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JORNAL DA AAMARGS

O curso A expressividade da figura 
humana (estudo da forma), 
coordenado por Regina Ohlweiler, 
começa no dia 7 de abril no MARGS. 
O módulo propõe o estudo das 
diversas formas de perceber e 
representar a figura humana. O 
programa será desenvolvido às

EDITORIAL A

JORNAL DA 

AAMARGS: 

UM ANO DE 

DIÁLOGO

O Jornal da AAMARGS está de aniversário neste 

mês, completando um ano de diálogo entre os 

associados, o museu e o público em geral. Ao longo 

destes 12 meses de circulação pontual e ininterrupta, 

num esforço conjunto da Associação, do MARGS 

e do seu Núcleo de Comunicação, o jornal 

consolidou um espaço alternativo de divulgação do 

museu e do processo criativo nas artes visuais. Com 

um projeto gráfico característico, o Jornal da 

AAMARGS registrou, passo a passo, todo o 

movimento cultural do principal museu de arte do 

Estado, marcando, também os 

assuntos relevantes do setor com 

artigos de pesquisa, reflexão e 

Pp polêmica. A AAMARGS espera que 

esse precioso meio de comunicação

II fique ainda melhor nos próximos
*1 números.

C ur s o s
quintas, das 14 às 17h, no MARGS.

A oficina permanente de xilogravura de Circe 
Saldanha começa no dia 5 de abril e será realizada sempre às 
terças, das 14 às 18h, no museu.

Inscrições e informações sobre os cursos acima no 
núcleo de extensão do MARGS ou pelo telefone 227-2311,
ramal 30.

Depois da reformulação do espaço 
físico e das estantes, a biblioteca do 
MARGS põe à disposição dos 
interessados novos volumes. As 
doações do :nês passado foram as 
seguintes:

O ! L 1 jnJ-pr- - revistas Smithsonian, Diálogo n° 3- 
- vol 22 e n° 4-vol 26; doadas pela

É AAMARGS.
- Como apreciar a arte de Armindo Trevisan; doação da 
editora Mercado Aberto.
- TO 93 de Maria Tomaselli; doação da autora.
- Raimundo Cela-Luz: natureza e cultura, edição e doação da 
Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará.
- Cinco Mulheres - Pioneiras das artes-plásticas no Rio Grande 
do Sul de Leda Piccoli; doado por Alice Brueggeman.
- Atelier Livre: 30 Anos-, doado pela Secretaria Municipal de 
Cultura POA.
- O que é fotografia de Cláudio Kubrusly.
- Estética de J. Balmes.
- Xilogravura - Arte e Técnica de Anico Herskovits.
- Centro de Cultura - Forma e Função de Luís Milanesi.
- Lasar Segall e o modernismo paulista de Vera Beccari.
- Como reconhecer a arte gótica de Maria Cristina Gozzoli.

:
Direção AAMARGS

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMDLÉIA GERAL ORDINARIA 
ELEIÇÕES 1994

A AAMARGS, por sua diretoria, convoca todos os seus associados para a Assembléia Geral que será 
realizada no dia 26 de abril de 1994, às 17 horas, em primeira convocação, e às 17 horas e 30 minutos em segunda 
e última convocação, em sua sede, na rua Sete de Setembro 1010 (Museu de Arte do Rio Grande do Sul), em Porto 
Alegre, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:

- Eleição para a nova diretoria da Associação
- Escrutínio da uma de votação
O horário para votação será das 10 às 17 horas do dia 26 de abril de 1994.
Todo o associado em dia com a tesouraria, até a data da publicação deste edital, poderá votar e ser votado.
Os interessados em concorrer à diretoria da AAMARGS, deverão inscrever suas chapas até às 17 horas do 

dia 15 de abril de 1994.

Sn
O Programa de Educação e 
Preservação do Patrimônio Cultural 
está organizando, pára o final de abril, 
uma nova caravana para Erechim,

CaravanaCulffl retomandoyaosdcarquitcraeuuiuiuiiuu paisagismo da região, através do
depoimento de especialistas. Informações com Régis pelo 
telefone 227-2311, ramal 30.

Luís Alberto Buchholz 
Presidente

O café do museu tem boas opções 
final de tarde no centro deO Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Grupo de Preservação e Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural 

do Estado do Rio Grande do Sul (SALVARTE) 
homenageiam a colega Ana Dreher, falecida precocemente em fevereiro passado, aos 49 anos, em virtude de problemas 
cardiológicos. Ana Dreher era uma voluntária incansável do grupo Salvarte e empenhou-se, entre outros projetos, na 
restauração da porta principal do museu e do prédio da Casa Torelli. Ana freqüentou o Ateliê Livre, possuía uma forte 
inclinação para a escultura e dedicou muito do seu tempo ao restauro e à preservação do patrimônio artístico e cultural.

para o
Porto Alegre. Experimente o chá 
gelado, o café com sorvete e os lanches 
leves e exclusivos. O Coffe Cantanta

Associação dos Amigos do MARGS, ainda consternados,e a

funciona de terças a domingos, no 
MARGS.

•y t Obras recentes de Jailton Moreira e
Élida Tessler ocupam o saguão do 
MARGS até o dia 24 de abril. A dupla 

- « • • djr seguinte de artistas, dentro do Projeto 
Presença, é formada por Gaudêncio 

Fidélis e Tânia Resmini que apresentam seus trabalhos, no 
mesmo local, a partir do dia 26 de abril.

A AAMARGS está 
organizando a excursão 0 calendário MARGS 1994

/**

com gravuras de Wilson Cavalcanti, Luiza 
Coutinho, Maryl Rodrigues, Glaé Eva Macalós e 

Circe Saldanha, está à venda na Arteloja com 
preços especiais: 24 URVS à vista, ou 2 vezes 

de 15 URVS, ou 3 vezes de 12 URVS.

na segunda quinzena de setembro. 
Durante 27 dias, o grupo irá visitar 
a Espanha, França, Inglaterra, 
Bélgica, Alemanha, Áustria, Itália, 
Mônaco e Portugal). As reservas 

f podem ser feitas, a partir de 
í abril, na AAMARGS (fone 227- 

2311, ramal 20) e na Portobrás 
Turismo (fone 227-2068).

EXPEDIENTE Presidente Luís Alberto Buchholz Vice- 
Presidente Luís Garcez Conselho Editorial Ernani Behs • Milka 
Levacov • Naira Vasconcellos • Nilde Prado • Paulo Gomes 
Jornalista Responsável Cida Golin RG 6.236/25 Edição Cida 
Golin Colaboradores José Luiz do Amaral • Vera Reis Pinto • 
Eduardo Leães • Rosa Inés 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 voluntários, nãò fazendo jus a nenhuma 
remuneração. A responsabilidade dos artigos é exclusiva de seus autores.

A Arteloja do MARGS funciona de terças a 
domingos, das 10 às 17h.
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JORNAL DA AAMARGS

A MODERNIDADE Eu não vejo muita diferença entre os homens 

coisas. Minhas paisagens são tristes, feitas 

crepúsculo, quando paira aquela solidão na linha 
do horizonte. Nessa hora do dia, 

de acordo com o infinito. Olha aquele quadro ali. 

(Apontapara uma tela recém concluída, encostada 
a um canto do ateliê). E aquele horizonte longe 

gente chega lá e ele está ainda mais longe, não se 
alcança nunca”.
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a
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a DE ADO MALAGOLI
depoimento no catálogo da exposição Arte Sacra, 1984

t3áa

A proposta de modernidade 
conduziu Ado Malagoli na sua opção 
pela pintura, na atuação no Instituto de

anos

procurando formar um catálogo 
representativo da arte no Rio Grande do
Sul. Malagoli disputou, inclusive, 
lote de uma

umArtes e na definição dos primeiros 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
Na verdade, o artista paulista não 
concordava com

coleção particular com o 
MAS P, trazendo para o sul telas de artistas

estrangeiros. Suas aquisições também 
causavam polêmica na cidade. A compra 
da tela O Menino do Papagaio de Portinari 
provocou muita discussão do público 
ligado às artes plásticas.

Do seu diretor-fundador, o 
MARGS possui no acervo um desenho e 
os óleos O Gato Preto, Cabeça de Garoto, 
Ruínas, Tropical, além das telas Retrato de 
Ruth, em usufruto da viúva Ruth 
Malagoli, e Estudo de Paisagem, 
usufruto do casal Raul e Mila Cauduro. 
Malagoli se considerava essencialmente 
figurista. Acreditava que os seus casarios 
eram humanos. No texto O Artesão de 
Sonhos, o crítico José Luiz do Amaral 
argumenta que foi no sul que o pintor 
desenvolveu a parte mais madura de sua 
obra: "os casarios e as ruínas, de 
expressionismo profundo que às-vezes 
abre-se ao abstracionismo; a tensão 
intimistadas naturezas-mortas, por vezes 
com voos surrealistas; a força contundente 
de suas figuras mais fortes e o lirismo de

alguns pressupostos 
modernistas de 22, mas não admitia o
academicismo reinante na década de 30, §

quando cursou a Escola Nacional de g 
Belas Artes. Nessa época, participou do 5 
Grupo Bernardelli, que ajudou a J 
consolidar o modernismo no Rio de Ja- ^ 
neiro. Antes de fixar residência em Porto £ 
Alegre, no início dos anos 50, Malagoli ^ 
participou da primeira Bienal de São | 
Paulo, acompanhando as polêmicas 3

;

em

provocadas pela discussão da arte abstrata. -Sí
ENo Rio Grande do Sul, o artista 

tornou-se uma.influência obrigatória no 
ensino da pintura, influenciando a geração 
que freqüentou o Instituto, na época de 
Belas Artes. O crítico Armindo Trevisan 
associa a modernização do ensino do 
Instituto de Artes à entrada da terceira 
geração de professores no início da década 
de 50, com Ado Malagoli e Aldo Locatelli. 
A total ausência de restauradores, 
Brasil, levou o artista, alguns anos antes, 
aos Estados Unidos, para estudar pintura, 
museologia e restauração. Ele 
restaurou algumas peças do acervo do 
MARGS e da Santa Casa.

I

acadêmico, Malagoli vislumbrou a 
necessidade de atualizar o sistema artístico 
local com o nacional. Em 1954, assinou 
o decreto de fundação do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, preocupando-se 

constituir um acervo significativo e 
estabelecer uma programação ágil. No 
inicio, o MARGS não tinha sede fixa, 

primeira exposição, de Arte 
Brasileira Contemporânea, definiu os 

da entidade e garantiu a prática 
institucional das artes no sul acima das 
rivalidades locais, segundo o comentário 
do crítico Carlos Scarinci. Em 57, o

museu ocupou o foyer com teto rebaixado 
e iluminação especial do Theatro São 
Pedro. Lá, Malagoli costuma dar 
conferências na frente dos quadros, 
auxiliado por estudantes de história da 
arte. Ele conquistou até o público fiel dos 
concertos que, nos intervalos, subia até o

um

em
no

mas a Para adquirir as obras, o diretor 
conseguiu verba específica do gover- 

do estado. Comprou Vasco 
Prado, Weingártner, Alice Soares, 
Brüeggemann, Hofstetter, Fahrion, 
Ângelo Guido, Corona, Castaneda,

suas paisagens”. Malagoli relacionava o 
sul com uma vertente importante da sua 
obra: para o artista, a paisagem gaúcha 

mística, feita apenas do essencial.

mesmo

rumos no

era
Ao mesmo tempo em que 

empenhava-se na modernização do ensino
(CG)

NOSTALGIA DE ARTISTA\
Malagoli não era homem de grandes 

tradições. Calmo, afável, a reflexão que se espraia 
| no silêncio foi mais típica de uma personalidade do

sempre habitou seus trabalhos. Certa vez, ele 
disse que, ao admirar as telas de De Chirico, sentia 

estranha sensação da presença de um tempo 
muito antigo em que estaria inserido.

dimensão do tempo, em que os 
sonhos e a arte ultrapassam os limites do cotidiano, 
em que 0 menino convive com 0 adulto e 0 passado 
com o presente, que hoje está inserida a obra ea vida 
de Ado Malagoli.

me4 con

uma
g que a agitação dos grandes embates. Do menino, 
^ filho de imigrantes italianos, cuja infância foi passada 

interior paulista, conservou a predileção pelo 
^ verde dos cafezais e 0 olhar entre ingênuo e matreiro,

revelador de uma alma muito próxima da p 
_| infantil.

É nessa
^ noi

ureza

Trouxe ainda, da infância humilde, um
| firme desejo de vencer pelo trabalho sério e 
^ organizado, um forte apego ao lar e trouxe também

a nostalgia do passado típica dos imigrantes que

g José Luiz do Amaral
professor e crítico de arte, autor de O artesão de sonhos - 
Ado Malagoli, publicado por Cambona Centro de Arte e 
Galeria Tina Presser, 1982, e por Uo Christiano, 
Malagoli visto por Quintana, Rio de Janeiro, 1985.

em
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EXPOSIÇÕES
GRAVURAS E 

DESENHOS DE 

IBERÊ ___ .

Paulina Eizirick. Os músicos no palco. 
Acrílico sobre tela, 67x87, 1992.

RETROSPECTIVA DE
PAULINA EIZIRIK CRÔNICAS DE 

RUTH SCHNEIDER
No dia 12 de abril, Paulina Eizirik comemora 10 

anos de trabalho plástico, abrindo sua 16a exposição indi
vidual, com litografias e pinturas, na Galeria I do MARGS. 
Nessa última década, a artista experimentou diversas 
temáticas, fixando-se, principalmente, na figura humana 
e na questão da mulher e das raízes judaicas. Danúbio 
Gonçalves - um dos mestres da artista, além de Fernando 
Baril e Bento Dalla Bona - situa Paulina como uma 
autêntica e singular representante da pintura naif no Rio 
Grande do Sul. Segundo o gravador, essa característica de 
Paulina não limita sua pluralidade formal, bastante avessa 
ao naturalismo. “São composições ricas em invenção 
estrutural, delineadas pelo grafismo rítmico”, escreve.

Em geral, a artista trabalha com temas que a 
emocionam. Assim foi em 1985, quando visitou Aushvitz 
na Polônia e pintou sete telas negras. Alguns desses trabalhos 
podem ser vistos na retrospectiva do MARGS que tem a 
curadoria de Paulo Gomes. A ex-diretora do MARGS e 
museóloga EvelynRerg apresenta a exposição no catálogo 
e descreve: “Os quadros de Paulina se estruturam contidos 
por uma forma que não sabe nominar: parece um útero, 
que contém o mundo que ela gesta, dá forma, cor e 
caráter”.

Na Rua do Tiro, maisprecisamente na cidadezinha 
dePasso Fundo, o Quiosque aos sábados se tomava engalanado 
com os músicos, na cancha de bocha, as apostas rolavam alto, 
e muitas brigas, depois de muitos “tragos ”. N um exercício de 
memória, Ruth Schneider vai repassando para a tela essas 
histórias de uma época em que era menina, no interior do 
Rio Grande do Sul. Rua do Tiro é o título da individual de 
pintura que a artista apresenta a partir do dia 7, na Sala 
Pedro 'Weingãrtner do MARGS, dentro do projeto Museu 
Aberto. Na abertura haverá uma performance com artistas.

A ex-diretora do MARGS Evelyn Berg apresenta 
a exposição no convite, chamando a atenção para o 
cromatismo exuberante e a sensualidade das mulheres que 
habitam os cabarés da imaginação da artista: “Ela capta o 
tom gaiato da gente da noite e parece contar as intermináveis 
conversas de mesa de bar através do fluxo caligráfico que 
perpassa seus quadros”, escrève.

Ruth Schneider freqüentou o Ateliê Livre e teve 
aulas com Porcella, Marcos Lontra, Baravelli, Baril, Bento 
Dalla Bona, entre outros. Autora do álbum ilustrado 
Cassino da Maroca (1993), a artista participou da XXI 
Bienal Internacional de São Paulo em 1991, e no mesmo 
ano, ganhou o prêmio Chico Lisboa de melhor artista 
plástico no Rio Grande do Sul. Sua última individual, em 
Porto Alegre, foi no ano passado,no Espaço Cultural 
Yázigi. A exposição A Rua do Tiro pode ser vista no 
MARGS até o dia Io de maio.

Cerca de 30 obras de Iberê Camargo, do acervo 
do MARGS, ocupam as Pinacotecas a partir do dia 15. 
São desenhos e gravuras de vários momentos da trajetória 
do artista. A mostra, organizada pelo núcleo de 
e exposições do museu, é

acervo
uma das homenagens do 

MARGS a Iberê Camargo no ano do seu octagésimo 
aniversário. Além dos desenhos, o público poderá 
apreciar litografias e gravuras em metal, técnica em que 
o artista é exímio. A exposição poderá ser vista até o dia 
8 de maio.

A IRREVERÊNCIA DE A artista já participou de diversas coletivas, com 
prêmios e seleções em salões. Seus trabalhos foram vistos 
em Paris, Washington, Buenos Aires, na Suécia, além de 
ter percorrido capitais brasileiras como Curitiba, 
Florianópolis e Rio de Janeiro. A exposição de Paulina 
Eizirick ficará no MARGS até o dia dois de maio.A irreverência marcou a trajetória de Otacílio 

de Oliveira Camilo, o OTA. Falecido precocemente 
aos 30 anos, esse artista performático, que fazia da arte 
um meio de surpreender e interferir no cotidiano, agora 
é relembrado pelos amigos através de uma mostra 
retrospectiva nas Salas Negras do MARGS. A exposição 
exibirá xilogravuras reunidas por Ricardo Campos, 
Wilson Cavalcante, Maria Lúcia Cattani, Paulo 
Chimendes e Hélio Fervenza.

O I A recolhia as impressões da vida urbana, da 
mídia, para formar sua própria imagem. Sua gravura, 
tanto podia ser vista no Centro Sul-Americano de Paris, 
como em Curitiba ou numacaixinha de fósforo vendida, 
por ele mesmo, em Porto Alegre. O artista ironizava o 
objeto e o valor da obra de arte. Sua última série tinha 
como tema a cegueira, ligada ao próprio olhar do artista 
plástico. OTA também brincou com a idéia de glória 
narcisista nos trabalhos Os Caminhos da Glória, partindo 
da situação de que o bairro Glória era o seu endereço em 
Porto Alegre. A exposição começa no dia do aniversário 
do artista. Ota nasceu em 14 de abril de 1959.

CALENDÁRIO MARGS ABRIL 1994

1 Sex Segue Arte Brasileira - Coleção Chase Manhaatan Bank • Pinacotecas. Até 10.04. 

Segue Jailton Moreira & Élida Tessler no Projeto Presença • Saguão. Até 24.04. 

Segue Academicismo e Modernismo • Pequena Galeria.. Até 08.05.

Segue Artist Printers • Galeria I. Até 03.04.

Segue Rose Osório • Sala Pedro Weingãrtner. Até 03.04.

Abre individual de Ruth Schneider • Sala Pedro Weingãrtner.

1 2íer Abre individual de Paulina Eizerik • Galeria I

14Qui Abre exposição de OTA • Salas Negras

Abre mostra de Gravuras e desenhos de Iberê Camargo no acervo do MARGS • Pinacotecas Laterais

2ÓTer Abre Projeto Presença com Gaudêncio Fidélis & Tânia Resmini • Saguão


