
1

Â>6>

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL • PUBLICAÇÃO MENSAL *ANO I • SETEMBRO 1993 • N26 • PORTO ALEGRE

■HA %

Ângelo Guido, 1941 
49x44cm
Pinacoteca Particular

I
dia 9 de setembro. Além da memória visual da 
cidade, Guido não deixou de lado o registro 
histórico, pesquisando sobre os artistas e pintores do 
século passado no estado. Leandro Telles, amigo 
das rodas intelectuais da rua da Praia, lembra o 
comentário do professor Walter Spalding: “Ângelo 
Guido parecia aqueles monges solitários que viviam 
para o trabalho de preservação das obras de arte 
nos velhos mosteiros...”

jornais, a discussão teórica para o Instituto de 
Belas Artes, além de uma herança neo- 
impressionista nas suas paisagens. O museu 
homenageia o centenário do artista com um 
destaque especial na exposição Gaúchos no Acervo 
do MARGS que ocupa as Pinacotecas a partir do

Ângelo Guido fixou imagens do passado de 
Porto Alegre: a antiga Praça da Matriz, as 
lavadeiras do Guaíba, a festa de Nossa Senhora 
dos Navegantes, as docas, a olaria do Cristal, a 
torre branca da Igreja da Auxiliadora. Porto 
Alegre foi sua cidade adotiva. Italiano de 
Cremona, criado no Bexiga de São Paulo, ele 
chegou ao sul em 192S. Trouxe, pelo menos, três 
contribuições definitivas: a crítica de arte para os 1893*1993
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PROJETO AQUISIÇÃOS.O.S MARGS Os artistas interessados em expor 
seus trabalhos no MARGS, em 
1994, dentro do projeto Museu 
Aberto, podem entregar os 
portfólios no Núcleo de Exposições 

e Acervo. O artista deve ter realizado um mínimo de três 
mostras individuais ou ter participado de quatro salões 
de abrangência nacional ou internacional. As inscrições 
encerram no dia29 de outubro, e aseleção das propostas 
será feita em novembro através do Conselho Consultivo 
do MARGS. Maiores informações no museu ou pelos 
telefones 227-2311 e 221-8456, ramal 31.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul e a 
Câmara Municipal de Porto Alegre prosseguem 
na campanha de arrecadação de fundos para o 
restauro do prédio histórico da Praça da 
Alfândega. Entre as novas iniciativas, está o 
lançamento do Prêmio S.O.S MARGS de 
Escultura. O objetivo é criar uma escultura/ 
símbolo do prêmio que será entregue às 
empresas, entidades ou pessoas físicas, que 
durante 12 meses, colaborarem com uma doação 
mensal de no mínimo meio CUB ao projeto de 
restauro do prédio. Até o final de setembro, o 
museu divulgará os detalhes definitivos do 
concurso para a confecção da obra-prêmio e a 
data de abertura das inscrições.

Em setembro, o MARGS oferece 
três novos cursos:

\

• curso de desenho (recuperação
gráfica) com Fernando Baril: de

^ 16.09 a 08.11, às segundas e

UrSO S 9uhitas, com turmas pela manhã e 
noite. No horário da tarde, as aulas 

são às segundas e sextas. Pré-requisito: idade mínima, 
17 anos

È

I
JoséAlbano Volkmer

diretor do MARGS 8

PROJETO MUSEU VIVO A aquarela “ Estudos para Der Brunnen”( 1991) e umapintura 
sobre papel (acima), sem título, de 1989, ambas de Karin 
Lambrecht, fazem parte do acervo do MARGS, dentro do 
Projeto Aquisição da AAMARGS. Karin, 36 anos, participou 
duas vezes da Bienal de São Paulo e fez parte da mostra 
Geração 80, que apontou os rumos da pintura neo- 
expressionista no Brasil. A artista estudou pintura com 
Raimund Girke, em Berlim, e foi selecionada, entre toda a 
América Latina, para trabalhar durante dois meses numa 
colôniade artistas nos arredores de Nova Iorque. Nos Estados 
Unidos também participou do Projeto Conexus. Sua última 
exposição individual, em Porto Alegre, foi em 92 no Instituto 
Goethe. Neste ano, mostrou suas peças recentes no acervo da 
Galeria Camargo Vilaça em São Paulo.

• Mário de Andrade: história e 
crítica da arte: del5.09al3.10,às quartas, no MARGS, 
com o professor José Augusto Avancini.

• Fibras Vegetais, com aprofessora 
Adriana Alves Xavier: de 22.09 a 24.11, às quartas, das 
17 às 20h.

Apesar do sábado de muito frio e chuva, o leilão do 
projeto Museu Vivo movimentou o MARGS no 
encerramento da semana de aniversário. Das 40 
obras, vinte e duas foram vendidas, além de 
peça de Plínio Bernhardt do acervo da AAMARGS. 
Segundo o organizador Milton Couto, mais dois 
leilões serão realizados: um em janeiro e outro em 
julho de 94, quando o MARGS completa 40 anos. 
A renda é destinada ao projeto de restauro, e o 
conjunto das obras formará um memorial visual do 
prédio histórico da Praça da Alfândega.

uma

Inscrições e informações no núcleo 
de extensão do MARGS ou pelos telefones 227-2311 e 
221-8456, ramal 30.

Em outubro, o MARGS e o IEL 
promovem o seminário 100 Anos de Mário de Andrade, 
com a exposição “Semana de Di e de Mário”, nos dias 
26,27 e 28 de outubro, no museu. Entre os participantes, 
Sérgius Gonzaga, DonaldoSchülerJosé Luiz do Amaral, 
Goida, Eliane Antonini e Flávio Oliveira

169 SALÃO DA CHICO LISBOA

O MARGS está organizando o 
passeio cultural ambiental: o 
urbano e o natural pelo Morro do 
Osso em Porto Alegre. O passeio 
será no dia 12 de setembro, com 
palestras de professores e biólogos, 

além de ap resentação de música. I nformações e inscrições 
no núcleo de restauro do museu ou pelos telefones 227- 
2311 e 221-8456, r.30. Ainda neste mês, sai mais uma 
caravana cultural para o interior, desta vez para conhecer 
de perto o casario italiano de Antônio Prado. Ida e volta 
no mesmo dia. Maiores detalhes no núcleo de restauro

1-duardo Haesbaert, De onde chaminés, técnica mista. 130x120cm, 1993 Eduardo Haesbaert, Campo com chaminés, técnica mista, 130x200cm, 1993

() artista Eduardo Haesbaert ganhou o primeiro prêmio - viagem a Florença do 16o da Salão da Chico Lisboa, que ocupou 
as Pinacotecas do MARGS no mês passado. Entre os 48 selecionados, os jurados destacaram

• cerâmica: Mariana Canepa (prêmio)
Neusa Sperb (menção)

• gravura: Eliane Santos Rocha (prêmio)
Aríete Santarosa (menção)

• desenho: Plínio Bernhardt (prêmio)
Marta Penter (menção)

• lotografia: Eurico Salis (prêmio)
Luiz Achutti (menção)

vem as

os seguintes artistas:
do MARGS.

• escultura: Gaudêncio Fidélis (prêmio)
Felix Bressan (menção)

• arte têxtil: Aparecido Cirillo (prêmio)
Marta Berger (menção)

• pintura: Eduardo Pires (prêmio)
Mairv Sarmanho (menção)

A Sociedade de Música e Orquestra 
de Câmara - Somúsica - faz mais 
um concerto no último domingo 
do mês, dia 26, às 17h, na 
Pinacoteca.
A entrada é franca.

V

9
EXPEDIENTEReceba o jornal da AAmargs 

em casa e ganhe 10% de 
desconto na Arteloja, cursos e , 
programas desenvolvidos 
pelo museu. Basta ser um dos 
sócias da Associação dos 
Amigos do Margs. Preencha o 
cupom e entregue na sala da 
AAmargs.A taxa do 4o 
quadrimestre de 93 (set. out, 
nov, dez) é CR$650 até 15.09.. [_

AAMARGsJ
Presidente Luís Alberto Buchholz Vice-Presidente Luís Garcez 
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A responsabilidade dos artigos é exclusiva de
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PRESENÇA DE PAULO PERES
Paulo Peres deixou uma marca forte na geração de artistas plásticos do final dos 70. Num levantamento sobre a pintura no Rio Grande do Sul, o críticoanos

Jose Luiz do Amaral percebeu que este professor do Ateliê Livre e do Instituto de Artes era uma influência unânime, entre os artistas, 

do desenho ou da gravura. Suas imagens lúdicas e prazerosas, ecléticas na composição, aparecem em cerca de 60 obras, reunidas na exposição Presença de Paulo 

Peres. O artista anda afastado do circuito de exposições

aprendizado da pintura,no

, e esta mostra e uma homenagem do MARGS e de um grupo de ex-alunos e amigos. As obras de Paulo Peres

Nicolaiewsky, Ana Alegria, Vera Grinberg, Wilson 

Samarani, Suzana Sommer, Maria Lúcia Cattani, 

Veek, Anico Herscovitz e Neusa Sperb.

foram emprestadas por Anete Abarno, Alfredo

Cavalcanti, Regina Ohlweiler, Maria Inês 

José Luiz do Amaral, Marilene Pieta, Marisa

Refletir sobre a arte no Rio Grande do Sul passa, 
dúvida, pela presença de Paulo Peres que nos permite rep 
a renovação do conceito e função social de uma arte nova, 
ele ajudará a construir e difundir.

Podemos situar a época e o contexto desta renovação que 
se dá no início dos anos 60 e conta com Paulo Peres, quando da 
formação do Atelier Livre e, mais tarde, junto ao Instituto de 
Artes, ao longo desta década.

A presença de Iberê Camargo, centralizada na então 
Galeria Municipal de Artes, é a possibilidade de apreender 
aspectos mais amplos na dilatação do "conceito de pintura” 

Rio Grande do Sul, até então detido pelas instituições oficiais ou 
marginalizado. Vinha se insinuando há mais tempo, mas écom 

de Iberê que estas inovações ganham presença 
forma nas diferenças de cada um (...)

Uma delas, podemos assegurar, é ade Paulo Peres, co- 
autor desta nova arte, juntamente com Regina Silveira, Antônio 
Gutierrez, Enio Lipmann, entre outros, que levam adiante a 
experiência que ultrapassa o curso de verão, instaurando a 
definitiva modernidade.

Segundo Paulo Peres (entrevista pessoal, IAUFRGS 
20.07.85), porta-voz do grupo, trata-se da compreensão ainda 
inédita no Rio Grande do Sul da. noção “por inteiro”, de 
“autonomia da arte”edo conceito de “pinturapura”. O ensino

sem na compreensão estética da materialidade do “óleo sobre tela” 
(...); o ser e a substância da arte como sortilégio próprio, com toda 
a força de instauração de um padrão cultural recém inaugurado. 
Na fala daqueles artistas e na de Paulo Peres, a pintura tinha o 
sabor da descoberta, epoder-se-ia dizer (como Bataille) que era, 
então, o primeiro signo para eles - e para nós por extensão - um 
dos primeiros signos sensíveis de nossa presença no universo. 
Universo local - Rio Grande do Sul, anos 60, a se reconhecer e 
descobrir.

ensar

que

Do ponto de vista cultural, esta proposta é uma presença 
alternativa, a abrigar não apenas as “ordenações”desta cultura, 
mas também suas tensões e conflitos, do centro e das margens, que 
se fazem formas comprometidas com a identidade viva e não 
homogênea, que requer constante inovação e debate (...).

Já no final da década de 60, Paulo Peres faz a ponte até 
o Instituto de Artes, agora incorporado à UFRGS, buscando, 
cada vezmais, novas orientações eprocedimentos. Maisumavez, 
é destaque com sua presença na Disciplina de Desenho, ao lado 
de Cristina Balbão, reconhecida como uma das forças da 
modernização artística do Estado, com sua visão inquieta e 
inteligente. Os dois se complementam na continuidade da 
vivência mestres!alunos, formando a partir daí novas gerações 
que multiplicam suas idéias e ideais na manutenção fértil 
daquela chama.

no

í
o curso \como

rk
N

5£\

1
da pintura, no Ateliê Livre, coloca a experiência de uma | 
revelação, a iniciação como vivência entre mestre/discípulos que ^ 
afastam procedimentos acadêmicos e oficialismos deturpados. ■§ 
Por 'pinturapura .passa a ser entendido uma maior intimidade 7

Marilene Pieta
professora do Instituto de Artes da UFRGS 

(texto adaptado do segundo capítulo da dissertação de mestrado 
da autora: A Pintura no Rio Grande do Sul: O Atelier Livre e

Iberê Camargo)
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A coleção de jóias do artista gaúcho 

Carlos Wladimirsky está em exposição, 

durante todo o mês de setembro 

Espaço Ado Malagoli do MARGS. O 

conjunto de anéis, broches, gargantilhas e 

brincos, confeccionado em prata com 

pedras não lapidadas, é uma decorrência 

tridimensional do trabalho em desenho e 

pintura do artista. Colecionador de pedras, 

Wladimirsky é responsável por todas as 

etapas de construção de cada peça única, 

da fundição ao polimento.

Faz dois anos que o artista trabalha 

jóias, além do desenho e da pintura. 

Mais do que adornos, ele percebe em cada 

peça uma semelhança com objetos dos 

antigos rituais primitivos. Wladimirsky 

sempre explorou, numa composição 

detalhada, signos como esferas e 

triângulos, sugerindo um ritmo 

contemplativo. Dentro do 

trabalho em metal, esta série de jóias está 

relacionada com a exposição de desenhos 

A Idade dç Ferro que o artista exibiu, neste

ano, no Museu de Arte Contemporânea 

de Curitiba.com

no Wladimirsky é da geração do 

Espaço NO. Passou pelas faculdades de 

arquitetura e história e, em 1990, 

freqüentou o ateliê de Laura Cesana 

Portugal. Sua última mostra individual, 

em Porto Alegre, foi no ano passado, 

quando exibiu desenhos e pinturas na 

galeria da Caixa Estadual. A exposição de

jóias Transmutações fica no MARGS até o
•} w
* »i i p

em

mesmo

! v V
3 ( \ I <dia 26 de setembro.
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ANGEIO analisava o fenômeno artístico. Ainda que sua 
pintura se tenha fixado em um modo que as 
principais produções plásticas de sua época já haviam 
abandonado, sua visão da arte e do mundo não se 
negava à compreensão e à valorização das novas 
experiências. E o próprio artista que nos dá

Mas faz questão de afirmar que realiza esse tipo de 
pintura “embora tentando compreender e, 
sobretudo, respeitando orientações diversas da por 
mim seguida”.

Nas colunas que assinava no Diário de 
Notícias e depois em outros jornais, assim como 
nas conferências que seguidamente pronunciava e 
nos livros publicados, assumiu, podemos constatar, 
o papel de crítico violento do conservadorismo da 
província. No Instituto de Belas Artes, logo se 
constituiu como figura central da reestruturação 
que então se processava no sistema de ensino da 
instituição.

Ângelo Guido não passou despercebido e 
nunca foi esquecido no contexto da arte sul- 
riograndense. Já fizera sucesso no estado com sua 
primeira exposição em Porto Alegre, no ano de 
1925. Quando a partir de 1928, fixa-se na região, 
logo assume lugar de destaque, recebendo aplausos 
como pintor e respeito como crítico do Diário de 
Notícias. A partir de 1936, acrescenta a essas duas 
funções a de professor de História da Arte 
Instituto de Belas Artes.

Essa múltipla atividade, como professor, 
crítico e pintor, faz com que, desde logo, apareça 
como figura das mais importantes no contexto 
cultural do Rio Grande do Sui. Sua elaboração 
teórica constitui-se em um dos mais significativos 
focos de debate sobre a arte local. Sua militância no 
magistério contribui de forma decisiva para a 
atualização do ensino de artes no sul. E sua pintura, 
se não estava atualizada com as pesquisas das 
vanguardas históricas do primeiro mundo e mesmo 
com as experiências dos modernistas paulistas, 
trazia para a região uma pincelada larga e segura, ao 
modo dos neo-impressionistas, que contribuiu para 
a renovação do universo visual local, ainda, em 
grande parte, dominado pelo gosto da fatura 
acadêmica.

Em seus óleos, além do prazer causado pelo 
vigor das pinceladas espontâneas em que o jogo de 
luminosidadese reflexos é obtido pela harmonização 
bem cuidada de tonalidades complementares, há 

um outro apelo que lhe atrai o aplauso e o 
reconhecimento do público local. Juntamente com 
figuras humanas, fixou em suas imagens as paisagens 
características da região, especialmente da cidade 
de Porto Alegre, como é o caso da Ponte do Riacho, 
daVistada Pedra Redonda e do Eago da Redenção.

Por tudo isso é que o italiano Ângelo Guido, 
que foi criado em São Paulo e só chegou a Porto 
Alegre depois de ter residido na Bahia e andado 
pelo Brasil, é mesmo anos após a sua morte, 
lembrado e celebrado como um dos mais conhecidos 
e reconhecidos nomes da arte sul-riograndense.

José Luiz do Amaral 
Professor e crítico de arte

no

testemunho disso em artigo de 23.09.66 no Correio 
do Povo, quando afirma que “quis continuar meu 
próprio caminho, fiel a uma visão que me havia 
acompanhado e inspirado...” E reconhece que 
aquilo que apresenta é “pintura realizada à maneira 
antiga ou à maneira da época em que os pintores 
ainda mantinham colóquios com a Natureza...” GUIDOCertamente, contribuiu também para que 

Ângelo Guido, embora vindo de fora, logo fosse 
aceito e passasse a ser reconhecido como um dos 
mais importantes vultos da arte no Rio Grande do 
Sul, a abertura intelectual e a visão ampla com que

CALENDÁRIO MARGS - SETEMBRO 1993
Abre individual de Carlos Wladimirsky- 19h • Espaço Ado Malagoli 

Segue Projetos Figurativos na Arte Brasileira • Galeria I
Segue O Abstracionismo dos Anos 50-60 na Arte Brasileira * Sala Pedro Weingãrtner 
Encerra Projeto Presença com Mário Rõhnelt e Ana Norogrando • Saguão 

Abre Projeto Presença com Britto Velho e Elaine Tedesco • Sag
Abre coietiva Gaúchos no Acervo do MARGS: Homenagem a Ângelo Guido • Pinacoteca 

Abre exposição Presença de Paulo Peres - 19h • Salas Neg
Passeio cultural: o urbano e o natural. Saída: MARGS 

Início do curso Mário de Andrade: história e crítica da arte • MARGS

i A Woríd's Door Comércio "Exterior, 
Importação e Exortação Ltda. 

convida para a exposição de pinturas, 
aquarelas e desenhos do artista italiano uao

ÇabrieCe de Stefano, ras
12Dom 

1 5Qua 

1 ÓQui
no dia 16 de setemóro, às 20h, 

na Pinacoteca do MflXÇS.

9(a ocasião haverá o lançamento, 
com degustação,

de vinhos italianos.

Si exposição de obras pode ser vista até o 
dia 19 de setembro, 

das 10 às 17h, no Md(gs.

Exposição do pintor italiano Gabriele de Stefano,
Início do curso de desenho com Fernando Baril • MARGS

lançamento de vinhos - 20h • Pinacotecacom

19Dom 

22Qua 

26Dom

Encerra mostra do italiano Gabriele de Stefano • Pinacoteca 

Início do curso de Fibras Vegetais - MARGS

Música no Museu: Sociedade de Música e Orquestra de Câmara - Somúsica - 17h • Pinacoteca 

Encerra individual de Carlos Wladimirsky • Espaço Ado Malagoli 
Encerra Projetos Figurativos na Arte Brasileira • Galeria 1

*
*

Encerra O Abstracionismo dos Anos 50-60 naAne Brasileira • Sala Pedro Weingã 

Encerra exposição Gaúchos no Acervo do MARGS: Homenag
rtner

41 29Qua a Ângelo Guido • Pinacotecaem

r


