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EXISTE UMA ARTE GAÚCHA?

!*

Carlos Scarinci
Prof. de Filosofia e Crítico de 
Arte

Se há uma arte gaúcha, francamente, eu não sei. Nem mesmo se tem alguma impoitância 
a questão. Precisaríamos determinar se o condicionamento geográfico tem ou não alguma influência 
relevante na determinação do fato artístico e isso é muito discutível. Quanto às formas de viver no sul, 
os hábitos e costumes, tudo isso é muito interessante, mas se sabe muito bem que dependem da forma 
da souedade e esta, por sua vez, da organização política e da organização e distribuição do trabalho. O- 
ra, se o Rio Grande do Sul apresenta peculiaridades nestes aspectos é bem possível que eles condicio
nem o modo de sentir e de ver e de expressar dos nossos artistas. Mas isso não vai sem problemas, uma 
vez que estes fatores não são meramente locais, [bois se dimensionam nacional e internacionalmente.EDITORIAL

No final de 1975 o Departamento de Assuntos Culturais, promoveu na Uni
versidade Federal uma exposição de suas instituições. O Museu de Arte aproveitando a o- 
portunidade fez realizar naquele local um painel sobre arte gaúcha.

Assim sendo as peculiaridades gauchescas só podem ser compreendidas a partir da defini
ção daqueles dois outros aspectos, senão esvaziam-se num mero cultivo de idiotismos ou mesmo de i- 
diossincrasias.

Com a coordenação da gravadora e pintora Romanita Martins e a presença de 
muitos artistas, críticos e interessados discutiu-se a existência ou não de uma arte gaúcha. 
Romanita, vindo de conferências em outros Estados sobre o tema, estava preocupada com 
o posicionamento de nossos artistas em face de um contexto brasileiro, uma preocupação, 
aliás, que se repete no tempo. Posições antagônicas ficaram evidentes. Pareceu-nos porisso 
atual e útil, colocarmos a questão a alguns artistas e críticos.

As respostas são extremamente interessantes e se não chegam a um denomi
nador comum, revelam a variada motivação criadora dos plásticos da terra.

Com características especiais de formação histórica e sociológica o Rio Gran
de merece um estudo de suas artes plásticas, e estes depoimentos serão subsídios precio
sos aos pesquisadores. Além desses, vários outros assuntos e notícias de interesse geral es
tão neste número.

A significação do humano é a mesma por toda a parte, seu sentir e compreendei enraí- 
zam-se a um terrritório pátrio a partir do modo como se o cultiva, do modo como se o habita e o hu
maniza através do modo como se convive. Daí nasce toda a problemática humana, a mesma, como já 
disse, igual por todas as partes. E tudo isso acontece como história, o que condiciona, por seu lado, o 
grau das espectativas e das possibilidades dos homens, dimensionando suas figuras. A sensibilidade, o 
drama, a tragédia, tudo está aí dentro e é universal. Por isso mesmo, uma arte para ser gaúcha, tendo 
antes de ser arte, depende do seu grau de universalidade, o que quer dizer que tem que estar dentro 
da história, devendo, portanto, ser atual. Ainda mais que a arte é coisa que os artistas aprendem 
com os outros. Isto é, se faz aravés de escolas, estas também tendo sua própria história.

uns

As raízes de uma arte gaúcha talvez tenham que ser procuradas em outro lugar. Muito 
provavelmente, é ao nível da formáção dos nossos artistas que se pode responder se há ou não uma ar
te gaúcha. Num sentido geral, eu diriá, que quando muito nossos artistas ttm uma formação nacional, 
mas, esta, de outra parte, tem muitas origens geralmente européias, e se situam na problemática da arte 
internacional dos nossos dias. Assim sendo, se torna mais importante perguntar se um artista é moder
no ou se recusa a modernidade e quais os seus motivos para isso. Quem sabe sua insistência em ser ar
tista gaúcho não seja um índice de inaptidão ou mesmo pura recusa ao mundo de hoje e um refugiar-se 
num passado idealizado ou em formas humanas épicas, mas abstratas? Muito mais grave e importanie, 
portanto, é perguntar-se pelo caráter nacional da arte gaúcha, isto é, a que se faz no Rio Grande doSul. 
Será que, em sendo gaúcha, uma expressão artística mereça uma consideração nacional? A verdade é 
que as duas não vão separadas, dependendo de como, individual e coletivamente, assumamos os nossos 
problemas nacionais na dimensão do mundo de hoje. Creio que para uma arte gaúcha, para ser nacio
nal, permanecendo arte, tem que ser uma proposta para o mundo, uma resposta autêntica e criativa 
que pense, que considere e assuma o humano onde quer (universalmente) que ele se apresente como 
problema ou como vivência.

Esperamos que a animadora receptividade ao primeiro número de nosso bole
tim agora se traduza em sugestões e novos colaboradores.

Luiz Inácio Medeiros 
Diretor

32



Francisco Stockinger 
EscultorDanúbio Gonçalves 

Pintor e Gravador

Viajando pelo interior pernambucano observei que a paisagem de certa região, no detalhe 
numeroso de suas montanhas, em forma de casco de tartaruga ou de meia elipse, repetida fartamente, 
originou e resultou na solução formal adotada pelos artistas populares. Nas selas, nos cotovelos, enfim 
nas diversas estilizações arredondadas da cerâmica de Vitalino ou de outros artistas de Caruaru. Na arte 
utilitária constata-se a constância destas curvas em "rimas plásticas" oriundas de uma situação regional. 
Tais fortes determinantes locais certamente podem imprimir uma marca distinta na arte. Temos como 
exemplo notório e universal a arte oriental que, em seu parentesco geral, impõe-se pela sua originalida
de. Evidentemente que inúmeros fatores formais ou o conteúdo social determinam sempre o estilo da 
arte de certas regiões. Citando estes fatos determinantes, perguntamos se o artista gaúcho se preocupa 
com tais elos vitais, com o ambiente ou situação, propícios à criação artística?

No caso da arte gaúcha atual (pintura, desenho, gravura, escultura, etc.) creio não existir 
tal comportamento. Nossos artistas, na maioria, envolvidos por objetivos ecléticos, metafísicos,influen
ciados pelo que acontece nos países mais desenvolvidos, padecendo da contaminação do "micróbio 
vanguardista" (de um vanguardismo que não corresponde à nossa realidade), são dominados pelo es
quecimento de se preocuparem, ao menos, com as verdadeiras condições sociais de nosso País. Condi
ções que poderiam, se assimiladas, motivar mais originalidade ou autenticidade em suas obras. Entre
tanto não se poderá confundir este "alerta conceituai" com a premissa de que somente pela utilização 
dos temas procedentes de nossa terra estaríamos resolvendo o problema total de uma arte mais nossa. 
Mas, mesmo que fosse apenas por este caminho, estaríamos mais próximos do que é nosso (de nós 
mesmos), do que "pesquisando" no figurino estrangeiro do vanguardismo modista . . .

Na temática, todavia, algo mais profundo deve ser captado, porém o artista desligado des
te importante objetivo jamais poderá suspeitar da necessidade de uma condição essencial para a purifi
cação de sua criatividade. O conteúdo, não sendo o mais importante na obra de certos artistas (aliena
dos), devia permitir que, ao menos, se preocupassem com estudos formais captados do ambiente de 
nossa terra. Este seria o bálsamo justo para a confusão ou maneirismo de suas tendências.

Obviamente o universal pode brotar das características regionais e ser constante secular
mente, mesmo que sejam bem distintos os meios de expressão do artista relativos ao seu tempo. Quan
tas obras de importância universal poderiam ser facilmente lembradas e advindas da lição que a nature
za gratuitamente nos oferece diariamente. Na aldeia, nas pequenas cidades, na metrópole, mesmo nos 
ambientes cosmopolitas, o artista está cercado de motivação para um processo mais autêntico de ex- 
prçssão. E uma arte nacional, brasileira, como queiram, poderá surgir com mais personalidade se im
pregnada de nossas condições étnicas, regionais, sociais, etc., etc. A rota poderia ser a mesma em geral. 
Uma resistência contra a massificação de soluções estéticas ou conceitos nem sempre válidos para todas 
regiões do mundo.

Depor sobre a existência de uma arte gaúcha, é levar para âmbito estadual, algo que vem 
azedando o ambiente artístico brasileiro há muito tempo. Há arte brasileira?

Vivemos numa época onde os fatos mundiais repercutem mais sobre o indivíduo do que 
os fatos locais. A morte de um peão de estância, que numa rodada foi esmagado pelas patas do ginete, 
atinge muito menos a minha capacidade emocional do que as ridículas ajoelhadas do Sr. Gerald Ford, 
pelo simples fato de que não fico sabendo da morte do primeiro, enquanto que todos os inúmeros 
meios de comunicação me enchem a cabeça com o segundo.

A maior pressão que o artista sofre, não provém, em geral, dos fatos que diretamente o 
circundam, mas sim dos fatos que se tornam notícias pela sua brutalidade, mesmo que aconteçam em 
regiões remotíssimas: Vietname, Angola, Argélia, Hungria e assim por diante. O pior de tudo é que 
estes fatos nos massacram quase que no momento, já que a imagem dos eventos em cores nos pode 
atingir com diferenças de minutos. Todo mundo usa "blue jeans", uma metade da humanidade toma 
"Coca-Cola” a outra . . . "Pepsi-Cola".

Não existem mais nações sob aquela forma tradicional em que cada país tinha seus pró
prios costumes, as suas tradições passavam de geração em geração e, onde o intercâmbio era lento e 
parcimonioso. O artista retratava suas paisagens, seus costumes e mesmo suas emoções, que poderiam 
ser tão violentas como as de agora, mas sempre dentro daquele estilo recebido através dos mestres, que 
poderia evoluir, mas dentro çlos princípios estéticos naturais da região: Flamengos, Florentinos, Vene- 
zianos e assim por diante.

Hoje a cultura é uma coisa totalmente universal ou mesmo multinacional, já que as gran
des galerias têm filiais ou representantes em todos os centros de arte do mundo e, quem sabe, não che
guem mesmo a fazer como a "Lockheed" que para vender seus aviõczinhos, comprou até realezas.

Ser regional, além de tudo que já foi dito acima, quando as tintas, os livros, as reprodu
ções e mesmo a orientação que se recebe dos mestres vêm de fora, é coisa humanamente impossível e 
também incoerente, pois seria uma maneira de caminhar contra o progresso, porque na realidade não 
há mais o regional, salvo como folclore e arte não é isto.

O que se pode fazer e o que se deve fazer, é salvar a nossa individualidade, nossa maneira 
de ser e interpretar os fatos de modo que sejamos o reflexo do nosso mundo em linguagem universal. 
Pode parecer paradoxal, mas exatamente agora em que a arte é universal, sua validez reside nas caracte
rísticas individuais de quem a faz.

O que irrita ou emociona a mim, não afeta da mesma maneira o sujeito que está ao meu
lado.
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Vasco Prado 
Escultor

Um movimento que se propõe fazer uma arte rio-grandense é falso, postiço e muito pro
mocional. Desenhar um gaúcho, um cavalo, um pelego ou um lombilho de sela não significa que o ar
tista esteja fazendo uma arte rio-grandense.

Tomo como exemplo o Clube de Gravuras de Porto Alegre, do qual participei, que durante 
algum tempo, se empenhou neste sentido. O movimento estava ligado a aspectos políticos, procurando 
naquele momento, à exemplo da França e outros países, seguir um realismo socialista, em busca de u- 
ma arte regional.

Mas apesar da vitalidade de seus membros, e da repercussão que obteve então, o clube 
não atingiu seus objetivos. Era uma coisa mal dirigida e cada artista continuou fazendo as coisas de que 
gostava e não aquilo que se pretendia em grupo.

Sempre gostei de cavalos, faço cavalos, mas não que eu me proponha através desse moti
vo fazer uma arte rio-grandense.

Como artista figurativo, empenhado no mundo humano, penso que arte tem que refletir 
os anseios de uma sociedade, de uma época, de um povo e, qualquer coisa imposta faz com que o artis
ta não possa se exprimir livremente. Todo cerceamento da liberdade de criação faz com que a arte per
ca seu caráter local e mesmo nacional.

Marc Berkowitz 
Crítico de Arte

De vez em quando se fala na necessidade de criar uma arte mais brasileira, mais naciona
lista, mais regional. E de vez em quando surgem "movimentos" regionalistas, geralmente limitados e es
porádicos. No momento estão falando de algo no Rio Grande do Sul.

A única definição de arte brasileira que aceito, e que me parece realmente plaúsivel, é a 
do velho Volpi; pura, ingênua e inteligente, como a sua pintura. Diz ele e estou citando de memória: 
" arte brasileira é a arte feita no Brasil por artistas que aqui residem e trabalham". Nem mais, nem me
nos.

Houve tentativas baianas, uma verdadeira avalanche de péssimos artistas, apresentados 
pelos baianos profissionais da literatura e das artes. Houve uma tentativa gaúcha, que na década dos 50 
tentou introduzir uma arte puramente soviética e que sufocou artistas de talento que se insurgiram 
contra o realismo social. São movimentos negativos e artificiais, como considero artificial uma mostra 
de "arte gaúcha" e que de gaúcha só tem o acidente geográfico do nascimento. Na realidade se trata de 
artistas de níveis e tendências diferentes, sendo que a maioria deles nem reside no Rio Grande do Sul.

Acho que deveriamos apoiar mais a arte brasileira em geral, facilitar aos artistas a aquisi
ção de bom material de trabalho, abrir-lhes novos mercados e difundir a sua obra no exterior. Aí apare
cerão muitos novos artistas de valor, e entre eles certamente um bom número de gaúchos. E o resto é 
conversa. . .
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Prosseguindo, disse que com o amadurecimento, o artista é compelido a manifestar-se de 
uma maneira mais individual. O jovem precisa identificar-se com certos grupos. O adulto foge do gru
po, fica infenso às influências muito contundentes do mundo. Hoje, é mais difícil do que nunca man
ter-se incólume, procurar desenvolver suas potencialidades mais íntimas, pois a massa de informações 
que se recebe é tão avassaladora, tão forte, que poucos podem se conscientizar de que estão sendo 
manipulados por todo um complexo sistema, que é o mundo em que vivemos hoje.

Basta verificar, disse ele, como se expressam outros grupos humanos, os grupos mais pri
mitivos, os selvagens , enfim, outras civilizações não tecnológicas. O homem gosta de cor, o homem vi
bra com a cor forte, com a cor clara e luminosa. Basta ver a sensibilidade do índio brasileiro com a arte 
plumária, há de fato uma manifestação muito rica de formas e de cores. Por que então nós, os urbanos, 
que já vivemos emparedados em imensas muralhas de concreto, por que não fazer cor? De fato, apri
sionar a cor pode ser um reflexo deste mundo em que se vive, disse ele, acrescentando ainda: Eu estou 
agora vivendo num ambiente de luz, de sol, junto ao cerrado, junto á natureza, que aparentemente 
pode parecer pobre, mas é de uma riqueza extraordinária. Riqueza de texturas, de formas, de flores, se
mentes, tudo isso influi de fato no trabalho que estou fazendo e eu estou colorindo. Nas artes gráficas, 
o meu trabalho era entonado, eu era tonalista. No momento estou sendo colorista, pois a cor está des
pertando em mim uma satisfação muito grande.

CHARLES MAYER E SUAS PINTURAS

IDe 15 de junho a 11 de julho, o MARGS apresentou a exposição de pinturas de Charle^
Sebastião Mayer.

Natural de Porto Alegre, este artista possui uma longa tradição de pesquisa e produção no 
campo das artes visuais. Bacharel em Pintura e Licenciado em Desenho pela UFRGS, foi cenógrafo, 
planejador gráfico e professor na Universidade Federal de Santa Maria, RS. Radicado em Brasília, le
ciona no departamento de Desenho daquela Universidade.

Charles Mayer recebeu importantes premiações em concursos de cartazes no Rio Grande 
do Sul, Rio de Janeiro e Brasília. Em 1973 expôs suas monotipias no MARGS, voltando agora a expoi 
sua produção recente. A referida mostra reuniu 23 pinturas, numa promoção conjunta do MARGS 
—DAC— SEC, Instituto Cultural Brasileiro Alemão e Universidade de Brasília.

O artista ao ser entrevistado com referência ao seu trabalho atual disse que o que faz 
tem um sentido de liberdade, uma liberdade total que não encontra nas artes gráficas. As artes gráficas 
têm um sentido pragmático, é um trabalho orientado, conduz o expectador à uma determinada ação, 
enquanto que a pintura é aberta. O mérito desta abertura é que o pintor pode propor novos mundos, 
novas visões, novas interpretações do mundo em que vivemos e nisto reside toda riqueza do homem. A- 
credito que o indivíduo é um ser em busca da sua própria liberdade. Ao nascer recebemos o impacto 
do mundo, somos condicionados a acompanhá-lo, somos absorvidos por ele. Quando chegamos á idade 
da expressão, tentamos interpretá-lo. É a criança que começa a rabiscar, a dizer de sua experiência, a 
expressar-se sem nunhum código. Depois a criança cresce e os assume sem perceber. Com a maturidade 
nos damos conta de que fomos vítimas de determinados códigos e conscientemente procuramos fugir 
deles, superá-los ou inventar outros muito pessoais.

Visita de Volpi ao MARGS

I
íProsseguindo, Charles Mayer fez considerações sobre sua experiência profissional, seu a- 

prendizado de composição, de ritmos, de equilíbrios, de normas de bom gosto, fazendo referência es
pecial a sua preocupação atual pela cor.

Acredito, disse Charles Mayer, que o compromisso com a cultura no momento está em 
função de uma posição individual forte capaz de mostrar um caminho novo a seguir. Ficar vinculado à 
pressões de grupos é de certa maneira sofrer novamente as injunções de determinadas correntes, é de 
novo o indivíduo se anulando em função de um pensamento coletivo. Isto eu estou pensando no 
momento, mas acredito que possa evoluir e chegar amanhã a um novo pensamento a respeito. Mas fun
damentalmente o que eu persigo como homem e como artista é poder expressar-me com liberdade.

O pintor italiano ALFREDO VOLPI, radica em São Paulo, estava em Porto Alegre para 
inaugurar sua exposição de têmperas e serigrafias, realizada na Galeria de Arte do Instituto dos Arqui
tetos do Brasil, de 31 de maio a 7 de junho.

Esta importante mostra, foi uma promoção conjunta do IAB e Museu de Arte do Depar
tamento de Assuntos Culturais da SEC.

Na oprtunidade, o artista foi convidado pela direção do MARGS para visitar a atual sede 
provisória da instituição. Recepcionado por artistas, jornalistas e intelectuais gaúchos, Volpi assistiu a 
um audiovisual do Museu com informações sobre histórico, acervo, atividades e futura sede.

Em entrevista especial para nosso setor de divulgação, Volpi declarou ser um operário do 
seu trabalho, pintando por prazer durante mais da metade de sua existência.
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Com relação à crítica de arte disse que o artista é independente e a opinião do crítico não 
influi sobre ele. Nenhum crítico ensina o artista a pintar, disse Volpi. O crítico é um mero intermediá
rio entre o artista e o público.

A respeito de sua obra, falou da preocupação inicial com a natureza e com a luz, isso até 
1930-1940. Depois sua pintura foi aos poucos se transformando, até chegar à síntese geométrica da fa
se atual. Realmente, com o tempo, o artista foi polindo a forma, foi retirando coisas desnecessárias até 
atingir uma forma mais pura, até chegar a uma abstração geométrica.

O problema da cor é o problema do pintor, disse ele. Há pintores que têm mais sensibili
dade pela cor e resolvem com a cor, outros resolvem mais com formas, com linhas. Meus trabalhos atu
ais não têm assunto nenhum, não dizem nada, não representam nada. A bandeirinha é apenas um mo
tivo geométrico, uma construção, um problema para poder fazer pintura. Poderia ser outra coisa, outra 
forma como em alguns trabalhos meus, em que não existem bandeirinhas e trato dos mesmos proble
mas, disse ele.

Com relação ao fato de ter atingido tão bem os temas nacionais, Volpi declarou que nun
ca pensou em fazer pintura brasileira, não houve nenhuma preocupação de sua parte, isso foi surgindo. 
Se minha pintura tem alguma afinidade com as coisas daqui, é a influência do ambiente. Talvez em ou
tro lugar fosse diferente, disse o artista.

GRAVURAS DE ARTUR LUIZ PIZA 
PRÓXIMA EXPOSIÇÃO DO MARGS

ARTE GAÚCHA DO MARGS 
E ARTE AMBIENTAL DE CARLOS ASP

No período de 10 a 31 de agosto, o Museu de Arte apresenta a exposição de gravuras de
Artur Luiz Piza.

Nascido em São Paulo, em 1928, Piza fixou-se em Paris em meados da década de 50, 
após uma formação básica com o pintor e mestre Antonio Gomide. Na Europa adquiriu uma reputa
ção sólida, expondo individualmente desde 1958 em museus e importantes galerias da França, Alema
nha, Iugoslávia, Áustria, Luxemburgo, Suíça, Bélgica, Suécia e também nos Estados Unidos. Recebeu 
premiações de destaque como Grande Prêmio Internacional de Gravura na Bienal de São Paulo em 
1959, Prêmio em Bienais e Trienais de gravura de Grenchen em 1961, Ljubljana em 1961, Havana em 
1965, Santiago do Chile em 1966, Porto Rico em 1970 e Cracóvia em 1970. Obteve Medalha de Ouro 
na Bienal de Florença em 1970 e o Prêmio David Bright na Bienal de Veneza em 1966. Possui obras 
nas seguintes coleções: Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro, Centro de Arte de Chicago, Museu d£ Vitória dp Alberto de Londres, Bibioteca Nacional de 
Paris, Museu de Arte Moderna de Nova York, Galeria Nacional de Arte Moderna de Roma, Museu de 
Cleveland (Ohio, USA), Museu de Arte Moderna de Belgrado, Museu Albertina em Viena, Museu de 
Arte de Lodz (Polônia) e Museu Salomon Guggenheim em Nova York.

Considerado por Pietro Bardi o melhor gravador brasileiro e um dos cinco melhores do 
mundo, Piza desfruta no Brasil de uma situação de prestígio que a presente exposição confirma. José 
Roberto Teixeira Leite comentou sua obra em "A Gravura Brasileira Contemporânea" (1965). Jaime 
Maurício disse a seu respeito: "A gravura de Piza evoluiu de um figurativismo essencial, veiculado pelo 
ácido, para formas autônomas, asperamente trabalhadas a buril e goiva, que lhe acrescentam qualidades 
tácteis austeras e profundas. Em seu processo colaboram, além de ampla formação pictária testemu
nhada por uma sensibilidade muito fina, um inesperado talento escultórico, um grande amor pelo rele-

O Museu de Arte inaugurou no dia 13 de julho uma exposição de 30 peças de seu acervo, 
todas assinadas por artistas do Rio Grande do Sul.

Acompanhou a mostra um catálogo especial cujo objetivo é o de relacionar e divulgar as 
obras de artistas gaúchos existentes no acervo do Museu, ressaltando doações recebidas do Governo do 
Estado, Instituições Culturais, e dos próprios artistas.

Complementou a referida exposição um trabalho de arte ambiental de Carlos Asp.
Esta programação ficou aberta à visitação até o dia 8 de agosto.

vo."
Em uma das últimas mostras que Piza realizou no Brasil (Petite Galerie — São Paulo, 

Olivio Tavares de Araújo assim se referiu sobre sua obra:. . . qualquer gravura sua torna-se inconfundí
vel. Compõe-se, quase sempre, de formas ovais ou circulares superpostas a quadrados e retâgulos, ou a- 
penas jogadas no espaço. E a textura é minuciosamente trabalhada, resultando num relevo caprichoso e 
dinâmico. Para obtê-lo, Piza escava diretamente nas chapas de cobre, em vez de recorrer a técnicas mais 
tradicionais, como os ácidos. Esse trabalho predominantemente físico, aliás, corresponde a uma con
cepção lúcida de arte: "Não acredito muito nas coisas exclusivamente cerebrais. Acho muito importan
te a aliança entre cabeça e mão". Por isso suas gravuras nunca são projetadas previamente. Crescem aos 
poucos após cada batida, como uma forma orgânica que se desenvolve em torno de um núcleo de vida. 
No resultado, o que mais sobressai é a beleza. A essa altúra da carreira, a obra de Piza não consegue 
nem deseja inquietar. Revela basicamente sua satisfação interior. A mesma que o artista ambiciona pa
ra quem contempla sua produção: "No fundo, o que a gente faz é despertar prazer em outras pessoas. 
Elas se reconhecem no trabalho. Talvez até pudessem fazê-lo por si mesmas. Eu, de minha parte, não 
acredito no mito do gênio".

j"PASSAGENS" (MÁGICAS) 61 
DA VIDA" — trabalho ambi
ental de Carlos Asp.;
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|| SALÃO DE CERÂMICA ARTÍSTICA DO RIO GRANDE DO SUL
Art. 10 — As obras não selecionadas deverão ser retiradas dez (10) dias após o encerramento das ins

crições, de 08 a 17 de setembro, no mesmo local da entroy„.

Art. 11 - As obras que participarem do Salão deverão ser retiradas no dia 22 de outubro (sexta-feira) 
pela manhã, das 8 às 1 2 horas, no local da exposição, mediante recibo correspondente.

O MARGS informa aos artistas interessados que vai fazer realizar de 5 a 29 de outubro 
do corrente ano, o II Salão de Cerâmica Artística do Rio Grande do Sul, no prédio da Delegacia Esta
dual do Ministério da Fazenda, sua futura sede.

O Salão reunirá obras modernas de artistas de nosso Estado com a finalidade de docu
mentar e incentivar a arte ceramística. DAS INSCRIÇÕES

Art. 12 - As fichas de inscrições e o Regulamento do Salão estarão à disposição dos interessados a 
partir de 21 de julho de 1976, terça-feira, no horário da manhã e tarde, na secretaria do 
MARGS.

REGULAMENTO

Art. 13 - A inscrição será feita pelo artista ou procurador do mesmo, numa sala da Delegacia Fiscal, 
futura sede do MARGS, por pessoa da secretaria do Museu, de 24 de agosto a 1i de se
tembro, no horário da tarde, das 14 às 18 horas.

19- O II Salão de Cerâmica Artística do Rio Grande do Sul organizado pelo Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul - órgão do Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de E- 
ducação e Cultura, reunirá obras modernas de artistas de nosso Estado, com a finalidade de 
documentar e incentivar a arte ceramística.

Art. 29- O II Salão de Cerâmica Artística do Rio Grande do Sul realizar-se-á de 01 a 21 de outubro 
de 1976, em homenagem ao aniversário do Correio do Povo.

/\rt 3®— Somente serão aceitas obras inéditas de cerâmica, cujo processo de realização seja exclusi
vamente cera místico. (Não sendo admitidas peças com decoração a frio ou peças industri
ais pintadas sobre esmalte).

Art. 42- O Salão será aberto não só para os candidatos que tenham curso de cerâmica, como tam
bém para os autodidatas.

Art. 59- Cada candidato poderá apresentar ao Salão duas (2) obras no mínimo e cinco (5) obras no 
máximo.

Art. 62- Toda a obra deverá ser apresentada em condições de colocação (com suportes de sustenta
ção). Caso a montagem exija atenção especial, deverá acompanhar, por escrito, as instru
ções necessárias.

§ iq _ Os painéis ou murais não deverão ultrapassar a medida dos painéis de sus
tentação — 1,50'x 2 m.

Os materiais que não sejam de cerâmica, só poderão ser utilizados em fun
ção de complemento, não comprometendo a obra. No caso de suporte ou 
bases, devem ser identificados com peça correspondente.

Art. 79— As peças expostas poderão estar à venda, desde que o candidato autorize na ficha de ins
crição.

Art.

§ 12 — No ato da inscrição o candidato entregará:
— a ficha preenchida;
— as obras devidamente identificadas;
— as fotos em branco e preto (papel brilhante), identificadas que servirão 

para o catálogo e divulgação.

A inscrição será, impreterivelmente, encerrada, dia 1 de setembro de 1976, 
às 18 horas.

§22-

DAS SEÇÕES

Art. 14 — As obras serão separadas por seções.

§ 12- Seção de FORMAS E PESQUISA 
Seção de PAINÉIS OU MURAIS 
Seção de VASOS, PRATOS E ASSEMELHADOS

DAS PREMIAÇÕES
§ 29

Art. 15 — Serão atribuídos prêmios aquisitivos nas diversas seções.
§ 12— Fica reservado ao artista o direito de não concorrer aos prêmios.

§ 22—0 artista se submete ao valor da premiação.

§ 1 C — Caberá ao artista apresentar o recibo das obras vendidas.
DO JÚRI

§ 29—0 valor das peças estipuladas pelo artista na ficha de inscrição não poderá
alterad*o.ser

Art. 16 - Os membros do júri serão convidados pela direção do MARGS.
Os jurados serão em número de cinco (5), incluindo dois (2) ceramistas.

Art. 17 — Os membros do júri não participarão do salão.

Art. 1 8 — Cabe ao júri transferir de seção, a peça que não corresponda à seção inscrita. 

Art. 19 — Cabe ao júri a seleção e a premiação.

§39-0 artista doará 10 / (dez por cento) do valor das obras vendidas, para a- 
tender parte das despesas com o salão.

Art. 8 9— Ao MARGS cabe dispor o número de peças no salão, dentro dos critérios de espaço e me
lhor evidência ao artista.

Art. 99— Como norma todos os salões ou exposições de cerâmica, o MARGS cuidará da integridade 
das obras, não se responsabilizando, no entanto, por eventual acidente ou extravio das 
mesmas.

Art. 20 — As decisões do júri são irrevogáveis.
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NOVAS OBRAS NO MARGS
"PASSANTES" — Maria Lidia Magliani

óleo s/ tela, 40 x 53 cm. Dç. da artista

"NÃO SE FAZEM MAIS FAMÍLIA COMO ANTIGAMErJTE" - Anico R. Herskowits
xilogravura, 80 x 39 cm. Dç. da 
artista

"QUARTA TRANSFIGURAÇÃO" - Paulo Guilherme Houayek
óleo s/ eucatex, 1.30 x 80 cm . Dç. do artista

"EXPECTATIVA" - Suelly Anna Kelling
óleo s/ tela, 80 x 60 cm. Dç. da artista

"PASSANTES NA TERRA" - Suelly Anna Kelling
óleo s/tela, 80 x 60 cm. Dç. da artista

"PARECIA UM ESTRANHO FESTIVAL" - Anico R. Herskowits
xilogravura, 52 x 26 cm. Dç. da artista

"IMAGEM SOBRE O MAR" — Luiz Gonzaga de Mello Gomes
escultura em fibras e resinas, 97 X 74 cm. Dç. do artista"GRAVURA 033" - Nelson Ellwanger

xilogravura, 95 x 48 cm. Dç. do artista
"LINHA VERDE ENTRE TELA" - Paulo Roberto Leal

"GRAVURA 025"-Nelson Ellwanger
xilogravura, 95 x 48 cm. Dç. do artista

"Prêmio Governo do Estado do R. G. Sul no III Salão de Artes 
Visuais, 1975".
tela costurada, 141 x 141 cm. Dç. do Governador

"A NOITE" - Clébio Guillon Sória 
Desenho da série

"DESENHO I" - Luiz Fernando Voges Barth
Desenho. Técnica mista/papelão, 57 x 57 cm Dç. do artista

"A Noite". Técnica mista s/ eucatex 90 x 90 cm. Dç. do artista "AMARGURA" — Claudia Maria Stern
cerâmica em terra-cota e óxido. Dç. da artista

"CENAS GAÚCHAS" — de Rose Lutzemberger
álbum com 10 serigrafias baseadas na obra de seu pai, José Lutzemberger. 
66 x 48 cm cada trabalho. Dç. da artista

"SALAMANDRA" — Dorothea Vergara Pinto da Silva
desenho, 80 x 52 cm. Dç. da artista 

"LITOGRAFIA NQ3 " — Carlos Carrion de Brito Velho
litografia, 25,5 x 35,5 cm. Dç. do artista 

"LITOGRAFIA N^4 " — Carlos Carrion de Brito Velho
litografia, 28 x 32,5 cm. Dç. do artistaJ

"JARRA METALIZADA" - de Ortwin Sauer
cerâmica com óxidos, 18x12 cm. Dç. da esposa do ceramista, falecido 
em 1971

"DESENHO I " — de Nelson Wiegert
desenho a nanquim, 45 x 62,5 cm. Dç. do artista"PASSANTES" - da série de pinturas 

de Magliani, expostas no MARGS em 
maio de 1976.

"DESENHO II de Nelson Wiegert
desenho a nanquim, 61 x 43 cm. Dç. do artista 

"NATUREZA AGREDÍ DA" — de José Carlos Julio de Moura
xilogravura em relevo, 66 x 96 cm. Dç. do artista

"MAGNUS V " — de Charles Sebastião Mayer
tinta acrílica/duratex, 120 x 0,56 cm. Dç. do artista

"SOBREVIVÊNCIA" — de Delano Cardoso Peixoto
desenho a nanquim, 51 x 50 cm. Dç. do artista 

"IMPOSIÇÃO DE UM MOVIMENTO" — de Marciano Schmitz
Desenho/pastel, 96 x 66 cm. Dç. do artista

"NO PARQUE" — de Carlos Alberto Oliveira
tinta acrílica/sobre tela, 75 x 57 cm. Dç. do artista 

"PÁSSARO DA PRIMAVERA" — de Ivandira Dotto Saldanha
tapeçaria nç13 — batique e bordado, 140 x 100 cm. Dç. da artista

Publicação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul - DAC - SEC

Diretor do MARGS — Luiz Inácio Medeiros. Jornalista responsável — Mário Antonio da 
Silva Pereira. Unidade de Comunicação Social — SEC. Coordenação — Magdalena Lutzenberger. Reda
tora — Teniza de Freitas Spinell. Tiragem 3.000 exemplares — Circulação dirigida — Distribuição gra
tuita. Composto e impresso na CORAG — Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas.

"IMAGEM SOBRE O MAR" - escultura 
que integrou a exposição de Luiz Gonza
ga no MARGS, em agosto de 1975.
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