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JORNAL DA AAMARGS

O MARGS promove cursos, em 
várias áreas, em agosto. • Aspectos 
Gerais de Conservação do 
Patrimônio Artístico e Cultural -

PROJETO AQUISIÇÃOEDITORIAL
'3

Em agosto, o MARGS participa junto com o 
Instituto Goethe, Instituto Cultural Brasileiro- 
Alemao, MAC, Edel, Gerdau e AGA, da chegada dos

M
O professor e arquiteto italiano 

C ur SOS L°ren7'0 Casamenti, do Instituto 
de Arte de Florença, discute a teoria 

de criação e restauração de afrescos, entre outros pontos. 
De 9 a 13 de agosto, das 11 às 18h e das 20 às 22h. Os 
participantes recebem certificados pela The Art Insti- 
tute of Florence.

trabalhos de Joseph Beuys na cidade, uma mostra 
visual que deve marcar a temporada cultural dos 
últimos anos. O projeto inicial era exibir a exposição 
nas dependências do museu, mas o prédio ainda não 
oferece as condições técnicas para um evento desse 
porte. Enquanto articula a concretização do projeto 
de restauro do seu espaço físico, o MARGS une-se 
aos esforços das entidades promotoras em incluir 
Porto Alegre no circuito internacional das obras de 
Beuys, referência obrigatória da arte na última 
metade do século. Neste mês, o museu também

aliado: a Câmara Municipal entra na

• Giz Cerâmico com a artista 
Francesca Ducceschi, sempre as quartas e às sextas, das 
8h30min às 1 lh30min. Começa no dia 4 e encerra no

O acrílico sobre tela “Verde com Cavalo (l,30m x 
80cm) de Eduardo Vieira da Cunha faz parte do acervo 
do MARGS através do Projeto Aquisição, desenvolvido 
pela Associação dos Amigos neste ano. Vencedor do 
primeiro prêmio do 10° Salão Câmara Municipal, no 

passado, Eduardo trocou a fotografia pela pintura 
1988, nos Estados Unidos. O artista percorreu todo 

o litoral gaúcho, registrando imagens e histórias. Este 
material resultou numa série de pinturas em cima dos 
mitos e metáforas da região. Em 91, foi escolhido Artista 
Revelação pela Associação Chico Lisboa. Mestre 
pintura pela City University of New York, Eduardo 
Vieira da Cunha faz parte do corpo docente do Instituto 
de Artes da UFRGS.

dia 20.
• Literatura e Artes Plásticas:

conexões com a professoraMônica Kalil Pires, às quartas, 
das 18 às 20h. Começa no dia 4 e encerra no dia 26.

• Introdução à Restauração de 
Papéis com os professores Marino Zaffonato e Mara 
Regina Nunes. Este curso é dirigido aos arquivistas, 
bibliotecários, historiadores e demais interessados. De 
10 a 31 de agosto, sempre às terças, quintas e sextas, das 
17 às 20h.

anoganha mais um 
campanha pela restauração do prédio histórico da em

Praça da Alfândega. A programação mensal promete 
abertura do 16° Salão da Chicomovimento com a 

Lisboa, as individuais de Malagoli e Leo Dexheimer, 
cultural e os diversos cursos, inclusive

Todos os cursos são desenvolvidos 
prédio do MARGS, e as inscrições podem ser feitas 
núcleo de extensão, ou pelos telefones 227-2311 e

em noa caravana

com autoridades estrangeiras na área de restauro.
JoséAlbano Volkmer 

Diretor do MARGS

no
221-8456, ramal 30.

O Centro de Restauro do MARGS 
fliyQ promove o 3o curso itinerante de 

patrimônio histórico, nos dias 14e 
Caravana Cultural 15 de agosto, pela região da 
imigração alemã. O roteiro inclui visitas aos núclecs 
históricos de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoo, 
Morro Reuter, Dois Irmãos e Nova Petrópolis. Entre cs 
participantes, estão Günter Weimer, Teimo Lauo 
Müller, Albano Volkmer e Joaquim da Fonseca. Anus 
da viagem, haverá unVa palestra introdutória com a 
escritora Lya Luft. Informações e inscrições no Cento 
de Restauro do MARGS, telefones 227-2311 e 221- 
8456, ramal 30, com Martinez ou Régis.

REVOLUÇÃO PELA CRIATIVIDADE
alertou o homem sobre o apocalipse, combatendo a autoridade 
e a sociedade opressora. Lutou pela liberdade de pensamento 
e de ação, desmistificando e dessacralizando o conceito 
tradicional de arte.

Gõtz Adriani afirma que Beuys procurava, através de 
suas obras e atos políticos, meios para alterar a realidade 
desumana em que vivia. Sua obra é construída com total 
arbitrariedade de técnicas, onde os elementos da realidade são 
dispostos, ora com apurada engenharia artística, ora conforme 
foram encontrados. O produto artístico é frio e seco, 
aparentemente destituído do calor da vida. O curador da 
mostra Klaus Gallwitz diz que a obra de Beuys necessita que 
o espectador exercite a arte da leitura das pistas e dos rastros 
de uma forma toda especial. O corpóreo que podemos ver em 
exposições, vídeos ou nas palavras impressas de Beuys é o 
ponto de partida para que possamos recuperar a metáfora da 
realidade a partir dos despojos temporais deixados pelo artista.

Essa obra conceituai e engajada só será plenamente 
compreendida, em toda a sua extensão, com o recon hecimento 
da personalidade e da história de Beuys e, principalmente, 
com a força revolucionária da criatividade humana.

A primeira experiência fundamental de Joseph Beuys 
foi durante a Segunda Guerra. O seu avião caiu e ele ficou 
inconsciente durante oito dias. Foi salvo pelos nômades 
tártaros que o envolveram em gordura e feltro para que 
recuperasse o calor vital.

Ao retornar da guerra, Beuys estuda, durante seis 
anos, na Kunsrakademie de Düsseldorf. Passa, então, a agir no 
sentido de construir uma obra que fosse o registro de sua ação 
na terra. Essa ação era pela mudança da sociedade e pela 
evolução de um novo Homem.

Seu trabalho pode ser dividido em três fases. Na 
primeira, predomina o desenho. A segunda é dedicada às 
esculturas e aos objetos, cedendo espaço, aos poucos, para um 
período marcado pelas ações e palavras. Na fase inicial, que vai 
de 1947 a meados de 60, Beuys usa o desenho para atacar a 
essência das coisas. O desenho representará uma atividade de 
extrema clareza, de extrema pureza, excluindo totalmente o 
fortuito e o acidentai.

Na segunda fase, Beuys atua no Grupo Fluxus, 
notabilizando-se, a partir de 1963 
individuais. Fluxus foi um movimento internacionalistaque 
pregava a catarse e a purgação do mundo da loucura burguesa 
e de todas as suas mazelas. Fluxus dissolvia a arte no cotidiano 
e esta é uma característica essencial em Beuys. É deste período 
atuações exemplares como a performance “como explicar 
pintura a um coelho morto”, onde o artista afirmava que até 
um coelho morto podería eliminar o hiato entre a teoria da 
arte e o instinto com mais êxito do que um ser humano 
alienado. Na etapa final de sua atuação, é que podemos tirar 
as maiores lições de Beuys. Como filósofo, utopista e profeta,

A Câmara Municipal de Fort» 
■ Ç. Alegre lança a campanha S.OS 

^ MARGS, buscando recursos paia
• ■ • • ».

^ a restauração do prédio histórico
M A R G S da Praça da Alfândega. A

programação começa no dia 4 de agosto, às 21 h, com 
show de música na Assembléia Legislativa, sob a 

coordenação artística de Bagre Fagundes. Toda a renda 
será revertida ao projeto de restauro do museu. Ingressos 

Arteloja e Panvel do Calçadão a Cr$ 100m.il.

um

performancesem

na
Paulo Gomes

Assessor cultural do MARGS A Sociedade de Música e Orquestra 
de Câmara - Somúsica - apresenta 
um concerto no dia 29, às 17h, na 
Pinacoteca, com entrada franca. A 
apresentação faz parte do projeto 
Música no Museu.

Joseph Beuys - Exposição de obras do artista no espaço 
cultural do EdelTradeCenter. De 16.08 a 14.09, de segunda 
a sábado, das 13 às 19h. No mesmo local, a coletiva U maAnte- 
Sala para Joseph Beuys, reunindo 14 artistas gaúchos sob a 
curadoria de Vera Chaves e Maria Benites.
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A AAMARGS AGRADECE O APOIO DAS ENTIDADES E ARTISTAS 
NA SEMANA COMEMORATIVA DOS 39 ANOS DO MARGS:

USIS - CONSULADO AMERICANO • PETROPAR 
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*< HISTORIAS
POLÊMICAS

A comissão, formada por 
Roberto Scbmltt-Prym, 
Ronaldo Brito, Armindo 
Trevisan, Brilto Velho e 
José luiz do Amaral, 
selecionou os seguintes 
artistas para o 16- Saião 
da Chico Lisbda:

<0
Os salões de arte são mais conhecidos

CQ por aquilo que não são e que não deveríam ser: 
focos de polêmica. Certos artistas nunca
consideram a possibilidade dc serem recusados 
nos salões, e as recusas individuais ou de um
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Elíatte Santos Rocha 
.

Faôio Jabur 
féíix Bressan 

Gaudêocio Fidéiís 
Sladis Geyer 
RailhermoAC 

jMUjMÍft Msya 0’Av*la 
Herbert Bender 
Isabel Oliveira

'.í

:paMro S«ffstsrv *7

c
Mairy Sarmanho 

Marcelo Perrenoud 
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U) grupo de determinada escola tendem a gerar 
polêmicas e contestações aos critérios do júri. 
Analisando mais detidamente, estas são, em 
sua maioria, falsas polêmicas.

Polêmica mesmo causou o Salão de 
Arte Moderna, organizado em 1942 por um 
grupo conservador ligado à Chico Lisboa que 
visava anarquizar a arte moderna. E 
conseguiram, na época. Há, porém, polêmicas 
progressistas como o Salão de Arte Moderna 
em Preto e Branco, em 1954, e o Salão 
Miniatura, em 1955, ambos no Rio dejaneiro 
em protesto contra os altos impostos sobre as 
tintas importadas. A polêmica reacionária ficou 
por conta de um dos Salões de Artes Visuais da 
UFRGS, na década de 70, em que uma obra 
foi censurada pelo Reiror. Entre mortos e 
feridos, a obra acabou sendo exposta. A última 
das polêmicas, aqui no estado, foi no Salão 
Caminhos do Desenho Brasileiro, no MARGS, 
em 1986, em função das discordâncias dos 
artistas gaúchos em relação à forma de 
organização do evento.

É certo que os salões cumprem 
precioso papel no desenvolvimento da arte. 
No Rio Grande do Sul, da década de 30 a 
meados da década de 70, os salões foram 
praticamente os únicos espaços para os artistas 
exporem. Os Salões da Chico Lisboa (1938- 
64), do Instituto de Belas Artes e o Salão dc 
Artes Visuais da UFRGS cumpriram um 
importante papel neste sentido. Hoje, os salões 
são responsáveis por apresentar novos talentos 
e novas tendências.

Os salões também são uma forma de 
viabilizar a formação dos acervos públicos e de 
apoiar a produção de certos artistas através dos 
prêmios. Iberê Camargo, por exemplo, 
vencedor do Prêmio Viagem ao Estrangeiro 
no Salão Nacional de Arte Moderna de 1947 
no Rio de Janeiro, pode estudar com De 
Chirico em Roma e André Lhote em Paris, 
entre outros.

o dia 9 de agosto, a Associação Chico Lisboa completa 55 

anos, abrindo o seu 16° Salão de Artes no MARGS. Desde a 

fundação, em 1938 - com Edgar Koetz, João Faria Viana, Carlos 

Scbar, entre outros artistas -, a promoção de salões foi a principal 
vitrine da entidade. Dos anos 30 aos 50, era o cenário perfeito para 

as polêmicas com o Instituto de Belas Artes, as discussões sobre o 

modernismo, influenciando a produção plástica no estado. Naquele 

período, Porto Alegre chegou a registrar até três salões de arte p 

O tradicional evento da Chico Lisboa foi suspenso em 64, num longo 

hiato de 27 anos.
Nesta edição, o salão apresenta uma novidade: abre-se a todos 

os artistas, sócios ou não da Chico Lisboa. Dos 184 inscritos, foram 

selecionados 48. Os trabalhos, em diversas técnicas, ficam 

exposição até o dia 29 de agosto. O vencedor do primeiro prêmio 

ganhará uma bolsa de estudos, de um mês, na Itália, patrocinada pela 

Rever Intercâmbios Culturais.
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ESPELHO DA EPOCAú
Os salões não foram feitos para a 

simples função de projetar determinados 
artistas. Eles representam muito mais: são 
um espaço destinado à exposição e discussão 
de idéias sobre a arte. Instituição polêmica, o 
salão se desgasta quando se transforma em 
mero objetivo de currículo. Não adianta em 
nada para o artista constar que ele participou 
de determinado certame, se o seu trabalho 
não foi amplamente visto e discutido. A 
vocação do salão é para o debate, para a 
discussão do pensamento plástico e da obra 
de arte como veículo de expressão de uma 
determinada época e civilização.

É claro que por este motivo o salão 
torna-se suscetível a uma espécie de di tadura 
imposta pelo júri: o que passa a prevalecer, 
muitas vezes, são valores enquadrados em 
uma determinada idéia rígida de 
contemporaneidade. Um salão, por exemplo, 
pode aceitar somente obras que contenham 
elementos contemporâneos como o 
inconsciente, o irracional, o instantâneo, o

gesto. Fazendo uma opção por uma obra 
“aceitável” pelo júri de um determinado 
salão, o artista pode cometer o equívoco de 
acomodar-se às preferências de quem julga, 
e de quem, ao mesmo tempo, dita regras. 
Um caminho, sem dúvida, muito perigoso.

O Salão Nacional de Artes Plásticas 
ressurge, neste ano, enigmático. E os nossos 
salões como o da Associação Francisco Lisboa 
e o da Câmara Municipal cada vez mais 
crescem de importância. Acho que a maior 
contribuição que eles podem trazer não é a 
de simplesmente constar em um currículo 
de um determinado artista, mas a de 
promover uma ampla e clara discussão sobre 
critérios e idéias, visando aproximar o público 
da produção artística atual de nosso estado.

0
'<

Em vários salões pelo país, a prática de 
prêmios do tipo viagem ao exterior têm sido 
emplementadas pelos governos. Nos últimos 
Salões do Paraná (90, 91, 92), os prêmiõo 
viagens são conquistados por artistas gaúchos. 
Oportunidade que em nosso estado só ocorreu 
em 1989, no Salão MARGS 35 Anos/Copesul, 
que concedeu, como primeiro prêmio, uma 
viagem a Paris. Neste 16° Salão da Chico 
Lisbôa, evento organizado pela sociedade civil, 
o prêmio será uma bolsa de estudos no The Art 
Institutc os Florence, na Itália, com passagens 
e estadia incluídas. Uma rara oportunidade.

<
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"0 Eduardo Vieira da Cunha 
Professor do Instituto de Artes 

Primeiro prêmio no 10° Salão de

Artes Plásticas Câmara Municipal (1992)

José Francisco Alves
Coordenador do 16° Salão da Chico LisbôlF 

Escultor premiado em salões no PR e RJ
RGS
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LEO DEXHEIMER DIREITO AUTORAL:
DIREITO DE SEQUÊNCIA DO ARTISTA

Depois de quase quatro anos sem expor 

Porto Alegre, Leo Dexheimer abre, no dia 12 

individual de gravuras na galeria II do MARGS. 

Conhecido pelas suas pinturas, o artista reúne, pela 

primeira vez, uma série de litografias e gravuras em 

metal realizadas entre 1988 e 93. Para Leo, o 

vocabulário é o mesmo do seu trabalho pictórico: 

elementos figurativos, ausência de títulos, total 

liberdade para a interpretação do espectador.

Leo Dexheimer voltou para Porto Alegre em 

91. No final dos anos 80, o artista reassumiu suas 

disciplinas na Universidade de Brasília, de onde 

tinha sido expurgado, em 63, por represálias 

políticas. Leo fez parte da juventude do pós-guerra. 

As imagens do expressionismo e de Portinari

marcaram a sua formação. Frequentou o Instituto 

de Belas Artes de Porto Alegre e estampou sua 

crítica aos costumes provincianos do final dos anos 

30, participando do grupo Bode Preto. Formado 

numa mesa de bar, o Bode Preto reunia Joaquim da 

Fonseca, Cláudio Carriconde, W. Elias, 

outros jovens.

A pintura sempre foi uma prioridade,

Leo Dexheimer trabalha a gravura desde o início de 

sua carreira. Nos anos 60, fez o curso de lito 

Marcelo Grassmann. Ganhou vários prêmios 

salões e experimentou a publicidade. A exposição 

de gravuras de Leo Dexheimer pode ser vista até o 

dia 20 de setembro na galeria II do MARGS.

em
Muitos artistas plásticos desconhecem que 

possuem o direito de exigir, no caso de revenda de 
suas obras originais, um percentual de 20% sobre o 
lucro do revendedor. É o “direito de seqüência”, 
previsto no art. 39 da lei autoral brasileira (lei 5.988 
de 14.12.73). Como o nome indica, esta seqüência 
permite ao artista participar na valorização de suas 
obras, cada vez que ela for revendida, faculdade esta 
vitalícia. O percentual recai sobre o lucro real 
daquele que vende, isto é, sobre a diferença entre o 
preço anterior de compra e o posterior de venda. 
Diz-se lucro real

, uma

entre

mas

porque, em nosso sistema 
inflacionário, nem sempre o aumento de preço em 
cada transação significa lucro. Por isso, é necessário 
fazer a atualização monetária do valor da aquisição. 
A lei só excepciona a aplicação do direito de seqüência 
quando o montante da venda não exceder a cinco 
salários mínimos.

com

em

O direito de seqüência tem tido dificuldade 
para se fazer valer em termos práticos no Brasil. 
Alegam alguns que os 20% recairão certamente no 
preço de venda, prejudicando o mercado de artes. 
Alegam outros que é muito difícil se estabelecer o 
preço anterior de compra a fim de que se possa 
aquinhoar a mais valia. Na realidade, 
acompanhando outros sistemas legais estrangeiros, 
o Brasil optou pela incidência do percentual sobre 
o lucro, o que, realmente, torna mais difícil a 
aplicação da lei. Mas a obrigação do imposto de 
renda sobre o lucro nas alienações de bens e direitos 
está com a mesma sistemática e nem por isso o 
“leão” nos perdoa.

As dificuldades não devem afastar os artistas, 
já tão freqüentemente espoliados nos seus direitos 
patrimoniais e morais. O direito de seqüência é 
legímito, justo, e na forma expressa da lei, 
irrenunciável, inalienável, características que por si 
só, favorecem os seus beneficiários contra eventuais 
pressões dos poderosos. Não é possível 
revendedor profissional, por exemplo, exigir do 
artista: “vendo seus quadros se você renunciar ao 

direito de seqüência!” Também não é possível 
ao artista, pressionado ou não, fazer cessão desse 
direito, porquanto é alienável.

Os sindicatos ou associações de classe devem 
se mobilizar para, seja através da adoção de contratos 
padrões onde se particularize o exercício do direito 
de seqüência, seja através da obtenção de legislação 
complementar mais significativa - como fizeram os 
autores teatrais e compositores - alcancem condições 
para concretizarem eficazmente os seus direitos, os 
quais, de qualquer forma, podem, obviamente, 
serem pleiteados junto ao Poder Judiciário. O que 
não é justo é que se continue a aceitar a repetição de 
exemplos como o de Chico da Silva, pintor 
primitivista do Ceará que, na década de 70, vendia 
seus quadros por 50 ou 70 cruzeiros, e nos Estados 
Unidos, as obras eram revendidas por mais de 2 mil 
dólares, conforme relata Fabio Maria de Mattia 
(Estudos de Direito de Autor, ed. Saraiva, São 
Paulo, 1975, p. 102).

I As pinturas de Ado Malagoli, do acervo do museu, ocupam a 
sala que leva o seu nome
"Cabeça de Garoto ”, "Ruínas”e "Tropical”. As obrasfo 
doadaspelafamília Malagoli, durante a semana de aniversário, 
no mês passado, junto com a tela "Retrato de Ruth ” que ficará 
em usufruto da esposa do primeiro diretor do MARGS. Na 
mesma ocasião, o senhor Raul Cauduro e a Secretária de 
Estado da Cultura, Mila Cauduro, doaram o óleo "Estudo de 
Paisagem ” de Malagoli, com usufruto do casal. Até então, o 
MARGS só tinha, em seu acervo, a pintura "O Gato Preto ” 

desenho de Ado Malagoli.

de 12 a 29 de agosto. São os óleos
>
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CALENDÁRIO MARGS - AGOSTO 1993
seu

1 Dom

3íer
O MARGS estará fechado expecionalmente.

Abre Projeto Presença com Ana Norogrando e Mário Rõhnelt -Saguão

Segue O Abstracionismo dos Anos 50-60 na Arte Brasileira • Sala Pedro Weingártner

Segue Projetos Figurativos na Arte Brasileira • Galeria I
4Qua Início dos cursos de Giz Cerâmico; Literatura e Artes Plásticas • MARGS

Show S.O.S MARGS - 21 h • auditório Assembléia Legislativa

Encerra coletiva Artistas Gaúchos no Acervo do MARGS • Pinacoteca 

Abre 16° Salão da Chico Lisboa - 19h • Pinacoteca9Seg

Inicio do curso Aspectos Gerais de Conservação do Patrimônio Artístico e Cultural • MARGS 

Início do curso de Introdução à Restauração de Papéis • MARGS 

Abre Projeto Acervo Vivo: Ado Malagoli -Sala Ado Malagoli 

Abre individual de Leo Dexheimer - 19h • Galeria II

1 Oíer

1 2quí

Ivan Martins
Advogado especializado em Direito Autoral, participante do 

seminário realizado sobre o tema, em julho, no MARGS.
1 4Sdb 

2QDom
Caravana cultural pela região alemã - saída: MARGS

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

Encerra 16° Salão da Chico Lisboa • Pinacoteca 

Encerra exposição Ado Malagoli • Sala Ado Malagoli
Receba o jornal da AAmargs em casa e 
ganhe 10% de desconto na Arteloja, 
cursos e programas desenvolvidos pelo 
museu. Basta ser um dos sócios da 
Associação doc Amigos do Margs.
Faça sua inscrição na sala da AAmargs. 
A taxa do 4o quadrimestre de 93 
(set, out, nov e dez) é 14 UFIRs.

VEJA EM SETEMBRO

• Transmutações de Carlos Wladimirsky, dia 1» • Figuras e Figurações de Paulo Peres, dia 2 • Britto

no Projeto Presença, dia 8 • Arte Brasileira - Coleção Chase Manhattan, dia 9,Velho e Elaine Tedesco4


