, falecido neste ano, exibindo o

álbum de acervo Orixás, onde Nelson

Faedrich mergulha no ritual afro-brasileiro,

evocando as imagens divinas do panteão

africano. Ilustração de Nelson Boeira Faedrich para o álbum Lendas do Sul de Simões Lopes Neto - Editora Globo eAplub, 1974
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EDITORIAL ARTE NA CAFETERIA Em agosto, o MARGS oferece os seguinte; 
cursos:
• Desenho da Figura Humana, com Plínic 
Bernhardt, às terças das 14h às 17K50min ou 
das 19h às 22h.
• Pintura a óleo, com Plínio Bernhardt, às 
quartas, das I4h às 17h. •• •
•Xilogravura com Circe Saldanha, às quartas,

- '
'''vmm'O Coffee Cantata ganhou mais um detalhe de arte e bom 

gosto: o Escritório de Arquitetura Prado & Rangel Arquitetos 
Associados projetou e executou uma nova decoração, 

exibindo de forma permanente obrãs significativas colocando no ambiente um dos padrões de paredes texturizadas

do patrimônio artístico do museu da Praça da
Alfândega. Esta obra será um dos marcos

« •
importantes dos 40 anos de atividades do 
MARGS. Saudamos ainda, com entusiasmo, o 
prêmio internacional Parceria de Museus, recebido 
pelo MARGS, dand/T início a uma colaboração 
produtiva com o Madison Children 's Museum,
Wisconsin, Estados Unidos, em torno do projeto de 
arte-educaçao Gralha Azul. 0 mês de agosto 
também reserva uma agenda movimentada de 
exposições, cursos, música, e atividades de extensão 
para o público do MARGS.

Neste mês, esperamos concretizar um projeto 
definitivo: inaugurar a sala de acervo do MARGS,

'■/è-JíL.

C ursos
da grife do escritório. Trata-se de uma faixa artesanal, feita 
com massa e tinta acrílica, impermeabilizada com verniz. O 
amarelo, ocre e café são os matizes desse trabalho personalizado 
dos arquitetos do escritório. o

das I4h às 18h.
•Gravura em metal com Wilson Cavalcanti, • —

às quartas, das 13h30minàs 18h.
• Aquarela com Eduardo Guimarães, a?

quintas, das 1 5h às 18h.

OBRAS DO 

MARGS NO CEARÁ
• Pintura em tela com Luiza Fontoura, às

sextas, das‘l4h às 18h.
em Para setembro,

estão previstos os seguintes cursos:
• Xilogravura a cores com Clarice Jaeger, às

As obras Vestido Verdedejoão Fahrion e Mãe Mortaâc Lasar 
Segall, do acervo do MARGS, estarão, neste mês, em Fortaleza, 
dentro da exposição itinerante Bienal Brasil Século XX, que 
concluiu, no mês passado, sua temporada em Porto Alegre. 
A exposição abre no dia 12 de agosto e permanece até o dia 
15 de setembro no Centro Cultural Abolição da Secretaria de 
Cultura e Desportos do Ceará.

terças, das l4h às 17h.
• História em Quadrinhos, com os desenhistas 

e roteiristas Jerônimo de Souza, JefFerson Barboza, Daniel H.D.R, 
Marcelo Silveira e Marcos Gomes, todos do grupo Visuarte. O curso 
terá uma duração de três meses, aberto aos interessados. As aulas 
iniciam no dia 15 de setembro, às terças e quintas, das 19h às 21h 
e aos sábados, das 9h às 1 lh.

•t

Direção da AAMARGS
As inscrições para os cursos do MARGS podem 

ser feitas no núcleo de extensão. Informações pelo telefone 227- 
2311, ramal 30.SALA DE ACERVO

NOS 40 ANOS DO MARGS
O certificado do curso para monitores, qúe 
encerrou em julho.no MARGS, pode ser 
retirado no núcleo de extensão. A promoção 
foi da AAMARGS.Informações no local ou

pelo telefone 227-2311, ramal 30.
Até o final do mês, o MARGS Stockinger, Vasco Prado, Guignard, Ianelli, entre 

vários outros artistas marcantes na história da arte 
nacional e do Estado.

A restauração da sala, por enquanto, está 
sendo patrocinada pela AAMARGS. As empresas 
interessadas em participar da reforma da rede elétrica 
e restauro de esquadrias, com filme especial de 
controle de luz solar e outros elementos específicos 
do ambiente, podem entrar em contato com a 
Associação dos Amigos do MARGS, na sede do 
museu na Praça da Alfândega, ou pelo telefone 
227-2311, ramal 20.

e a
AAMARGS pretendem inaugurar a sala de acervo 
do museu, reunindo cerca de 43 obras importantes 
em exposição permanente. Um dos projetos 
especiais que marcam os 40 anos do MARGS, esta 
sala exibirá uma panorâmica da arte brasileira e do 
Rio Grande do Sul. Além da obra do artista e

Voá No último domingo do mês, dia 28, a 
Sociedade de Música e Orquestra de Câmara 
- Somúsica - e o Coral MARGS apresentam 
um concerto de música erudita, nas 
Pinacotecas, a partir das 17h. Entrada franca.

c-o

fundador do MARGS, Ado Malagoli, o ambiente 
reservará lugares definitivos para nomes consagrados 
como Iberê Camargo, Di Cavalcanti, Pedro 
Weingãrtner, João Fahrion, Ângelo Guido, 
Portinari, Manabu Mabe, Heitor dos Prazeres, 
Carlos Scliar, Glauco Rodrigues, Lasar Segall, Xico

O edital do XI Salão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul, promovido pela SEDAC / 

MARGS, ACERGS, com apoio da 
* ^ AAMARGS, está disponível para os

interessados no núcleo de acervo e exposições. O Salão será 
realizado entre 6 e 30 de outubro, no MARGS, reunindo ceramistas 
do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, incentivando e 
documentando a arte cerâmica contemporânea.

As inscrições e as obras serão recebidas no 
museu entre 1 ° e 6 de setembro. O salão deste ano é uma homenagem 
ao ceramista Walmir C. de Souza.Amigos na Europa De 1 ° de agosto a 28 de outubro, estão abertas 

as inscrições para os interessados em expor no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul em 
1995. Serão aceitas propostas de artistas 
nacionais ou estrangeiros que tenham realizado 

um mínimo de três mostras individuais ou participado de 4 salões 
de abrangência nacional ou internacional. As propostas para as 
exposições do Projeto Museu Aberto serão selecionadas pelo Conselho 
Consultivo do MARGS. Edital, inscrições e informações 
complementares no núcleo de acervo e exposições do MARGS ou 
pelo telefone 227-2311, ramal 31.

Museu
Aberto

A AAMARGS promove uma viagem para a Europa, com saída no dia 27 

de setembro, pela Varig, com acompanhante especial (AAMARGS) desde 

Porto Alegre. São 28 dias, num roteiro pela Espanha, França, Inglaterra, 

Bélgica, Alemanha, Áustria, Itália e Portugal, incluindo café da manhã 

em todo o percurso, 9 refeições, hotel, ônibus de luxo e guias europeus.

A procura pelo programa tem sido grande, mas ainda há vagas para os 

interessados. Informações na AAMARGS (fone 227-2311, ramal 20) 

na Portu-Brás Turismo (fone 227-2068).

Os chocolates, cafés e chás fazem sucesso nas 
tardes do Coffee Cantata. Conheça a cafete- 
ria do MARGS, em pleno centro histórico da 
cidade, e seu serviço especial de almoço e 
lanches. O Coffe Cantata funciona de terças 
a sábados, das lOh às 20h, e domingos e 

' feriados, das 14 às 20h.

m
ou

■v

•sto-
... que a AAMARGS, no ano passado, adquiriu 

l ocè ffllWL* ^oou ao MARGS, através do Projeto 
Aquisição, 15 obras de artistas gaúchos 
contemporâneos, suprindo uma lacuna do 
acervo do museu?
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.O projeto Museu Aberto apresenta, a 
partir do dia quatro de agosto, cinco 
obras em grandes dimensões do artista 
gaúcho Frantz, na Sala Pedro 
Weingàrtner do MARGS. São trabalhos 
compostos com pigmento azuis em 
emulsão acrílica fosca sobre tela. Numa 
apresentação do artista em 1989,
Eunice Gruman situa o trabalho de 
Frantz na-vertente do expressionismo 
abstrato americano, relacionando sua 
experiência com os efeitos concêntricos 
da óbra de Psllock.
Segundo a comentarista, o caráter 
urbano também caracteriza o trabalho 
do artista nascido em 63, em Rio Pardo. 
Frantz partiu dos traços deixados na 
cidade, pelo spray dos grafiteiros, para 
compor sua unidade pictórica. O crítico 
José Luiz do Amaral percebe nesta fase 
do artista uma complexa relação entre 
cor e textura, planos e linhas, claro e 
escuro.
Autor de várias intervenções, Frantz 
ganhou prêmios como XLII Salão 
Paranaense em 85, IX Salão Nacional 
de Artes Plásticas em 86 e VIII Salão 
Câmara Municipal de Porto Alegre em 
88. Participou de diversas coletivas 
importantes como Catálogo Geral, Arte 
Contemporânea: Destaques do Sul e 
360° Pintura Agora. Ao comentar sobre 
a pintura gaúcha, na exposição BR 80 - 
Pintura Brasil Década de 80, Evelyn 
Berg cita Frantz como um dos artistas 
que colaboraram na expansão variada 
do suporte pictórico. A exposição de 
Frantz, no MARGS, poderá ser vista até 
o dia 21 de agosto.

Dentro do projeto Arte- 
Educação, o curador José 
Luiz do Amaral reúne na 
Pequena Galeria do 
MARGS, a partir do dia 2 
de agosto, três peças 
tridimensionais, 
mostrando as 
possibilidades da 
abordagem do volume e 
do espaço. A mostra 
didática exibe a escultura 
em madeira Boiadèiro, 
realizada em 1978 por 
Gomercindo Pacheco, o 
Guma. Trata-se de uma 
obra figurativa de feição 
primitivista, num corte 
expressionista e direto, 
fortemente calcado na 
cultura popular. Como 
contraponto, aparece a 
escultura intitulada Inca 
(1955) de Fernando 
Corona, com inspiração 
erudita e refinado 
acabamento em bronze 
polido. Por fim, está a 
instalação de Romanita 
Disconzi, em que o sólido 
escultural único é 
abandonado pela 
dinâmica do espaço e sua 
multiplicidade de 
soluções. São serigrafias 
sobre sólidos de eucatex, 
de caráter lúdico, 
permitindo a partipação 
do espectador na 
reconfiguração espacial do 
conjunto. A exposição 
poderá ser vista até o dia 
30 de outubro no 
MARGS.

Q

AstridLinsenmayer, esculturas

:rantz, s/título - ,•
esina, acrílico e pigmentos sobre tela, 1993 A pintora, escultora e ceramista Astrid . 

binsenmayer apresenta uma 
retrospectiva do seu trabalho, a partir •* 
do dia 3 de agosto, nas Salas Negras do 
MARGS, dentro do projeto Nossos 
Artistas. A figura humana predomina 
nos trabalhos em diversas técnicas: 
acrílicos sobre tela, desenhos, aquarelas, 
cerâmicas, esculturas em madeira com 
cerâmica, cobre.esmaltado e resina de 
poliéster. A apresentação da mostra tem 
a assinatura de Luis Fernando 
Veríssimo que comenta a versatilidade 
criativa da artista:”(•••) A escultora 
descobre, a pintora tira do nada, Uma 
lida com a matéria do mundo, outra 
transforma seu mundo interior em 
imagens e texturas, às vezes texturas 
inéditas. Algumas pinturas de Astrid ^ 
continuam como escultura e então dá-se • 
uma invasão, é um mundo rompendo 
no outro, um confronto de 
sensibilidades. Não precisamos torcer 
para que uma Astrid prevaleça sobre a 
outra. O empate é um bom resultado”. 
Curiosamente, há 22 anos, Erico 
Veríssimo também apresentou a artista 
no convite de sua exposição np 
MARGS, chamando a atenção para as 
cores das esculturas de cobre batido. Ele 
percebia nos trabalhos daquela época 
uma concisão e uma simplicidade . .
comparável “aoí melhores estilos 
literários, esses que não tem adjetivos 
nem de menos nem de mais”. Astrid - 
começou os estudos de arte em 64, sob 
a orientação de Stockinger, Vasco 
Prado, Porcella, Stori, Scliar, entre 
outros. Cursou módulos de escultura e 
muralismo em Córdoba, e freqüentou 
aulas de cerâmica e escultura na 

■ Alemanha (Akademie der Bildende 
■ ■ Kuenste Stuttgart). A

artista participou de 
inúmeras coletivas, no 
Brasil e no exterior e 
realizou mais de 25 
individuais. A exposição de- 
Astrid Linsenmayer-abre às 
19h de quarta-feira e fica 

cartaz até o dia 4 de 
setembro. No dia 9 de 
agosto, a artista estará no 
auditório do museu, às 
17h, falando sobre seu 
processo artístico, com 
aüXÍlio de vídeos, num 
encontro aberto ao público.

• *

■b

' .u
O Projeto Presença de agosto traz 
para o saguão do MARGS, a partir 

I do dia 9, as obras de Lia Menna .
Barreto e Mauro Fuke. O trabalho 
de Lia Menna Barreto é composto 
por duas bonecas de plástico 
recortada em espiral, 
apresentando questões como o 

vazio interno e externo dos 
elementos. Mauro Fuke, 
por sua vez, exibe upi 
trabalho de pesquisa sobre 

percepção visual, com uso intensivo da 
matemática na busca de uma coerência 
formal. Os trabalhos podem ser vistos 
até o dia 28 de agosto.

IP' Fernando Corona, Inca, 
bronze polido, 1954

*•

MARGS RECEBE
DOAÇÃO DE ESCULTURA DE AGUINSKY
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
marcando a passagem do seu 40° aniversário, 
recebeu na. sexta-feira, dia 27 de. julho, uma 
escultura do artista plástico Paulo Aguinsky. A 
obra foi doada pelas empresas F.del, Elevadores 
Sür, Gcrdau e RBS, numa cerimônia com a

da Secretária de Estado da Cultura, Sra.
em

presença
Mila Cauduro, do Diretor do MARGS, Sr. 
Ernani Behs, além dos representantes das quatro 
empresas doadoras.

ERRATA Na edição anterior, houve uma troca de 
ilustrações na matéria sobre Litografia no Rio, 
Grande do Sul. No lugar de uma litografia de Anico 
Herskovits, publicou-se uma xilogravura da mesma 
artista.
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MARGS GANHA PRÊMIO 

INTERNACIONAL PARCERIA DE MUSEUS
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul foi o 

único museu brasileiro selecionado para receber o prêmio 
internacional Parceria de Museus - 1993-1995 (Inte 
nationalPartnershipsamongMuseums), concedido pela 
Associação Americana 

de Museus. O projeto 

consiste num inter
câmbio entre o 
MARGS e o Madison 
Children’s Museum, 

em Winsconsin, Esta

dos Unidos, em torno 
do programa de arte- 

educação “Gralha 
Azul: meio-ambiente 
e arte”. Através de um 
diálogo entre alunos 
brasileiros e norte- 
americanos de primei
ro nível, o projeto tem 
como objetivo central 
estimular a criativi
dade nas artes visuais, 
em torno das relações 
entre a arte e a nature

za e a responsabilidade 
da preservação ambi
ental. São várias as eta
pas que serão desen

volvidas até 1995 (ver 
quadro), sob a coorde
nação de Antônio Re- 

nato Henriques 
(MARGS) e Brenda Baker (Madison Childrens Mu

seum). Na etapa brasileira participam alunos de 8 a 17

anos de escolas de Porto Alegre e do Centro de Desen 
volvimento da Expressão (SEDAC),! com apoio do 
Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural, do Núcleo

PROJETO 

GRALHA AZUL
r-

de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul, Projeto Arte

Alerta, Prefeituras dos AGOSTO A OUTUBRO 1994 
• Trabalho com os alunos em torno da questão 
ambiental, com material plástico, audiovisual 
e participação de ecologistas e professores em 
roteiros ecológicos pela capital e arredores. 
Até 1995, as crianças brasileiras e norte- 
americanos vão dialogar, via correio, numa 
linguagem plástica.

Municípios do Rio 
Grande do Sul e a As

sociação dos Escul
tores do Estado.

A parceria entre os 

dois museus será pa

trocinada pela empre

sa AT&T Foundation 

e pela U.S. Informa
tion Agency (Depar

tamento de Assuntos 
Educacionais e Cul
turais), com adminis

tração da Associação 
dos Museus America

nos (AMM). Essaenti- 
dade reúne os museó- 
logos e museus norte- 
americanos de todos 
os gêneros. O Prêmio 

Parceria de Museus 
existe há 14 anos, bus
cando estabelecer ati
vidades de intercâm

bio entre museus simi
lares. Até 1995, o pro

grama terá promovi
do cento e uma parce

rias, com 50 países, 32 estados americanos e o distrito 
de Colúmbia.

NOVEMBRO 1994
• Exposição dos trabalhos dos alunos no 
MARGS.
• painéis, palestras com museólogos, artistas, 
arte-educadores e ecologistas sobre arte e 
meio-ambiente no MARGS e na Usina do 
Gasômetro.
• exposição de esculturas efêmeras, na Praça 
da Alfândega, no dia 24 de novembro
• roteiros ecológicos com a participação da 
museóloga visitante Brenda Baker pelo inte
rior do Estado.

DEZEMBRO 1994
• Mostra Nossos bosques têm mais vida?, 
com os artistas Maria Tomaselli, Gustavo 
Nakle, Lenir de Miranda, Diana Domingues, 
Irineu Garcia e Marlies Ritter no MARGS.
• projeção de vídeos sobre o tema no MARGS 
e Usina do Gasômetro.

MARÇO 1995
• intercâmbio de exposições entre Estados 
Unidos e Brasil.
• publicação bilíngüe, em Porto Alegre, com 
relatório e balanço final do projeto Gralha 
Azul.

A flor, desenho de Eneida, 9 anos. Jornal Arte&Educação,fev. 1971, n°2

CALENDÁRIO MARGS AGOSTO/94 CALENDÁRIO MARGS SETEMBRO/94
Segue Adolfo Bittencourt & Flávio Gonçalves • Saguão Até 07.08

Segue Litografia no Rio Grande do Sul • Galeria I Até 28.08

Segue RS - Gerações 70 e 80 • Pinacotecas

Abre A Tridimensionalidade • Pequena Galeria

Abre Frantz • Sala Pedro Weingartner

Abre Mauro Fuke & Lia Menna Barreto • Saguão

Astrid: 25 anos de arte, encontro com a artista • Auditório, 17h

Encontros do Fazer Técnico - Gravura em Metal • Auditório, 15h

Encontros do Fazer Técnico - Gravura em Metal • Auditório, 15h

Música no Museu • Pinacotecas, 17h

Abre Frantz & Teti «Saguão

a[gél
1 Qui'I Segue Frantz & Teti • Saguão. Até 25.09

Segue RS-Geração 70 e 80 - Pinacotecas. Até 25.09

Segue A Tridimensionalidade • Pequena Galeria. Até 30.10

Encontros do Fazer Técnico • Gravura em Metal - Auditório, 15h.

Lançamento livro Iberê Camargo • Pinacotecas

Encontros do Fazer Técnico - Eletrografia • Auditório, 15h.

Música no Museu • Pinacotecas, 17h

Abre Marlies Ritter & Neusa Sperb • Saguão

O horário de visitação do MARGS é 
de terças a domingos, das 1 Oh às 19h, 
na Praça da Alfândega, s/n9.
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