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Pelo volume de criações e criadores, pela continua seqüên- 
cia de novas exposições, chega-se a pensar que metade do 
mundo é artista. Bom, se é assim, será que a outra metade, 
é capaz de adquirir obras e manter estável e satisfatório o 
mercado de arte ?
Resumindo, a pergunta feita a jornalistas, "marchands'' e 
colecionadores, é esta:

O QUE PENSA DO
MERCADO DE ARTE RIOGRANDENSE?

"O movimento do leilão demons
trou que o Rio Grande do Sul pos
sui uma grande potencialidade em 
termos de mercado de arte".

A preocupação didática da promoção teve 
continuidade nas noites do Leilão, quando cou
be aos comunicadores informar ao público al
guns dados considerados relevantes acerca dos 
artistas plásticos e das antigüidades apregoadas. 
A movimentação obtida superou a expectativa, 
tendo rendido Cr$ 1.134.557,00 - valor este 
distribuído entre entidades que assistem o me
nor no Estado.EDITORIAL

Desde o princípio a arte esteve ligada ao problema subsistência dos artistas. Com a 
ascenção da burguesia esta substituiu o mecenato e a arte entrou para o mercado. Nossos 
dias já são denominados "civilização do consumo e a arte um de seus itens cada vez mais 
importantes."

A cada momento a questão é posta ao artista; até que ponto a arte é função do con
sumo? Como reagirá o mercado a determinada proposição?

Apesar de não ser função principal do museu interferir nesse processo de comercia
lização, ele interessa a todos; galerias, "marchands," colecionadores. Por isso o tema cen
tral deste número. No próximo, os artistas terão ocasião de falar.

O problema da acessibilidade também deve ser discutido. Se o múltiplo surgiu para 
barato, deve continuar a sê-lo. De outro lado, os novos artistas devem ter consciência 

de que o mercado não tem relação obrigatória com a qualidade da arte. Também o currí
culo pesa muito, pois quando é adquirida uma peça, seu eventual valor de revenda é quase 
sempre levado em conta.

Nunca é demais recordar, entretanto, que Van Gogh não vendeu sua produção, ape
sar de ter um irmão "marchand".

Evelyn Berg
Jornalista—Assessoria do 
Palácio Piratini.

Considerando que os objetivos pretendidos 
não se cingiram apenas à angariação de fundos 
para as campanhas beneficentes, após sua con
clusão foi realizada uma apreciação crítica dos 
demais resultados. Considerou-se então que o 
objetivo didático foi plenamente atingido por 
ter o Leilão logrado reunir em seu acervo um 
painel representativo do que se faz nas artes 
gaúchas hoje, através da presença maciça dos 
artistas gaúchos residentes ou não no Rio 
Grande do Sul.

O mercado de artes do Rio Grande do Sul 
foi movimentado, no mês de setembro, por uma 
promoção inédita. A Primeira Dama do Estado, 
D. Ecléa Guazzelli, promoveu um Leilão de 
Arte e Antigüidades no Palácio Piratini ao longo 
de cinco noites e cuja renda reverteu em favor 
do menor carente.

O Leilão, por ter mobilizado grande número 
de pessoas e por ter merecido, por parte da im
prensa, intensa divulgação — movimentou o ce
nário artístico gaúcho incentivando em indiví
duos muitas vezes não sensibilizados pelas artes 
o gosto artístico e o desejo de possuir para um 
convívio mais íntimo, obras de arte e peças 
antigas.

ser

> O Leilão foi precedido por uma exposição 
das peças, montada, no setor de artes plásticas, 
por uma equipe do MARGS, que esteve aberta 
à visitação pública durante cinco dias. Durante 
este período, 508 peças foram apreciadas por 
mais de 4.000 visitantes, entre os quais vários 
grupos de escolares da capital do Estado. A ex
posição foi monitorada por estudantes de Belas 
Artes da UFRGS num trabalho que, a exemplo 
dos demais, foi voluntário.

Este Boletim do MARGS nos convida, ago
ra, a um dimensionamento da variável "Leilão 
— Mercado de Artes," que acrescenta mais um 
dado à apreciação.

Luiz Inácio Medeiros 
Diretor
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MERCADO DO ARTE
nem sempre representativas do valor artístico 
das obras, pelas injunções naturais do jogo da 
oferta e da procura. mercado de ações também o são para o merca

do de artes. Em outras palavras, o mercado de 
ações será bom e permanente se o investidor 
for bem tratado. O mesmo acontecerá com o 
mercado de artes. Acreditamos, pois, que tere
mos no final, uma soma algébrica de resultado 
positivo.

seu estudo e embasamento técnico. Por último, 
aconselharíamos a compra de obras com moti
vos rio-grandense, de vez que o assunto regional 
é facilmente identificável e, como tal, gera mo
tivações.

Assim é que se alguns artistas importantes 
não receberam a devida valorização, as obras 
de outros foram acirradamente disputadas pelos 
colecionadores. Entre as obras mais disputadas 
podemos citar os trabalhos de Iberê Camargo, 
Ernesto Scheffel, Francisco Stockinger, Carlos 
Scliar, Vasco Prado, Leopoldo Gotuzzo, Anto- 
nio Gutierrez, Selva Doll e Glênio Bianchetti, 
o que evidencia o fato de que o comprador dis
puta, via de regra, apenas as peças de maior va
lor artístico e de mais difícil acesso.

Uma palavra aos que estão interessados 
em investimentos sem renda fixa: a aquisi
ção de obra de arte por empresa capitaliza a i- 
magem desta e representa investimento seguro, 
contanto que 80 % de suas aquisições sejam de 
aritistas com conceito já firmado; a aquisição 
de obra de arte por pessoa física representa sa
tisfação pessoal, além de provável lucro.

Relativamente ao lucro, em época de in
flação, podemos dizer que não é inferior ao de 
outros investimentos a longo prazo. Este lucro 
também não está sujeito a fatores tão variaveis 
quanto investimentos em ações e terrenos. Em 
relação a terrenos, há os impostos, localização 
e vizinhança e também o crescimento da 
cidade, que oscila muito, para que se possa 
dizer, com segurança, que um terreno vá, na 
verdade, render lucros reais, além da inflação, 
quando cogitamos de possível revenda.

Ações, por outro lado, dependem do de
sempenho da respectiva empresa e também da 
conjuntura econômica.

O investimento que mais se assemelha 
àquele que é feito em uma obra de arte, ainda 
é o investimento em jóias ou pedras preciosas 
que, entretanto, não possui o aspecto cultural 
tão profundo que existe na aquisição de obras 
de arte.

Entendemos que, em uma primeira fase, 
a realização de leilões é bom processo para ini
ciar este movimento educativo e estimulador. 
Estará assim também assegurado bom mercado 
para os artistas de produções tradicionais, par
ticularmente, para os que já não estão vivos, 
de produtividade já terminada.

Quanto aos jovens e aos artistas de van
guarda, cuja produção depende de muitas variá
veis, o próprio mercado encarregar-se-á de dis
tinguir os de maior valor. Sob este aspecto, 
achamos que deveria haver maior número de ex
posições em galerias de arte, com a finalidade 
de aceitar, incentivar e promover mais os artis
tas jovens ou desconhecidos.

De qualquer modo, somente o futuro po
derá ser o juiz do acerto da compra de uma 
obra de arte. E mesmo que o inverstimento não 
corresponda à expectativa, de qualquer maneira 
sempre fica a satisfação referente ao valor deco
rativo da obra, o que é muito pessoal pois aten
de ao gosto de cada um.

Se nos fosse permitido apresentar algu
mas sugestões para o comprador, aconselharía
mos em primeiro lugar, uma boa diversificação 
na compra de obras de artistas novos. Em se
gundo lugar, aconselharíamos atenção a artistas 
que tenham valor principalmente como dese
nhistas, pois é no desenho que o artista revela

O LEILÃO DE ARTE E ANTIGUIDADES 
demonstrou, a todos quantos dele participaram, 
que o Rio Grande do Sul possui uma grande po
tencialidade em termos de mercado de arte que 
pode e deve ser devidamente trabalhado. Ao 
longo do desenvolvimento da promoção perce- 
beu-se, inclusive, a pouca familiaridade do pú
blico com leilões desta natureza e a disponibili
dade latente para realizações deste tipo.

Como foi possível frisar até aqui, no que 
tange à abertura de um mercado de artes 
potencial, a promoção nos pareceu ter atingido 
os seus objetivos. No que diz respeito ao 
problema mercadológico propriamente dito, 
este como todos os leilões de arte que se 
realizam, viu os preços oscilarem em direções

"Todos os princípios, verdades e erros que são 
válidos para a bolsa de valores do mercado de 
ações também o são para o mercado de artes."

Por fim, pensamos que, em momemto al
gum, como agora, o mercado de arte esteve tão 
ativo em Porto Alegre.

Rolf Zelmanowicz
Diretor da Associação 
rais Universitários do 
Pinacoteca APLUB.

dos Profissionais Libe- 
Brasil, que mantém a

"O nosso mercado de arte se ressente da falta de 
uma tradição cultural."

Os educadores, críticos, "marchands", 
proprietários de galerias e os próprios artistas 
terão grande influência na educação deste mer
cado.

No Rio Grande do Sul, existem talentos 
artísticos vivos e mortos, oriundos de várias es
colas. Estas escolas artísticas, das mais diversas 
linhas e origens, em geral, são válidas e expressi
vas.

Rubem Knijnik 
Colecionador de arte.Esta influência e prestígio, junto ao mer

cado, será diretamente proporcional à capaci
dade e honestidade das pessoas que lidam com

A capacidade aquisitiva do comprador 
gaúcho de obra de arte representa, mais ou me
nos, 10 % da capacidade nacional, ou seja, 
25.000 compradores entre famílias, entidades 
e organizações.

Acreditamos que 90 % deste mercado 
potencial do Rio Grande do Sul, deva ser educa
do e estimulado para não só adquirir mas tam
bém apreciar obras de arte e saber julgá-las.

o público e a arte.
Este processo decorrerá, com todas as 

virtudes, dos sucessos e fracassos comuns a 
qualquer segmento de atividade comercial 
ou produtiva.

Em Porto Alegre, nos últimos anos, tem 
havido um crescente número de exposições de 
artes plásticas. Novas galerias inauguram-se com 
freqüência. Isto pressupõe que há um públi
co numerosamente significativo interessado em 
artes plásticas. Existe, portanto, um mercado de 
arte.

Se, quantitativamente, é alto o número 
de exposições, devemos reconhecer que não é 
tão alto assim o nível de qualidade da maioria. 
As galerias, com freqüência, fazem muitas 
cessões, no seu interesse de comercializar a obra 
de arte. Existem, entretanto, exceções, que não 
transigem e que mantém uma linha constante 
de boa qualidade.

con-
Todos os princípios, verdades e erros 

que são válidos para a bolsa de valores do
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MERCADO DE ARTE
Doze Estados-Membros foram convida

dos a apresentar relatórios preparados por espe
cialistas de sua escolha. A seleção dos países foi 
feita de modo a proporcionar um estudo com
parado, abrangendo os cinco continentes, inclu
indo países grandes e pequenos, civilizações an
tigas e modernas, sociedades tecnologicamente 
avançadas e culturas tradicionais, comunidades 
urbanas e rurais. Constataram que, mesmo que 
a dinâmica varie de um país para outro, todos 
estão empenhados no processo de revisão e me
lhoria de nível. Todos consideram que os mu
seus, os centros culturais, os recursos de comu
nicação de massa e outros órgãos educativo - 
culturais exercem marcada influência sobre 
Arte/Educação.

O mesmo sucede em nosso meio.
Em Porto Alegre, o Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul, com seu posicionamento 
atual, a Universidade, o Atelier Livre da Prefei
tura, os Cursos de Arte, o trabalho cotidiano 
dos Professores de Artes Plásticas nas Escolas de 
1'-' e 2'-’ graus, as Escolinhas de Arte. e outras 
tantas atividades culturais constituem o fermen
to para um crescimento qualitativo do Mercado 
de Arte em nosso Estado.

As galerias não têm, a rigor, compromis
so didático. Essa função cabe ao Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, ao Instituto de Artes e 
às escolas, de modo geral. O MARGS, felizmen
te, volta a se constituir num ponto de referência 
para as boas exposições em Porto Alegre.

A verdade é que o nosso mercado de 
arte se ressente da falta de uma tradição cultu
ral que, num país novo como o nosso, existe 
em caráter incipiente. Não é fácil esse obstáculo 
ser vencido e também não pode sê-lo a curto 
prazo.

“O que deve ser feito é simplesmente lutar, 
produzir e não deixar cair o padrão de qualidade."

Renato Rosa
Responsável, junto com Tina Presser, pela Gale
ria de Artes do Instituto dos Arquitetos do Bra
sil.

O desafio está nas instituições escolares 
de todos os níveis. Se estas valorizarem adequa
damente a convivência e o ensino das artes 
plásticas vão suprir essa nossa falha e indireta
mente influir sobre a elevação do nível do mer
cado de arte.

Profissionais de fato — da arte e com 
arte — no Rio Grande do Sul, são poucos, pelo 
menos conta-se nos dedos os que têm circulação 
nacional. Isso, em termos de mercado, bem en
tendido, Stockinger é encontrado no eixo Rio- 
-São Paulo (ele acabou de expor em Roma), fa
to igualado por outro escultor: Vasco Prado. 
Malagoli, que é líder local, encontra-se raramen
te no eixo, mas é um nome muito procurado. 
Resta-nos então Alice Brueggemann e Alice So
ares com uma aceitação que quase ousaria dizer 
em nível popular, a razão: a felicidade do tema 
que elas abordam. Gutierrez é outro que apenas 
alguns iniciados cariocas conhecem e aqui é dis- 
putadíssimo. Há todo um time que igualmente 
é bem aceito aqui como Fuhro (que tem um pú
blico específico com sua linguagem cerebral), 
Maciel (que começa a ser cobiçado), Lippmann 
(que retorna com força absoluta). Há um caso 
mais recente que devemos alinhar, obrigatoria
mente: Glauco Pinto de Moraes com sua pintura 
polêmica, já é conhecido numa área extensa. As 
gravadoras Vera Barcellos e, indiscutivelmente, 
Zorávia Bettiol, que em termos de profissiona
lismo, no sentido mais absoluto, é quem real
mente abre caminho com sua bandeira. Consi
dero Zorávia o exemplo perfeito a ser seguido e 
por que não? Invejado. Mas citar uns é sempre 
esquecer de outros. Vejamos: Jungluth, homem 
vindo da publicidade, é bem aceito, a jovem 
Anico com suas gravuras vigorosas desponta 
bem. Magliani retoma o caminho, Tenius. está 
em várias praças e edifícios. João Luiz Roth foi 
outro nome que surgiu com fúria (está na Es
panha), temos ainda nomes de excepcional qua
lidade artística como Dexheimer, Romanita, 
Porcella, Rose Lutzemberger, Joyce, Eduardo 
Cruz (que teve um momento ótimo no Rio para 
dar o salto . . . mas voltou), Plínio Sernhardt 
(um trabalho de grande aceitação e extrema
mente bem cuidado), Waldeni Elias (que tem 
um público fiel e toda vez que expõe é sucesso), 
enfim, estão todos estabelecidos. Qual o misté
rio? Por exemplo, quem sabe ainda apostar no 
tempo? Não, não creio, não me parece ser uma |

boa medida. Acho que os artistas têm é que 
"Zoraviar" sem parar (a artista que me perdoe, 
mas lancei o verbo). Isso significa lutar . É bem 
verdade que eles estão lutando desde muito 
tempo, mas agora discute-se estas coisas, estes 
seres invisíveis que começam a surgir no nosso 
mercado de arte. Falta de divulgação não é, 
porque a imprensa local é uma perfeita rainhá- 
-mater. Mas parece que agora eles estão no iní
cio da colheita dos frutos plantados. Artistas de 
qualidade surgem para expor em nossas Galerias 
(que estão num momento de maturação) e isso 
só reforça a aliança local. Danúbio Gonçalves 
é um nome que na maior parte das vezes parece 
que ficou aqui, um pouco esquecido, ou traba
lhou em silêncio e ninguém soube e agora com

elevação de ní-A problemática sobre 
vel não é especificamente preocupação nossa.

A UNESCO, em 1972, pôs em andamen
to o programa Arte/Educação com o objetivo 
de obter informações sobre o que pensam e fa
zem diferentes países nesse campo.

"As artes plásticas não são especialmente uma meta 
das elites, mas um assunto que interessa a todos." a excelente exposição onde ele se juntou a seus 

colegas do Clube de Gravura, provavelmente, 
pegue este bom pé de vento e plante bem plan
tada suas sementes lá em cima. Sim, lá em cima, 
no Rio, porque todo o Brasil ainda é comanda
do pelo Rio, a verdadeira capital cultural. Isto 
é lei e ninguém muda. Então restará aos resi
dentes um compasso de espera ou o espanto 
que começa a surgir como bem observou o críti
co de arte do Jornal do Brasil, Roberto Pontual, 
em sua coluna do dia 30 de setembro, após uma 
rápida visita a nossa cidade:" . . . ventos de avi- 
vamento têm soprado a favor do mercado de 
arte, de uma tal maneira que as próprias pessoas 
mais chegadas à área, artistas inclusive, vêem o 
fato com um misto de espanto, entusiasmo e in
credulidade".

Luiz Carlos Lisboa
Jornalista. Responsável pela Galeria de Arte do 
Centro Comercial de Porto Alegre.

não deixar os pampas, não insistindo, ou 
melhor, não forçando seu lançamento no Rio 
de Janeiro e São Paulo, para citar somente duas 
grandes capitais. As galerias começam a dar, ca
da vez mais, maior atenção para eles, que estão 
vendendo muito bem, donos do campo, vencen
do facilmente a medalhões que chegam do Rio 
e São Paulo e mesmo do estrangeiro. Prova dis
so as mostras de Ado Malagoli, Alice Bruegge- 

Alice Soares ou uma retrospectiva de J.

A constante abertura de novas galerias 
prova que Porto Alegre está no caminho certo 
de se tornar um bom centro de artes, com um' 
ótimo mercado, sendo importante que alguns 
desses locais foram construídos especialmente 
para sua função. Entretanto, essas galerias não 
surgem exclusivamente na capital, mas também 
em cidades importantes do Estado (Caxias do 
Sul, Pelotas, Santa Maria e Bagé) assegurando 
que a arte está realmente em foco, merecendo a 
atenção de todos, principalmente, em centros 
onde existem universidades. Tudo isso prova 
que as artes plásticas não são especialmente 
uma meta das elites, uma sofisticação das pes
soas que querem ganhar status, mas um assun
to que interessa a todos, como bem demons
tram as colunas e páginas dadas pelos jornais e 
os noticiários na televisão e rádio.

em

Pois, apesar do espanto de alguns, volto a 
firmar que o que deve ser feito é, simplesmente, 
lutar, produzir e não deixar cair o padrão de 
qualidade. Se assim procederem estarão lado a 
lado de Scliar, Glauco Rodrigues, Jacintho Mo
raes, Avatar, Iberê Camargo, lone Saldanha, Sô
nia Ebling, Trindade Leal e tantos outros. Cum
pre acrescentar que, a volta do crítico Carlos 
Scarinci, poderá contribuir para o momento 
art ístico, e a inevitável e bem vinda colaboração 
que o Departamento de Assuntos Culturais 
da SEC vem prestando no setor.

mann,
Fahrion (cuja valorização no mercado é indiscu
tível) e também surgindo chances para o apare
cimento de novos valores, se aprontando para 
serem os monstros sagrados de amanhã. O mo
mento artístico já permite que os artistas gaú
chos possam viver exclusivamente de sua profis
são: Xico, Vasco e Zorávia, Malagoli, Tenius, 
Roberto Cidade, Gutierrez são bem uma de
monstração disso. Não resta a menor dúvidg 
que a arte gaúcha (e seu mercado) se encontram 
na rota certa. Certíssima.

Outro fato que nos parece interessante é 
valorização do artista gaúcho, muito teimoso Ia
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COLABORAÇÕES

A ARTE NO RIO GRANDE DO SUL

ESCULTURA EM NOSSO MEIO
Ado Malagoli

Professor e Pintor

Nos dias atuais, Porto Alegre se distingue de modo significativo no panorama das artes visuais 
que se desenvolvem no País. As manifestações de uma vanguarda que aqui se realiza, com a afirmação 
positiva de alguns valores expressivos, não impediram que florescesse uma produção artística de cunho 
local, de grande importância.

Não pretendemos envolver neste modesto registro o movimento do grupo de Bagé, cujas raízes 
vêm de longa data e que reputamos de grande mérito, mas destacar um pequeno núcleo de artistas que 
se projeta dentro de uma forma de expressão em que se reconhece, de imediato, a marca típica do Rio 
Grande do Sul, pois suas obras diferem sensivelmente da produção maior, não obstante as condições 
diversas de cada um dos seus componentès. Tipos próprios, caracteres originais e projeções íntimas de 
uma grei moldada nas coxilhas agrestes, de longa peleja e rude pastoreio, representam a temática 
preferida desse grupo de valorosos artistas que vêm desenvolvendo uma pesquisa regionalista das mais 
interessantes.

I
I\ Fernando Corona

Professor e Escultor

Das Artes Plásticas, a escultura me parece a mais complexa de todas. Ela começa e se 
completa com a manipulação de materiais diversos, desde a argila e o gesso até o bronze, pedra, madei
ra, ferro e outros metais. No panorama plástico da história, era a pedra dura granítica ou diorita 
polida, que os artistas do antigo Egito usavam, aliás com perfeição. Os gregos preferiram o mármore 
branco bastante mais dócil para ser esculpido. Usavam também o bronze e Fidias fundiu em ouro a 
cabeça de Palas Partenos. Os escultores romanos, renascentistas e barrocos esculpiram em mármore 
branco de Carrara, em outras pedras calcáreas e, na mais dócil de todas que é o alabastro. Na Renas
cença foram exímios fundidores em bronze. Entre nós, nas Minas Gerais, o genial Aleijadinho usou 
para sua grande obra de estatuaria e toreuta, a esteatita, conhecida vulgarmente como pedra-sabão, a 
mais dócil de todas, de corte fácil.

A diversidade de granitos, mármores, arenitos e também o bronze procedem da antigüi- 
dade, não havendo na técnica mudanças apreciáveis. Bastaria citar a opinião de Miguel Ângelo ao dizer 
"Para fazer uma escultura em mármore basta tirar do bloco o que sobra". Sempre foi assim e sempre 
será.

Não vamos apontar prioridades, pois cada um trabalha em faixa própria, com características 
pessoais surpreendentes. Quanto mais suas obras se definem por um formalismo regionalista, tanto 
mais se aprofundam numa íntima relação com a realidade social, conforme as crenças e a índole popu
lar. Trata-se, pois, de uma arte enraizada na prática diária. Alguns deles, como Guma Pacheco e Anes- 
tor Tavares, possuem certas semelhanças no que se refere a determinados elementos da caracterização 
campeira e na experiência de uma vida simples e comunitária. A temática ê popular; suas criações, 
porém, são de caráter individualista, orientadas para uma simplicidade primitiva que distingue seus 
tipos humanos. Alheios a qualquer superficialidade técnica, preferem o talho marcante de goivas e for
mões, esculpindo e gravando cenas e figuras de intensa realidade. Por outro lado, Olegário Triunfo 
capta aspectos da vida popular com profundo senso de observação, onde transparece discreto humor 
suburbano. De uma técnica simples, sua pintura é direta, luminosa e retrata com espírito o próprio 
ambiente do pintor.

Não nos parece fora de propósito alinhar aqui o nome de Anico Herskovitz, gravadora de exce
lentes recursos, cuja obra é dedicada ao registro do cotidiano. A vida gauchesca, tal como é vista por 
Anico, prende-se ao imigrante, de família numerosa, numa vivência saudável, de bombachas e chimar- 
rão, cujo dia-a-dia gera imagens de uma vivência distante, prenhe de saudade "do antigamente." Suas 
figuras se destacam, sombrias, de um fundo luminoso e quase despido.

Entretanto, não é fácil estabelecer qualquer ligação entre os artistas acima citados com os cons
trutores de um gauchismo já credenciado, no qual o culto dos heróis farroupilhas e a bravura do nosso 
campeador, com suas vestimentas típicas, parece constituir fator positivo para suas obras. A deforma
ção expressionista de Vasco Prado, o claro-escuro dramático de Clébio Sória e, mais recentemente, o 
giafismo estilizado de Nelson Jungbluth, representam um fato no processo de desenvolvimento artísti
co do Rio Grande que não pode passar sem registro, embora diverso em suas manifestações estéticas. 
Contudo, a obra de Vasco Prado, que reflete com certo ânimo o passado cultural do Rio Grande, é 
das mais significativas. Seus desenhos e esculturas, de homens e cavalos expressam o espírito dos pam
pas, imbuído de lendas e mitos. Ao apreciar os trabalhos de Clébio Sória, a força do seu grafismo nos 
surpreende, mas se acomoda ao domínio de um claro-escuro de forte dramaticidade. Jungbluth, por 
sua vez, demonstra um salutar alheamento ao superficial e expressa certos valores gauchescos com raro 
talento

Mas aqui devemos tratar da escultura e dos escultores do nosso ambiente porto-alegrense. 
Quais os artistas, no meu modo de pensar, que mais se destacam em nosso meio? Aponto três nomes 
como os mais importantes, consagrados aliás pelo seu talento vocacional, que nasceram para essa nobre 
missão. Eles são Francisco Stockinger, Vasco Prado e Carlos Gustavo Tenius. Citaria ainda Sônia 
Ebling, mas ela já não reside em Porto Alegre.

Como são as esculturas de Stockinger? Com base sólida, ele esculpe diretamente em ferro 
e qualquer outro material que encontre. Funde em bronze, ele mesmo, trabalho artesanal de grande 
sacrifício e esforço. Corta o mármore em novas concepções estéticas que cria. Nascem assim seus 
expressivos guerreiros como expressão de luta e com uma simplicidade a dominar a forma. Seus touros 
e cavalos montados emocionam por conterem uma migalha de senso de humor saudável. A beleza esté
tica está na deformação da forma natural conseguindo uma nova proporção que a enobrece.

Como são as esculturas de Vasco Prado? Outro grande escultor. Ele, porém, usa mais 
bronze que manda fundir em São Paulo. Seus cavalos montados são heróicos como seus cavaleiros. 
Vasco também trabalha em direto a pedra e o cimento, estes com esmaltes, conseguindo efeitos de cor 
homogênea, como deve ser uma escultura. O corpo humano ele sintetiza sem maior marcação muscular 
que lhe dá harmonia da forma, o que ocorre quando elas são fechadas ou reclinadas.

Como são as esculturas de Tenius? Sua formação básica é boa. Muito cedo apaixonara-se 
pelos vergalhões e chapas de ferro. A dificuldade estava em dominar os elétrodos para a solda, conse- 
guindo-o à maneira de um autêntico artesão. Se no início da carreira fazia guerrilheiros e cantores com 
pernas alongadas, imaginou em tempo formas aladas com êxito total. Bastaria citar o monumento aos 
Açorianos, no meu entender, um belo exemplar, dos melhores esculpidos no País. Tenius domina os 
elétrodos de ferro ou aço à perfeição e creio que poucos são aqueles a alcançar o apogeu que ele conse
guiu ao criar texturas esculturais.

IrEmbora de características diversas, a temática persiste. Em uns com acentuado cunho primiti- 
vista; em outros, porém, apresenta um formalismo erudito, mais dinâmico e fecundo. Todos, no entan
to, trazem a lume certos aspectos que transcendem as simples indicações de trajes e costumes como lin
guagem artística regional.

De qualquer modo, convém registrar a permanência dos vincos e marcas que o tipo rural cam- 
peiro gravou na sensibilidade desses artistas, tornando sua produção cativante e significativa, principal
mente numa época em que se discute a existência ou não de uma arte gaúcha.
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ATIVIDADES DO MARGS SEGUNDO SALÃO 
DE CERÂMICA ARTÍSTICA

PALESTRA

No mês de outubro, o MARGS promoveu a 
palestra de Vera Chaves Barcellos, única artista 
gaúcha convidada para integrar a representação 
do Brasil na Bienal de Veneza-76. A palestra foi 
complementada por diapositivos, focalizando os 
aspectos globais da Bienal, com destaque na sala 
brasileira, onde, além da conferencista, figuram 
os nomes de Cláudio Tozzi, Evandro Carlos 
Jardim, Regina Vater e Sérgio Augusto Porto.

O segundo Salão de Cerâmica Artística do 
Rio Grande do Sul foi inaugurado dia 12 de 
outubro no prédio da Delegacia Estadual do
Ministério da Fazenda, futura sede do............
MARGS. Para este salão foram selecionados 
26 ceramistas da capital e de algumas cidades 
do interior do Estado, num montante de 83 
peças, integrando as seções de pratos, vasos, 
painéis, formas e pesquisa. Compuseram a 
mostra os trabalhos de Aglaé Machado de Oli
veira, Armindo Libardi, Astrid Hermann, Car
los Augusto da Silva, Carmem Vigil Oliveira, 
Cláudia Maira Hanke Stern, Clélia de Azevedo 
Zanette, Eduardo Cruz, Elizabete Gottschall, 
Eloiza de Bem Vidal, Getúlio Antônio Bayer, 
Giovana Generali Boni, Ignez Clara Fonseca, 
Ingeborg Friedrich, Joyce Schleiniger, Leda 
Flores, Liliana Moeller, Luiz Carlos Canabar- 
ro Machado, Marlies Ritter, Margarida Preger, 
Nélide Casaccia Bertoluci, Patrizia Trovati 
Hering, Vera Maria Hemb Becker, Vera Maria 
Rausch, Vera Regina Noronha e Walmir Cru- 
sius Souza. Como convidada especial do ... . 
MARGS, a ceramista argentina Vilma Villaver- 
de prestigiou o salão.

Em cerimônia oficial, foi realizada a entre
ga dos Prêmios Aquisição, oferecidos pelo 
Banco Regional de Desenvolvimento do Ex-

CURSOS DE HISTÓRIA DA ARTE fessora Ruth Blanck, coordenadora da Unidade 
de Acervo, a excursão teve por objetivo conhe
cer o Museu das Missões e o reduto de São João 
Batista, em São João Velho.

Participaram desta excursão, estudantes, 
professores e artistas.

No mês de julho, o MARGS promoveu 
curso de História da Arte Ocidental ( Uma in
trodução à apreciação das Artes Visuais) a cargo 
de Carlos Scarinci, professor e crítico de arte. 
As aulas foram apresentadas com projeção de 
diapositivos e discussão dos aspectos relevantes 
de cada obra, autor, época e estilo.

Em setembro foi iniciado outro curso, mi
nistrado pelo mesmo professor e que foi pro
gramado tendo em vista a grande afluência de 
pessoas interessadas que participaram dos ante
riores. O novo curso iniciou com a arte na pré- 
-história e finaliza em dezembro, abordando ar
te brasileira e as Bienais de São Paulo.

Para realizar estes cursos, o MARGS contou 
com a colaboração da Discoteca Pública Natho 
Henn, órgão do DAC/SEC, que cedeu o 
ditório.

Ium

seu au-

Iwii

Palestra sobre a Cultura Missioneira pelo histo
riador e pesquisador Padre Arthur Rabusque, 
autor da monografia "P. Antonio Sepp.S.J." - O 
Gênio das reduções Guaranis - editado pela 
UNISINOS, em 1976.CINEMA NO MUSEU

Cinema no MARGS é uma promoção que 
tem em vista divulgar também a Sétima Arte. 
Todas as quartas-feiras, às 17 horas, com entra
da franca, são realizadas sessões de filmes sobre 
arte, gentilmente cedidos por Insitutos Cultu
rais e Representações Diplomáticas sediadas 
Porto Alegre. A organização e programação des
ta atividade está a cargo da Unidade Técnica.

em

TEATRO

"MO(VI)MENTOS e (INS)PIRAÇÕES”, 
peça experimental de teatro e dança na inter
pretação de Luiz Arthur Nunes e Ana Maria 
Mondini, com direção cênica de Nara Keiser- 
man, visual de Nara Alvares e produção de Zé 
de Abreu. A qualidade do espetáculo agradou a 
todos os que o assistiram, fato que levou a dire
ção do MARGS a incluir outras apresentações 
semelhantes em seu planejamento do próximo 
ano, ainda mais tendo em vista as excelentes 
instalações de sua futura sede na Delegacia Esta
dual do Ministério da Fazenda.

EXCURSÃO ÀS MISSÕES

Durante a exposição "Arte Gaúcha do Acer
vo do MARGS", ocorrida no período de 13 de 
julho a 8 de agosto, foram realizadas 2 palestras 
sobre as Missões, antecedendo uma excursão a 
Santo Ângelo e São Miguel. Liderada pela pro-

quitetura das Missões Jesuíticas do Rio Grande 
do Sul (Argentina e Paraguai) pelo jornalista 
Ayres Cerutti, da revista Programa.
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ATIVIDADES DO . . .

a gráfica contemporânea da República Federal 
da Alemanha. Nesta mostra, se fizeram presen
tes com seus trabalhos os artistas Otmar Alt, 
Horst Antes, Gernot Bubenik, Bernd Damke, 
Erich Hauser, Alfonso Hüppi, Franz Rudolf 
Knubel, Palermo, Bernard Schultze, Emil . . . 
Schumacher.

A retomada do desenho por alguns artistas, 
o aprofundamento de proposições pessoais no 
desenho, a atuação de outros meios expressivos 
simultâneos, a confirmação de novos talentos, 
enfim, o surgimento de toda uma geração de 
desenhistas — são sintomas indicadores do rea
parecimento do DESENHO na arte brasileira 
contemporânea.

tremo Sul (BRDE), Cerâmica Cordeiro S/A, 
Companhia Rio Grandense de Mineração 
(CRM) e Grupo Gerdau, aos seguintes cera- 
mistas premiados:

De 15 de setembro a 4 de outubro, o Museu 
de Arte apresentou 25 desenhos de Ana Luiza 
Alegria, numa primeira mostra individual da 
artista. Nascida em Porto Alegre, formou-se 
Letras na UFRGS e

em
no ano seguinte ingressou 

no Instituto de Artes onde estudou desenho-e 
gravura. Fez curso com Vasco Prado (desenho) 
e com Iberê Camargo e José Assumpção (gra
vura em metal). Frequentou os cursos de de
senho e gravura em metal do Atelier Livre da 
Prefeitura de Porto Alegre. De 1970 a 76, 
expôs em vários salões e coletivas de artistas 
plásticos, tendo já recebido algumas premiações 
nacionais. A nova série de desenhos que apre
sentou no MARGS foi iniciada em janeiro e, 
obedeceu a

Armindo Libardi, com a peça "Forma I " 
Astrid Hermann, com "Forma Orgânica I" 
Eduardo Cruz, com a peça "Nú"
Getúlio Bayer, com o painel "Pesquisa" 
Leda Flores, com "Forma V"
Nélide Bertolucci, com a peça "Fogo", do 
conjunto "Naipes de Torot"

DESENHOS E FOTOGRAFIAS 
DE CARLOSPASQUETTI

XILOGRAVURAS DE 
EMANOEL ARAÚJO

Com o patrocínio do Departamento de As- 
; antos Culturais da SEC através do MARGS, a 
Galeria do Instituto dos Arquitetos do Brasil a- 
presentou no período de 11 a 23 de outubro, a 
exposição de xilogravuras em cor de Emanoel 
Araújo.

Com 36 anos, natural de Santo Amaro da 
Purificação, Emanoel veio pela primeira vez a 
Porto Alegre para mostrar (ao mesmo tempo 
em que expunha em São Paulo), as suas recen
tes pesquisas de relevo em madeira. Ele perten
ce à nova geração de artistas que em pouco tem
po viu o reconhecimento de sua obra pelo pú
blico e pela crítica. Uma de suas inegáveis vitó
rias foi a obtenção da Medalha de Ouro na 1112 
Bienal de Arte Gráfica de Florença, em 72. Alu
no de Henrique Oswald, na Escola de Belas Ar
tes da Universidade da Bahia, seu trabalho 
mereceu em 1964 um filme de curta metragem 
especial feito pela TV Panamericana, dos Esta
dos Unidos. Neste mesmo ano, a Editora Cul- 
trix de São Paulo editou dois álbuns de suas 
gravuras, intitulados "Bahia" e em 68, a Ita- 
poan editou "Gatos". Emanoel Araújo é conhe
cido Internacionalmente através de mostras no 
Japão, Estados Unidos, México, Alemanha e 
Itália.

No II Salão de Cerâmica Artística do Rio 
Grande do Sul, o MARGS reuniu obras 
dernas de artistas de nosso Estado, com a fi
nalidade de documentar e incentivar a arte 
ceramística.

um mesmo tema que a artista 
definiu como sendo "Em busca de Liberdade 
para algumas figuras que nasceram confinadas a 
uma folha de papel".

mo-

"FORMAS" - EXPOSIÇÃO DE 
ARTISTAS GRÁFICOS ALEMÃES

DESENHOS DE 
ANA LUIZA ALEGRIA

No dia 4 de novembro, foi inaugurada no 
MARGS, a exposição de Carlos Pasquetti, com
posta por desenhos e fotografias. Nascido em 
Bento Gonçalves, em 1948, Pasquetti graduou-
-se em Pintura pelo Instituto de Artes da.........
UFRGS, onde atualmente leciona no Departa
mento de Arte Dramática. Para o Instituto de 
Artes, Pasquetti realizou os cenários para Ham- 
let, de Schakespeare, para Escola de Mulheres, 
de Moliére e para Vestido de Noiva, de Nelson 
Rodrigues. Participando de coletivas no Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Brasília, recebeu 7 
prêmios de projeção nacional, entre eles o Prê
mio Museu de Arte Moderna da Prefeitura de 
Belo Horizonte e o Primeiro Prêmio em Pintura, 
no mesmo salão. Também em 1970 Pasquetti foi 
Prêmio Aquisição no 12 Salão de Artes Visuais 
do RS e, em 75 obteve o Prêmio CPD no 11|2 
Salão de Artes Visuais do RS com um trabalho 
de equipe (Pasquetti, Dariano, Alvares, Cony). 
A exposição que o artista realizou no MARGS 
foi denominada "Planos e Idéias”, composta 
por desenhos e registros fotográficos, onde ele 
focalizou "Espaços", formas, caixas, ramalhe
tes, desenhos, gramíneas, imagens, canais, 
esconderijos, mistérios, planos de fuga, espaços 
imigrantes, deslocamentos, o possível e o 
impossível".

DESENHO JOVEM DO ACERVO

O MARGS apresentou de 9 de outubro a 3 
de novembro a exposição "Desenho Jovem", 
promovida pela Unidade de Acervo, com a par
ticipação dos seguintes desenhistas: Ana Luiza 
Alegria, Wagner Rodolfo Dotto, Luiza Margari
da Coutinho, Paulo Chimendes, Delano Cardoso 
Peixoto, Antônio Cândido Silveira (Tunuca), 
Rosa Maria Casaccia, Maria Beatriz Caruso, íta
lo Eleonardo Qualisoni, Silvia Marques Tovo, 
Marciano Schimitz e Nelson Wiegert, que atual
mente desenvolve suas atividades em Munique, 
Alemanha.

Promovida pelo DAC/MARGS e Instituto 
Cultural Brasileiro Alemão, o MARGS inaugu
rou dia 20 de outubro a exposição de artistas 
gráficos da Alemanha Contemporânea, denomi
nada "FORMAS", possibilitando, numa seqüên- 
cia de exposição regular, um quadro geral sobre 13



NOVAS OBRAS DO MARGS DJALMA SANTOS - " Auto-retrato"
têmpera sobre cartão, 47 x 33 cm. Dç. do artista.

ANA LUIZA ALEGRIA — " Em busca de liberdade para algumas 
figuras que nasceram confinadas a uma folha de papel." 
bico de pena/ecoline, 49 x 70 cm. Dç. da artista.

Período de 1?de agosto a 31 de outubro

CLÁUDIO CARRICONDE - " Os Inválidos"
óleo sobre madeira trabalhada, 41 x 48 cm. Dç. do artista. ANTÔNIO CÂNDIDO SILVEIRA (TUNUCA) — " Desenho I" 

nanquin/lápis, 34 x 43 cm. Dç. do artista.
RICARDO I RI GO YEN BOLSONI — " O Retrato de uma Jovem" 

ecoline e grafite s/papel 40,5 x 26 cm. Dç. do artista. ROSA MARIA CASACCIA - " Inativo III " 
pastel-óleo, 46 x 66 cm. Dç. da artista.

CARLOS ALBERTO WLADIMI RSKY - "Santuário" 
bico de pena e ecoline, 41 x 29 cm. Dç. do artista. MARIA BEATRIZ CARUSO - "Desenho I” 

bico de pena, 25 x 32 cm. Dç. da artista.
PEDRO WEINGARTNER - "Remorso"

óleo sobre tela, 38 x 59 cm. Transferido do Museu Júlio de Castilhos.

PEDRO WEINGARTNER — " Retrato de Silveira Martins"
óleo sobre tela, 53 x 65 cm. Transferido da Biblioteca Pública.

ÍTALO ELEONERDO QUALISONI - " Desenho I " 
bico de pena/ecoline, 34 x 49 cm. Dç. do artista.

SILVIA MARQUES TOVO - " Desenho I" 
lápis, 31 x 24 cm. Dç. da artista.

MARTHA SANTOS — "Ruínas das Missões" 
óleo sobre tela, 51 x 35 cm. Dç. da artista. LEDA FLORES - " Sansão"

xerox, 18x16 cm. Dç. da artista.
LEDA FLORES - "Moça"

pastel-óleo sobre papel, 41 x 28 cm. Dç. da artista. LEDA FLORES - "Sereia"
xerox, 22 x 9 cm. Dç. da artista.

ERNESTO VALOR - "Tropilha"
óleo sobre tela, 41 x 32 cm. Dç. da família do artista.

MARIA JÚLIA COTO - "Paisagem" 
aquarela, 23 x 15,5 cm. Dç. da artista.

LEDA FLORES - " Lord"
xerox, 22 x 9 cm. Dç. da artista.

SALVADOR BENJUYA - " Nina com Gato" 
nanquin/cera, 48 x 69 cm. Dç. do artista.

PABLO ERNESTO FABISCH - "Paisagem"
aguada sobre pergaminho, 35 x 23,5 cm. Dç. do artista.

PAULO QUIMENDES - " Morte"
bico de pena/ecoline sobre papel, 46 x 64 cm. Dç. do artista.

LUIZA MARGARIDA COUTINHO GODOY - " Desenho I " 
bico de pena/ecoline sobre papel, 72 x 50 cm. Dç. da artista.

MARIA DEL CARMEM APREA - " Serenata" 
xilogravura, 30,5 x 51 cm. Dç. da artista.

BASIE KUPERMAN — " Atavio Rumato" 
nanquin, 49 x 34 cm. Dç. do artista.

MARA KOBER — " Una Manana el Barco se fué" 
bico de pena, 48 x 69 cm. Dç. da artista.

JOSÉ CARLOS MOURA — " Aspeto Natural" Séria Pássaros
xilogravura em relevo/desenho (cópia única), 65 x 96 cm. Dç. do artista.

ARTHUR LUIZ PIZA - " Le Grande Bleu"
gravura em metal a cores, 78 x 57 cm. Dç. do artista.

LIANA MARIA ARNT LA SALVIA - " Gravura I " 
gravura em metal, 16 x 25 cm. Dç. da artista. EMANUEL ARAÚJO - " Sem título"

xilogravura em cores, 103 x 69 cm. Dç. do artista.
VILSON ALVES — " Enfermidade (Dor) " 

litogravura, 45 x 34 cm. Dç. do artista. ELUIZA DE BEM VIDAL - " Dona Redonda" 
engobe e óxidos, Dç. da artista.

MARIO GORDILLO — " O Mundo Maravilhoso das Delícias" 
litogravura, 49 x 33 cm. Dç. do artista.

ESTHER CRISTIAN — " Forma I " 
cerâmica, 43 x 23 cm. Dç. da artista.

ARLINDA VOLPATO — " Pássaro Morto "
tapeçaria em cânhamo, 150 x 120 cm. Dç. da artista.

Publicação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul - DAC— SEC Diretor do MARGS — Luiz Inácio 
Medeiros. Coordenadora — Magdalena Lutzenberger. Jornalista responsável — Lygia Nunes. Redatora— 
Teniza de Freitas Spinelli. Tiragem: 3.000 exemplares. Circulação dirigida — Distribuição gratuita. 
Composto e impresso na CORAG - Companhia Rio- Grandense de Artes Gráficas.14 15
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