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Vestido Verde, de João Fahrion. Uma das obras do acervo do Margs escolhidas para participar de exposição na Fundação Bienal de São Paulo. Detalhes na página 2.

O Grito, Helena Maya dÃvila, desenho
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JORNAL DA AAMARGS

EDITORIAL Em maio, o MARGS oferece os seguintes 
cursos:
• A expressividade da figura humana -
Com Regina Ohlweiller. Às quintas-feiras, 
das l4h às 17h.
• Aquarela - Com Eduardo Guimarães. Às 
quintas-feiras, das l4:30h às 17:30h.

• Desenho da figura humana- Com Plínio Bernhardt. Às terças- 
feiras, das 19h às 22h.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 

DO MUSEU DE ARTE DO 

RIO GRANDE DO SUL
Fim de gestão. Temos a consciência de que fizemos 

o melhor possível. Executamos vários projetos: o 

jornal da AAMARGS, a instalação da cafeteria, o 

Projeto Aquisição, as obras de manutenção do 

prédio, além de implementarmos ainda mais o 

trabalho de atendimento e visitas guiadas. Foram 

muitos os elogios e também as críticas. Recebemos as 

críticas com tranqüilidade, pois não temos a 

pretensão de sermos os donos da verdade e quanto 

aos elogios, só nos cabe agradecê-los. Tiramos tempo 

dos nossos familiares e dos amigos para doá-lo 

MARGS a fizemos isto com alegria e satisfação, 

com a certeza de que não foi um tempo perdido, 

mas sim um tempo de lutas e realizações. Nossos 

agradecimentos aos verdadeiros amigos do 

MARGS, todos aqueles que, efetivamente 

participam, lutam e torcem pelo nosso Museu.

CursosEm 26/04 foi eleita a nova diretoria,
com os seguintes integrantes:

Presidente: Milka Levacov 

Vice-Presidente: Evanice Pauletti 

Conselho Fiscal: Helena Goron, Lúcia Avancinie o 

Diretor do MARGS, Ernani Behs, 

como membro hato.

• Design de superfície - Com Renata Rubim.
Às terças-feiras, das 19:15h às 22:15h.

• Gravura em metal -Com Wilson 
Cavalcanti. Às quartas-feiras, das 13:30h às 18h.

• Pintura - Com Fernando Baril. Às sextas- 
feiras, com três turmas: manhã, tarde e noite. De 13/05 a 15/07.

• Pintura em tela - Com Luiza Fontoura. Às
sextas-feiras, das I4h às 18.

A posse ocorrerá no dia 10 de maio, às 17h. • Xilogravura - Com Circe Saldanha. Às
terças-feiras, das I4h às 18h.ao
Inscrições e informações sobre os cursos acima no Núcleo de 
Extensão ou pelo fone 227-2311 ramal 30.ADO MALAGOLI

Lamentavelmente não nos foi possível oferecer à família do 
professor Ado Malagoli as pinacotecas do MARGSpara o velório 
do nosso ilustrefundador, como era nossa intenção e vontade. Em 
finção do horário do falecimento do artista e por um problema 
alheio à nossa vontade, esta intenção não se concretizou, vindo 
a família a saber do oferecimento apenas após as exéquias, pelo 
que lamentamos.

A biblioteca do MARGS recebeu 
doações, em abril, “Cadernos história da 
pintura no Brasil” e “Abstracionismo- marcos 
históricos”, do Instituto Cultural Itaú. O 
artista plástico Fernando Baril também doou

como

Biblioteca r^rX^oMoseoE^oldc
Arte Contemporânea (Madri);

• Cinco momentos en cien anos de arte

BIENAL BRASIL SÉCULO XX espanola, de Carlos Arean;
• La pintura espanola moderna y contempo- 

(3 volumes): 1) de Goya al impressionismo; 2) de Nonell al 
informalismo; 3) repertório grafico;
ranea

• 10 publicações, entre revistas e catálogos.A Fundação Bienal de São Paulo está realizando uma retrospectiva de arte brasileira, 

que abrange desde o princípio do século até os dias atuais. Dessa exposição, chamada “Bienal 

Brasil Século XX”, participam três obras do acervo do MARGS: “O Obelisco” e “A Caixa” 

de Avatar Moraes e Vestido Verde”de João Fahrion. As obras solicitadas serão reproduzidas 

em catálogo. A mostra fica em cartaz até 29 de maio em São Paulo e deve vir a Porto Alegre 

em agosto, através da Edel e Secretaria Estadual de Cultura.

b A Sociedade de Música e Orquestra de 
Câmara(Somúsica) realiza um concerto no 
dia 29 de maio na pinacoteca às 17h. No 
programa, “Stabat mater”de Pergolesi, com 
as solistas Vera Campos e Ângela Diel. A 
regência é de Luís Alberto Buchholz.

no museu

Obras recentes de Gaudêncio Fidelis e Tânia 
t\ ê . ResminiocupamosagüãodoMARGSatéo 

óia 29 de maio. Os próximos artistas, dentro 
Pr°Íet0 Presença, serão Mara Pasquetti e 

‘ -*•••* Wladimirsky, que apresentam suas obras a
partir do dia 31 de maio, no mesmo local.

EXPOSIÇÃO ITINERANTE DE GRAVURAS
O MARGS exibe a partir do dia 19 de maio a exposição itinerante “A Gravura e suas Técnicas” 

Galeria I. Amostra já passou por Caxias, Gramado, Pelotas, Rio Grande, Bagé, Ijuí, Triunfo e Montenegro, 
finalizando sua trajetória em Porto Alegre. Trata-se de um mostruário das diversas técnicas de gravura - 
litografia, serigrafia, calcogravura e xilogravura - com textos explicativos. São aproximadamente 21 obras, 
com
Herskovitz, Circe Saldanha, Clarice Jaeger, Britto Velho, Danúbio Gonçalves, entre outros. Até o dia 17 
de julho, dentro do Projeto Ver o Rio Grande.

, na
O MARGS entra na Campanha de Ação da 

f „ i, !_ Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela 
"■"****^® Vida. Traga seus donativos, como agasalhos 

à foiTI© e alimentos não perecíveis, ao posto de 
recolhimento do Museu. Contamos com 
sua contribuição.

participação de artistas de primeira grandeza, como Eduardo Haesbaert, Maria Lúcia Cattani, Anico

O Coffe Cantata inclui algumas novidades 
no cardápio: o chocolate quente e o 
submarino. Além dos já conhecidos cafés 
cubano, irlandês, francês, italiano e o da 
casa. Aberto de terças a sábados das lOh às 
20h e domingos e feriados das l4h às 20h.

Amigos na 

Europa Calendário MARGS 1994:•

O Programa de Educação para Preservação 
do Patrimônio Cultural dá continuidade à

A AAMARGS está promovendo um tour ^ 
pela Europa, de 27109 a 25/10. áj|

O passeio inclui visitas a Madri, -jas
Bordeaux, Castelos do Loire, Paris,
Londres, Bruges, Bruxelas, Frankfurt, 3 • 
Nuremberg, Viena, Veneza,
Florença, Roma, Nice, Barcelona e 
Lisboa, entre outros locais. As reservas 
podem ser feitas na AAMARGS 
(fone 227-2311 ramal 20) 
ou na Portubrás Turismo 
(fone 227-2068).

No número passado, cometemos um equívoco 
quanto ao preço do calendário MARGS 1994. sua intenção de atender à comunidade rio- 

grandense. As próximas caravanas culturaisCarflVflnâ Culiufãl serã°para°AicoUruguai’asMissóes’oVaie
do rio Jacuí, Santa Maria, Colônia de 

Sacramento, Nova Petrópolis, Colônia de São Pedro, Rio Grande, 
São José do Norte, etc. Aceitamos sugestões de novos locais de 
visitação. Informações e cadastramento no fone 227-2311 ramal 
30 no Núcleo de Extensão.

Composto por gravuras de 

Wilson Cavalcanti, Maryl Rodrigues 

Eva Macalós e Circe Saldanha, 
o mesmo encontra-se à venda 

na Arteloja por CR$ 25.529,00.
A Biblioteca Pública promove um curso no 

^ dia 2 de maio, sobre Conservação e 
Restauração de Bens Culturais Móveis, com 
a restauradora Leila Sudbrack. Ao final de 

'fr cada um dos dois módulos, o MARGS 
proporcionará aos alunos e interessados seu 

apoio através das caravanas culturais, como atividade 
complementar. Inscrições na rua Riachuelo, 1190 ou pelo fone 
224-5045.

Aconservação 
e restauraçãoDl E NTE Presidente Luís Alberto Buchholz Vice-Presidente Luís Garcez Conselho Editorial Ernani Behs • Milka Levacov • Naira 

Vasconcellos • Nilde Prado • Paulo Gomes Jornalista Responsável Vera Reis Pinto RG 6.843/29 Edição Vera Reis Pinto Colaboradores 
Antônio Renato Henriques • José Luiz do Amaral • Eduardo Leães • Rosa Inês Westphalen Diagramação e Editoração Eletrônica Ana Cláudia 
Gruszynski Fotolito Proletra Impressão Zero Hora Distribuição Gratuita Tiragem 5 mil exemplares Cartas para Aamargs Praça da 
Alfândega, s/n 90010-150 Porto Alegre RS • Fone (051) 227 2311* Todas as pessoas envolvidas na publicação deste jornal são colaboradores 

B voluntários, não fazendo jus a nenhuma remuneração. A responsabilidade dos artigos é exclusiva de

"v

seus autores.
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R E T R S P E C T I D E
No dia 12 de maio, Helena 

Maya d’Ávila realiza uma retrospectiva 

de gravuras, nas Salas Negras, do 

MARGS. São aproximadamente 28 
obras, de três décadas de trabalho, nas 

técnicas de litografia, xilogravura, 
serigrafia e gravura em metal.

A artista, sobrinha do 

escritor rio-grandense Alcides 

Maya, descobriu cedo sua veia artística. 

Ainda menina, ilustrou o conto “China 

Flor”, narrativa de cunho regionalista 

que seu tio escreveu para o livro “Alma 

Bárbara”. O ficcionista, em 

reconhecimento ao talento precoce de 

Helena, doou-lhe o conto.

Versátil, Helena Maya 
d’Ávila trabalhou como rádio-atriz, 

nas rádios Farroupilha e Difusora, a 

partir de 56. Como redatora, no Diário 

de Notícias e nas revistas “Panorama”e 

“Saúde em Revista”, nas quais 

desempenhava a função de repórter. 

Nessa época, entrevistou o famoso 

ator mexicano José Mojica, que deixou 

Hollywood para entrar na Ordem 

Franciscana, e outro mexicano:Mário 

Moreno, conhecido como Cantinflas.

Foi discípula de mestres, 
estudando pintura com Iberê Camargo 

e Aldo Locatelli, desenho com Vasco 

Prado e Rubens Cabral e gravurismo 
com Danúbio Gonçalves e Maria Inês
Rodrigues. Sobre sua obra, Danúbio, 

seu professor, escreve: “...Participação 

artística diversificada nutrindo sua 

sensibilidade. Silenciosamente pecu

liar... Cordata. Fiel à sua intenção 

estética. Comunicando poética aura 
bem sucedida...”

Desde 67, quando expôs 
pela primeira vez seu trabalho, a artista 

participou de 13 individuais e 26 
coletivas, em diversos locais. MARGS- 

Alunos do Iberê, Museu de Arte de 

Florianópolis, Museu de Arte 

Contemporânea de Campinas, Clube 
de Gravura de Montevidéu, Gravura 

Moderna do RGS- mostra itinerante 

realizada nos EUA, Gravura Moderna 

do Brasil- mostra realizada em Moscou, 

são alguns exemplos.

A retrospectiva de Helena 
Maya d’Ávila pode ser vista até o dia 5 

de junho, no MARGS, dentro do 

Projeto Nossos Artistas.
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HELENA MAYA D'AVILA
COBRAS E LAGARTOS“Cobras e Lagartos”é o 

nome da individual que Karin Paiva 

apresenta a partir do dia 3 na Sala 

Pedro Weingàrtner, do MARGS. A 

artista expõe seis trabalhos em acrílico 

sobre tela, de 1,50mx 1,30m, dentro 

do Projeto Museu Aberto. A temática 

de sua obra continua girando em 

torno dos bichos, o que muda desta 

vez é a técnica, “ agora mais 

aperfeiçoada” , segundo a artista.

Karin estudou desenho 

com Wladimirsky, pintura com Vera 

Wildner e litografia com Danúbio 

Gonçalves. Desde que começou a 

expor, em 88, participou de diversas

coletivas, no Atelier Livre da 

Prefeitura, na galeria Arte & Fato, 

dentre outros. Mostrou seu trabalho 

em projetos populares, como 

“Pintando a Constituinte”, no 

viaduto da Conceição e “Por uma 

Sociedade sem Manicômios”, nos 

muros do Hospital São Pedro. Além 

de vários salões, como o “IV e V 

Salão Cidade de Porto Alegre”, “30 

Anos do Atelier Livre” e “16° Salão 

Chico Lisboa de Artes Plásticas”, e 

individuais. Atualmente a artista é 

instrutora de arte para crianças. A 

exposição “Cobras e Lagartos” fica 
no MARGS até o dia 29 de maio. 3
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VASCO PRADO 80 ANOS
Vasco Prado nasceu em 16 de abril de 1914. Estudou como bolsista nos ateliers de Fernand Leger e Etienne 
Hadju c na Escola de Belas Artes de Paris, entre 1947e 1948. Tomou contato com a obra do escultor 
Rodin e, na Itália, admirou Donatello, Ghirlandaio e os contemporâneos Giacomo Manzu e Marino 
Marini. A con vite dos governos da Polônia, Espanha e Alemanha visitou e expôs nestes países, entre 1968 e 
1969. Participou do Clube de Gravura, após ter contato com o gravador mexicano Mendez, da Oficina 
Gráfica Popular do México, e auxiliou na formação do Clube de Gravura de Montevidéu. Sua obra 
perpassa o desenho, a gravura, a tapeçaria, painéis, a cerâmica e a escultura. Com inúmeros prêmios 
internacionais e mais de cem exposições no currículo e estando sua obra presente em Museus do mundo 
inteiro, Vasco é um dos maiores artistas gaúchos e brasileiros de todos os tempos. O artista declarou,. 
entrevista a Zero Hora, em 23/01/94: "um cabra com 80 anos, com 50 ou 60 de trabalho, não tem

em

currículo. Dizer que fez mais de cem exposições, ora, vá amolar outro ”

O CAVALO NO 

IMAGINÁRIO SIMBÓLICO 

DE VASCO PRADO
Mesmo tendo o artista Vasco 

Prado vivido sua infância fora de Uruguaiana, 
cidade onde nasceu e para onde retornou na 
puberdade, ficou em sua memória a imagem 
do pampa, com horizontes a se perder na 
distância, e do gaúcho montado em seu cavalo, 
a percorrer as coxilhas. A realidade social do 
pampaéa fonte indiscutível do seu imaginário, 
mas quando ele retrata em sua escultura o 
homem do campo, este adquire, sob vários 
aspectos, uma dimensão que ultrapassa o re
gional, e que é, simultaneamente, real e onírica. 
A obra de Vasco Prado revela uma imaginação 
povoada de figuras e símbolos inerentes ao 
imaginário coletivo, regional e universaho 
cavalo, o homem, a mulher e personagens 
ligados ao folclore, à história do RS e às lendas 
gaúchas, em particular aquelas que vinculam o 
homem ao animal.

Para o psicanalista Carl Gustav 
Jung os símbolos ocorrem naturalmente e são 
maiores que o simples conceito que 
representam, ao contrário dos signos. O 
símbolo de um lado pode ser compreendido 
em parte pela razão, e de outro manifesta um 
sentido que não pode ser conceituado. A arte, 
enquanto simbólica, supõe um enigma, o que 
não impede que em parte a decifremos, 
interpretando alguns dos seus significados. Os 
símbolos são para Jung uma linguagem uni
versal, que surge de uma tendência que os 
indivíduos têm à totalização, processo marcado 
por símbolos arquetípicos. Os arquétipos são 
formas instintivas de imaginar, tendências de 
organização do psiquismo individual e coletivo, 
centros em torno dos quais configurações 
análogas se aglutinam. Mesmo havendo 
símbolos universais não existem significados 
universais. Entretanto, quando vemos numa 
determinada obra de arte um conteúdo 
arqutcípico ela nos impacta, pois este 
desencadeia em nós emoções inerentes aos 
complexos afetivos pessoais que se aglutinaram 
em torno dos arquétipos. A obra de Vasco 
Pado, independente da intenção original e 
consciente do artista, possui um conteúdo 
simbólico de forte teorarquetípico e emocional.

campanha e de corridas de carreira, servia para 
trazer o médico e o padre, para fazer nascer, 
curar ou prestar os sacramentos últimos. Daí 
ser tal animal a representação de uma extensão 
do homem, explícita na idéia de unidade 
indissolúvel entre montador e montaria, idéia 
que assustava os índios que nunca haviam 
visto semelhante “bicho”: o centauro. Na 
mitologia os cen tauros eram seres monstruosos 
que se alimentavam de carne crua e que tinham 
paixão por carne crua e mulheres.

O cavalo tomado como símbolo 
isolado tem significação semelhante, o vemos 
como representação dos instintos e dos desejos 
exaltados. Para Jung, um cavalo selvagem ou 
sem montaria aparece em sonhos quando a 
consciência perde o controle dos instintos. 
Um homem montado a cavalo representaria, 
portanto, aduplicidade humana, dividida entre 
o aspecto racional e os instintos animais. Nas 
esculturas de Vasco a nudez do cavaleiro 
montado em pêlo acentua este aspecto sensual 
do contato da pele com o couro peludo do 
animal. O cavalo representa ainda as forças 
cegas oriundas do caos primigênio, como no 
mito em que cavalos saem do mar ferido pelo 
tridentedeNetuno. Aindase associava o cavalo 
ao deus Marte, vinculando-o à guerra.

A imagem do cavaleiro também 
possui um sentido simbólico queulrapassasua 
representação visual: ser cavaleiro é ter sob 
domínio o cavalo, os instintos, é ser alguém 
superior, capaz de usar beneficamente as 
energias inferiores. Para ser cavaleiro um 
homem precisava desenvolver virtudes físicas, 
morais, intelectuais e espirituais. Considerava- 
se cavaleiro aquele que possuía nobreza, 
integridade, coragem, mas era ao mesmo tempo 
gentil, e se dispunha a proteger os fracos, os

pobres e as mulheres.
Também para Jung o cavalo é 

uma representação da ânima, a alma feminina 
presente no interior do homem, a mãe em nós, 
as forças do inconsciente. Em alguns sonhos 
aparece também representando o si-mesmo, o 
eu ideal, interior, o ideal de nós em nós. 
Encontramos ainda em muitas lendas a idéia 
do cavalo como aquele que previne o cavaleiro 
dos perigos, o que é clarividente. Talvez se 
origine daí a idéia de boa sorte associada às 
ferraduras. O cavalo, pela sua velocidade, 
representa ainda o movimento ou os ciclos da 
natureza e da vida. Os povos nômades o 
usavam para se deslocar, assim como todos os 
cavaleiros sem pouso, os errantes. Por isto, o 
cavalo está associado aos povos não sedentários 
e agrícolas, aos estrangeiros, bárbaros e 
guerreiros.

Passando ao largo de sua fase do 
Clube de Gravura e também de uma análise 
formal de sua produção plástica, analisarei o 
imaginário do artista, mais propriamente o 
uso intermitente da figura do cavalo tomada 
como símbolo ou signo, usando 
instrumento a psicologia analítica. Para a 
psicanálise a arte c uma projeção do psiquismo 
do artista, e como tal nos diz acerca dos 
conteúdos inconscientes de quem a produziu. 
A psicologia analítica vai mais além, por 
entender que a arte autêntica tem valor uni
versal, por ultrapassar o psiquismo individual 
do artista e expressar conteúdos inconscientes 
da “alma coletiva”. Apesar de ter claro q 
imagens e figuras de uma obra plástica não são 
a sua essência, e que a psicologia diz mais do 
processo criador e não atinge o ser da arte, 
creio que, mesmo assim, alguma luz poderá 
surgir de tal enfoque.

O que se pode questionar na obra 
de Vasco Prado é se tais imagens 
tridimensionais são de fato símbolos, 
considerando-se que, para Freud, só se pode 
simbolizar o que está reprimido, e que para 
J ung os símbolos são naturais e espontâneos. É 
óbvia a cerebral ização na obra do artista, o que 
me obriga a afirmar que muito daquilo que 
nós chamamos simbólico nela funciona como 
signo, criação consciente, pessoal e intencional. 
Independentemente do que possa explicar a 
psicologia, a obra de Vasco dialoga com a 
história, atinge sua época, e supera a rude 
imagem primordial do instinto, é portanto, 
indiscutivelmente, arte na plena acepção da 
palavra.

como

O CAVALO COMO 
SÍMBOLO OU SIGNO

O cavalo é o animal mais presente 
na obra do artista. No Rio Grande do Sul oue as

cavalo participou da história através de 
revoluções e guerras, e se fazia presente em 
muitas lides do campoxamperear, repontar 
vacas leiteiras, puxar carroça e bicas de água, 
ser meio de locomoção, participar de festas na

Antônio Henriques
Mestre em Filosofia, especialista em 

Artes Plásticas, escritor

CALENDÁRIO MARGS MAIO/94 CALENDÁRIO MARGS JUNHO/94
1 Dom Segue Tânia Resmini & Gaudêncio Fidelis no Projeto Presença • Saguão. Até29/05

Segue Gravuras e desenhos de Iberê Camargo do acervo do MARGS • Pinacotecas

Segue Retrospectiva de gravuras de OTA • Salas Negras. Até 08/05

Segue Academicismo e Modernismo • Pequena Galeria. Até 08/05

Abre indivivual de Karin Paiva » Sala Pedro Weingãrtner. Até 29/05

Abre mostra Figuração e Abstração no Projeto Arte Educação. • Pequena Galeria

lQua Segue Gravuras e desenhos de Iberê Camargo do acervo do MARGS. • Pinacotecas

Segue coletiva A gravura e suas técnicas • Galeria I

Segue mostra Figuração e Abstração • Pequena Galeria

Segue Helena Maya d’Ávila • Salas Negras. Até 05/06

Abre individual Arnaldo Batalhini • Sala Pedro Weingãrtner. Até 26/06

%

3Ter 2Qui
lOTer

12Qui
9Qui Abre Projeto Acervo Vivo com Vasco Prado.-desenhos e gravuras • Salas Negras

Abre individual de Helena Maya d’Ávila • Salas Neg ras 15Qua Lançamento livro Iberê Camargo • Pinacotecas
19Qui Abre coletiva A gravura e suas técnicas • Galeria I

26Dom Música no museu • Pinacoteca, 17b
29Dom 

3.1 Seg

Música no museu • Pinacoteca, 17h
O novo horário de visitação do MARGS, 
a partir de maio, será das lOh às 19h.4 Abre Projeto Presença com Mara Pasquetti & Wladimirsky • Saguão


