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PROJETO AQUISIÇÃO*
EDITORIAL A biblioteca do MARGS, 

especializada em artes 
visuais, reabriu, depois de 
um processo de reor
ganização das estantes e 
do espaço físico. A bi
blioteca possui uma boa 
bibliografia na área de 
museus, filosofia da arte, 
biografias de artistas e 

periódicos especializados. O horário de fun
cionamento é de segunda a sábado, das 10 às 17 
horas.

Março é um mês agitado, a época do retorno,
•

quando a cidade retoma sua rotina, sonoridade e 

ritmo característicos. O MARGS, por sua vez, abre o 

mês com exposições excelentes, reunindo nomes 

significativos do cenário internacional e nacional. A 

AMMARGS, em conjunto com o Consulado 

Americano -USIS, ICBNA e MARGS, promove a 

exposição Colaborações: Artistas + Impressores, um 

belo conjunto de litografias de 28 artistas 

e seus impressores. O MARGS recebe, ainda, os 

Mestres Brasileiros na Coleção do Chase, exibindo

Biblioteca

è

1americanos
Estão abertas as inscrições 
para os seguintes cursos 
no MARGS:
Design de Superfície com 
Renata Rubim, de 15.03 
a dezembro, manhã e 
noite, às terças. 
Desenho da Figura 
Humana com Plínio 
Bernhardt, às terças e

s

HMftnomes como Tomie Ohtake, Baravelli, Wakabayashi, 

Darei, Arcângelo Ianelli, Iberê Camargo, entre vários 
outros. Nessa agenda movimentada, há também a 

individual de Rose Osório

A pintura-colagem (l,07m x O,90m), realizada por Wilson 
Cavalcanti em 1990, faz parte do acervo do MARGS através 
do Projeto Aquisição da Associação de Amigos do 
Cavalcanti estudou desenho, gravura em metal e litografia 
com Paulo Peres e Danúbio Gonçalves e Assunção Souza. O 
artista já expôs na França e no Uruguai, e no ano passado, 
participou da coletiva Arte Sul 93. Cavalcanti trabalha 
Atelier Livre de Gravura do MARGS e no Atelier II de 
Litogravura, e participa com uma gravura do calendário de 
arte MARGS 1994, à venda na Arteloja. Segundo o comentário 
de Maria Benites, num texto publicado no jornal Continente, 
“Cavalcanti é contraditório, quer tirar-nos da segurança do 
sabido, soltar-nos do caos que traz o não saber, esse não saber 
tão profundo que nos tira até as perguntas”.

museu.

C ur s o se o retorno de projetos 

importantes como Arte-Educação, o Projeto
no

quartas, à tarde.Aquisição, Música no Museu, além, é claro, da 

programação de cursos e das caravanas culturais.
Xilogravura com Circe 

Saldanha, até dezembro, às terças, à tarde.
Gravura em Metal com 

Wilson Cavalcanti, até dezembro, às quartas, à 
tarde.Luís Alberto Buchholz

Informações no núcleo de 
extensão do MARGS ou pelos telefones 227-2311, 
ramal 30.

Presidente da AAMARGS

OBRAS DE COLECIONADORES NO MUSEU Os alunos que fre- 
qüentaram os cursos desenvolvidos no museu devem 
retirar os certificados de conclusão no núcleo de 
extensão, em horário comercial, de terças a sextas.

A reformulação do 
espaço físico do setor admi
nistrativo, no porão do 
prédio do MARGS, possi
bilita a exibição de obras de 
arte no local. No saguão e 
nas salas da direção podem 
ser vistas obras de Karin 
Lambrecht, Maria Lídia 
Magliani, Milton Kurtz, 
Frantz, entre vários outros. 
As obras são da coleção de 
João Manoel Lopes e ficam 
aos cuidados do MARGS 
por tempo indeterminado.

O Programa de Educação 
e Preservação do Patri
mônio Cultural está 
organizando uma cara
vana cultural para São 
Lourenço do Sul. O 
passeio cultural está 
previsto para a segunda 
quinzena de março. In

formações com Régis ou Martinez pelos telefones 
227-2311, ramal 30.

A Sociedade de Música e 
Orquestra de Câmara - 
Somúsica - abre o projeto 
Música do Museu em 94, 
apresentando um con
certo no domingo, dia 27, 
às 17 horas, nas Pina
cotecas. A entrada é franca.

c-o

ARTE EDUCAÇÃO MUSEU ABERTO
O programa de Arte Educação retoma suas atividades, neste 
mês, propondo a discussão didáti ca em torno do academ icismo 
e do modernismo. Uma obra de cada período estará 
exposição na Pequena Galeria do MARGS, num contraponto 
entre os dois estilos. Esse programa é dirigido às escolas e o 
módulo sobre o estilo acadêmico e moderno fica em exposição 
até o dia 8 de maio. O debate seguinte será em torno da figura 
e da abstração. As escolas interessadas devem telefonar para 
o museu, agendando os horários disponíveis.

O projeto Museu Aberto inicia sua edição 1994 
com a abertura da individual de Rose Osório no dia 
8 de março. A exposição poderá ser vista até o dia 
3 de abril. O projeto Museu Aberto consiste em 
individuais de artistas escolhidos pelo Conselho 
Consultivo do MARGS. Os interessados em expor 
no MARGS inscrevem-se através de edital.

I
em

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 6.256/23 
Edição Cida Golin Colaboradores José Luiz do Amaral • 
Eduardo Leães • Vera Reis Pinto • Rosa Inês Westphalem 
Programação Visual eDiagramação Ana Cláudia Gruszynski 
Fotolito Proletra Impressão Zero Hora Distribuição Gratuita 
Tiragem 5 mil exemplares Cartas para Aamargs Praça da 
Alfândega,s/n90010-150 PortoAlegreRS • Fone(051)227 
2311 • Todas as pessoas envolvidas na publicação deste j ornai 
são colaboradores voluntários, não fazendo jus a nenhuma 
remuneração. A responsabilidade dos artigos é exclusiva de 
seus autores.

Coffe CantataCoffee
0 Coffe Cantata retoma seu ritmo normal, depois das férias coletivas 
de fevereiro, com uma seleção variada de salgados, doces, bebidas e 
cafés. Em breve, o Coffee Cantata incluirá um cardápio especial para a 
hora do almoço. Agora em março, o café abre aos domingos, 
acompanhando os visitantes do MAKG5.

CANTATA
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Uma mostra do trabalho de 28 artistas e

impressores do Instituto Tamarindo, um dos

responsáveis pelo ressurgimento da litograüfia nos

Estados Unidos a partir dos anos 60, poderá ser vista

na Galeria I do MARGS a partir do dia 8. O Instituto

I Tamarindo, na Universidade do Novo México,

mantém a prática da litografi colaboração,a em ou

seja, o artista trabalha associado a um artesão

vés de imprimir suas próprias imagens.impressor,aom

Nesta exposição, promovida pelo Consulado

Americano USIS, MARGS Instituto Cultural
Brasileiro Norte-Americano e AAMARGS, estão

trabalhos de Clinton Adams, Joseph Almyda, Wulf

Barsch, Billy Al Bengston, Tom Berg, Larry Brown,

Louisa Chase, Roy de Forest, Robert Fichter, entre

vários outros. O desenvolvimento da litografia nos

Estados Unidos ocorre neste século, quando artistas

como John Sloan George Bellows utilizam oou

processo litográfico para refletir a expansão de um

pais através das imagens de Nova Iorque ou mesmo

da Grande Depressão do final dos anos 20. Na

década seg te, o Projeto Federal de Arte incentivouuin

mas o gesto espontâneo doos pintores americanos,

expressionismo abstrato não traduziu-se de forma

integral na litografia.

Os críticos situam o renascimento dessa

técnica em 1960, da criação da Oficinaépoca

Tamarindo, Los Angeles, com recursos daem

Fundação Ford. Dirigida por J Wayune ne e seus

colegas artistas-impressores Clinton Adams e Garo

Antreasian, a oficina manteve a filosofia de conjugar

a investigação estética do artista e a técnica do artesão

nos processos de entalhe, relevo e impressão

pia gráfica O Instituto Tamarindo é o sucessor dano

oficina na Universidade do Novo México. A exposição

Colaborações: Artistas Imp poderá ser vista+ ressores

até o dia 3 de abril na Galeria I do MARGS.

A exposição itinerante Mestres Camargo. O destaque da mostra são os
Brasileiros na Coleção do Chase chega a Porto 
Alegre neste mês, exibindo, nas Pinacotecas 
do MARGS, 33 telas do acervo do banco

abstracionistas informais que formam o
núcleo maior do acervo do Chase. Entre
eles, estão Antônio Bandeira, Di Prete,

Chase Manhaatan. A exposição abre no dia 
10 e pode ser vista até o dia 10 de abril. O 
curador Fábio Magalhães, também 
conservador chefe do MASP, 
conjunto representantivo da arte brasileira. 
O acervo, formado ao longo dos últimos 30 
anos, contempla as diversas tendências e 
correntes artísticas da arte no país. Nesta 
mostra, há uma preocupação em reunir 
nomes de todos os estados brasileiros. Do 
Rio Grande do Sul, participam Glauco Pinto 
de Moraes, Glauco Rodrigues e Iberê

Wakabayashi, Fukushima, Tomie.Ohtalcee
Yolanda Mohalyi.

4 Ui 4 üO público também poderá apreciar 
obras dos artistas que participavam do ■I Us IIs 8Ü

reuniu um
■MMMÍmovimento concreto, neoconcreto e das Wmmmcorrentes geométricas como Sacilotto,

Hércules Barsotti, Samson Flexor, Maria
Leontina, Arcângelo Ianelli, Ivan Serpa e íoutros. Numa política de parceria Icom a
instituições públicas, o Chase levará m ' -

silíE,;;,:
:essa §

mesma exposição para o Museu Municipal 
de Arte - Fundação Cultural de Curitiba e J "f 
Pinacoteca do Estado de São Paulo. Para o ^ 
Museu Nacional de Belas Artes, o banco J 1

£ K

*
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MESTRES
BRASIL* i r o íjl

cedeu, em regime de comodato, o tríptico -js g 
de Di Cavalcanti, Navio Negreiro. * ^
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Parece indiscutível epor demais óbvio que um 

quadro ou uma escultura destinem-se, antes de tudo, 

ao olhar. Apesar dessa obviedade, 

constatamos que, entre nós, épelo ouvido que costumam 

passar, antes de mais nada, os caminhos das artes 

plásticas. Conhecem-se quadros, esculturas, instalações 

e outros objetos plásticos mais pelo que 

respeito do que pela percepção direta de sua realidade 

visual. Adota-se a atitude do ouvinte num terreno 

normalmente tido como do olhar. Essa inversão de 

valores que, de início, pode parecer um absurdo, logo 

se revela, entretanto, como 

necessidades da Província.

Afastada dos grandes centros hegemônicos 

eles subserviente, a intelectualidade provinciana se 

apraz em reverenciar as citações do que lá fora é 

produzido e só visto aqui por reprodução. Exemplo 

disso é o fato de ter sido solicitado

alunos de uma das academias locais quefi.-----

releitura das Meninas de Velazquez a cujo original, 

no Museu do Prado em Madrid, não tinham, é claro, 

nenhum acesso direto. O que se pediu, em verdade, foi 

a releitura da reprodução gráfica do quadro e do 

discurso sobre ele produzido em livros e em sala de 

aula. Tarefa que, por certo, os ouvidos, ou pelo 

o modo auditivo, a atitude de quem “ouviu dizer” 

desempenham o principal papel.

Por outro lado, tudo

OPINIÃO transformadas agora em pálidas amostras que servem 

apenas de combustívelpara a elaboração do incansável
entretanto, blá-blá-blá.

I udo se faz para que não se desenvolva a 

capacidade de ver e de perceber visualmente. Não é 

por acaso que acontecem fatos como o do professor, 

cuja cadeira destina-se ao comentário da produção 

plástica de seus alunos, conseguir chegar ao fim do 

curso sem ter visto um trabalho ao menos. Éclaro que,

se ouve a seu

GENERALIZAÇÃO 

DA CEGUEIRA
neste contexto, não é necessário saberpintar ou desenhar

desenho. É claropara lecionar pintura ou que a

mediocridade como artista deixa de ser impedimento 

para que o brilho acadêmico, quando o que importa

fruto das carências e

atual, contemporâneo, válido, etc. Éaqui que começa 

a discussão. Mas não o debate em torno à apreciação 

das o br as de arte, esta atividade praticamente inexiste. 

O que se dá é a briga para estabelecer quem é ou não 

detentor do direito de dizer quem é quem, ou o que é 

boa ou má produção artística. Um forte bate-boca 

que, como não poderia deixar de ser, fica restrito aos 

limites da fala e da audição. Nada precisa ser visto. O 

importante ésaber se o artista convidado para este ou 

aquele evento é conhecido, divulgado pela imprensa e 

aplaudido por alguém que ostente um título qualq 

Ou, ainda, saber se o curador de uma mostra propõe 

fórmulas e conceitos que agradam os demais titulares 

de cargos em instituições.

Tanta é a falação e tão pouca a vivência do 

processo artístico em sua materialidade visual que o 

objeto plástico acaba por perder densidade, já não 

existindo senão como elemento mais para ser diícutido 

do que para ser visto. A obra de arte chega a se tornar 

incômoda, e o que se pede e se exige dos artistas é que 

saibam organizar curriculum, portfólios e relatos 

verbais sobre sua produção que possam servir para 

alimentar análises destinadas aos ouvidos. Uma boa 

exposição passa a ser aquela que permita 

curador exibir conhecimento conceituai

e a é mais o quê se diz e o quê se ouve do que o quê se faz 

e o quê se vê. A tal ponto a visualidade cedeu terreno 

à sonoridade verbal que o diz-que-diz-que impresso 

ocupou o lugar das formas, das cores e do volume como 

modo de expressão de artistas plásticos agora 

transformados em donos de jornal e em produtores 

ligados a palavra escrita.

Chegamos, dessa maneira, à constatação de 

que, paradoxalmente, quanto mais se fala e se discute 

sobre artes plásticas, menos estas existem no Rio 

Grande do Sul, já que cada vez menos a preocupação 

dos que comandam o espetácião é centrada no olhar 

(como podemos, por exemplo, constatar ao ver a 

presença de De Kooning em Pollock e vice-versa ou ao 

perceber como as obras deMirópenetram a arte norte- 

americana esão depois por esta influenciadas). Pouco 

ou nada há de realidade plástica em que o valor da 

arte se impõe como imagem e atinge a nossa retina.

Talvez ainda haja artistas, mas pouco interessa 

o que fazem. Talvez ainda haja obras de arte, 

cada vez menos importa vê-las e sabê-las 

caráter de realidade plástica. A cegueira generaliza- 

se, condenando à inexistência o que só existe em 

função de seu esplendor de forma para ser vista.

recentemente aos

zessem uma

uer.

menos

se organiza no universo 
rígido da Província como um acerto entre titulações

que permite aos seus detentores ficarem tranqiiilos e 

imóveis em suas posições. Assim, mais do que 

ação que se processa na mobilidade de um mundo 

movimento, a produção plástica passa a ser encarada 

como um conhecimento estratificado ao qual o acesso 

define posições de poder. Tudo passa a ser título e deixa 

de ser processo vivo e dinâmico. Dessa 

ficamos sabendo quem é artista não olhando

uma

em

mas

em seu

maneira, ao seu 

ou idéias

sobre a história da arte, tudo articulado em discursos 

cuja sonoridade sobrepõe-se à visualidade das obras,

o que

produz, mas ouvindo o que dizem aqueles a quem a
José Luiz do Amaral

professor e crítico de artetitulação confere o direito de definir o que é ou não

CALENDÁRIO MARGS MARÇO 1994Pwjetc
P/tCfCypu^

O Projeto Presença de março 
traz para o saguão principal do 
MARGS obras recentes de 
GuillermoA.C.eTeresaPoester. 
Guilhermo A.C., 22 anos, é 
estudante do Instituto de Artes e 

já participou de coletivas importantes corno Nova Atitudes, 10° Salão da 
Câmara Municipal, Arte Contemporânea: Destaques do Sul, Salão Paranaense 
do MAC (1992), Nova Pintura MAC-RS, 16° Salão da Chico Lisboa, além 
de ter realizado uma exposição individual na galeria João Fahrion em 92. 

1 ereza Poester, por sua vez, participa do circuito de exposições desde 1978. 
Nessa época, inicia seu trabalho em arte-educação, participando ativamente 
de movimentos coletivos como Arte Postal (1978-1979). Tereza Poester 
experimentou a cenografia, a programação visual de cartazes e programas, 
além de ter assinado muitas ilustrações para a imprensa. A artista dedica-se 
à pintura e ao desenho. O Projeto Presença exibe ainda em março trabalhos 

; de mais dois artistas: as obras de Jailton Moreira e Elida Tessler 
exposição a partir do dia 29.

■ ..

✓ Abre Projeto Presença com Tereza Poester & Guilhermino A.C. • Saguão, até 27.03 

Encerra Oleo e acrílico sobre tela • Pinacotecas.

Abre Colaborações: Artistas + Impressores • Galeria I

Abre individual de Rose Osório • Sala Pedro Weingãrtner

Abre Arte Brasileira - Coleção Chase Manhaatan Bank • Pinacotecas Laterais

Abre mostra Academicismo e Modernismo • Pequena Galeria

Música no Museu • Pinacotecas, 17h

Abre Projeto Presença com Jailton Moreira e Élida Tessler • Saguão

1 OQui

27Dom
29Terentram em
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