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Após os depoimentos de "marchands" e coleciona
dores sobre o nosso Mercado de Arte, chegou a vez dos 
artistas plásticos. Estão presentes aqui ALICE BRUEGGE- 
MANN, CARLOS ALBERTO PETRUCCI, CARLOS ASP, 
ELIZABETH NUNES, FRANCISCO STOCKINGER, GO- 
MERCINDO PACHECO (GUMA), ILSA MONTEIRO, 
JOSÉ CARLOS MOURA, MARIA LÍDIA MAGLIANI, 
PAULO PORCELLA, PLÍNIO CÉSAR BERNHARDT, 
ROSE LUTZENBERGER, ZORÁVIA BETTIOL, que 
respondem às seguintes perguntas:

— A arte lhe basta para viver?
— O Mercado de Arte pressiona 

condiciona o artista a um tipo de 
produção vendável?

— O uso do suporte não-convencional 
restringe a aceitação da obra por parte 
do comprador?

— Prefere trabalhar com a peça única ou 
com múltiplos?

— De que maneira prefere comercializar 
a sua obra?

e

condição de sobrevivência. Con
tudo, reconheço a necessidade 
de o "fazer artístico" tornar-se 
uma atividade profissional, para 
que possa ser encarado com 
maior seriedade e melhor desen
volvido.
Atualmente, sobrevivo apenas 
fazendo escultura; já poderia es
tar vivendo apenas de escultu
ra desde 1962.

A Arte lhe basta para viver?

A Arte me bastaria, porém, pre
firo desenvolver paralelamente 
outra atividade.

ALICE -
EDITORIAL

XICO-
Vários artistas gaúchos opinam neste número sobre temas antes já examinados 

por críticos, colecionadores e "marchands”. Continuamos, portanto, documentando o 
momento e a opinião daqueles que, envolvidos com a arte, têm aqui a oportunidade 
de se expressar. A receptividade favorável ao boletim continua crescente e as manifes
tações de Roberto Pontual no "Jornal do Brasil" e de Frederico Morais em "O Globo" 
dão idéia inclusive do alcance desta publicação, que continua aberta, como o é a casa 
que o publica.

Neste ano realizaremos a mudança para a sede permanente do Museu que deixará 
de ser somente a capa deste boletim. Acreditamos que lá, com melhores condições de 
espaço físico, teremos condições de realmente ser Museu. Aberto e vivo.

PETRUCCI — Sempre tive uma atividade para
lela que me garantisse o pão e 
me permitisse pintar com liber
dade o que quero e gosto.

Atualmente, estou produzindo 
bastante e vivendo somente da 
minha arte.

GUMA-
Arte não é um meio de vida. É 
um caminho, uma ligação com a 
Unidade, uma maneira de reali
zar, evoluir e crescer. Mas para
lela à atividade artística, estudo 
e pesquiso astrologia, que me 
serve inclusive, como fonte de 
renda maior, pelo trabalho de 
orientação astrológica.

ASP -

Poucas são as pessoas que se en
contram em paz com a vida, 
pois vida é luta pela própria vi
da. Mas, lutar fazendo arte, ain
da é uma das coisas mais gratifi- 
cantes que a pessoa pode ter, in
dependente do resultado econô
mico que poderá advir deste seu 
fazer. Se a criatividade não desse

ILSA -f

Luiz Inácio Medeiros 
Diretor BETI - Nunca encarei o resultado eco

nômico de meu trabalho como
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artista e um certo tipo de produ
ção vendável, acho que cabe ao 
artista preservar sua liberdade, a- 
tendendo ou não a preferência 
do público. Esta preferência re
sulta geralmente do acerto do 
artista e o que mais o condicio
na não é o mercado mas sim 
o próprio acerto, pelo medo ao 
desacerto

uma satisfação imediata, não te- 
ríamos tanto artista no mundo. 
Não dependendo economica
mente da arte, mas dependendo 
dela pelo que me renova e me vi- 
vifica.

PORCELLA — Se o artista estiver a fim de au
mentar sua conta bancária, 
talvez, mas é uma atitude muito 
pessoal.

umas por gosto, outras por ne
cessidade, todas mal remunera
das.

PORCELLA — Desenvolvo outra atividade por
que o nosso Mercado de Arte é 
muito irregular.

PLÍNIO - Quando eu não vendia, fazia 
arte exatamente como queria 
fazer. Hoje, vendo bastante e 
continuo fazendo o que eu que
ro. Logo, o Mercado de Arte 
não pressiona o artista, mas 
sim passa a aceitá-lo. Mas nin
guém se engane, o artista só 
passa a vender bem uma arte 
aprimorada e definitiva que é 
sempre fruto de muitos anos de 
trabalho.

Estou vivendo exclusivamente 
do trabalho de arte desde que 
me decidi encarar meu trabalho 
como profissão, isso não foi fá
cil e nem está sendo. Uma vez 
assumida essa posição me dedi- 
quei a trabalhar diariamente 
porque o envolvimento constan
te com aquilo que se faz é muito 
importante; inclusive, a seqüên- 
cia e o desenvolvimento do tra
balho é muito mais proveitoso 
e a evolução aparece mais evi
dente do que passando interva
los sem trabalhar.

MOURA - PLÍNIO - Nunca consegui viver só da Arte. 
Lecionei e fui desenhista técnico 
durante muitos anos, para con
seguir continuar pintando. Só de 
alguns anos para cá, é que a arte 
tem me dado resultados finan
ceiros mais compensadores.

É evidente que existem casos, 
mas quem procede assim está 
com os dias de sua carreira con
tados porque ninguém consegue 
enganar por muito tempo. O ar
tista deve ser tão autêntico ao 
ponto de impor aquilo que faz, 
aquilo que tem vontade e acha 
que é certo, tem que ser coeren
te consigo mesmo e não deixar 
que os outros imponham os seus 
gostos e desejos.

MOURA -

ROSE - Todas as atividades profissionais 
que já exerci, direta ou indireta
mente, se relacionam com Arte, 
Arte publicitária, magistério no 
Instituto de Artes da UFRGS 
além das demais experiências 
com jóias, gravura e escultura.

ZORÁVIA — Sim. Não posso desenvolver ou
tra atividade, pois o trabalho do 
atelier me ocupa a média de 12 
horas diárias.

ROSE - Certas manifestações artísticas 
agradam mais ao público consu
midor do que outras, no entan
to, não acredito que um artista 
cônscio e convicto da sua forma 
de expressão se deixe pressionar 
ou condicionar por tendências 
do Mercado de Arte.

MAGLIANI — Economicamente a Arte não 
me basta para viver. Sempre pre
cisei exercer outras atividades,

MAGLIANI — Não é exatamente o Mercado de 
Arte que pressiona e condiciona, 
mas podem haver pressões atra
vés dele, causadas por uma Es
trutura (ou falta de) econômica 
muito complexa, da qual o Mer
cado de Arte é apenas uma parte 
a ser considerada.

ZORÁVIA — Não acredito nisso embora haja, 
muitas vezes, a "moda” de tal 
técnica, tema ou artista, mas de 
efêmera duração. Um trabalho 
bom e sério acaba tendo o seu 
público.

O Mercado de Arte pressiona e condiciona o artista 
a um tipo de produção vendável?

ALICE - BETI - Não creio que o Mercado de Ar
te exerça alguma pressão direta
mente sobre a produção do ar
tista. Creio, sim, que é o próprio 
sistema em que vivemos que nos 
condiciona a um tipo de com
portamento; como membros de 
uma sociedade capitalista e com
petitiva, sofremos pressões e 
condicionamentos aos quais al
guns são mais vulneráveis e ou
tros menos, pelos mais variados 
motivos, desde necessidade de 
sobrevivência até a necessidade 
de "status", projeção, compen
sação em nível emocional, etc.

Não necessariamente.

O uso do suporte não convencional restringe 
a aceitação da obra por parte do comprador?

PETRUCCI — Sim. A prova disto é que grande 
parte dos artistas na maturidade, 
chegando a um equilíbrio entre 
qualidade e aceitação, cristali
zam-se, repetem-se porque é isto 
o que o público e o mercado es
peram deles. Infelizmente, é as
sim no Rio Grande, no Brasil e 
no mundo.

Sim, o comprador se preocupa 
com a durabilidade da obra.

ALICE - no sentido de possuidores únicos, 
uma maior inter-relação entre pú
blico e obra poderão se dar, visto 
que será necessário viver ao má
ximo o instante, o acontecimen
to sem a angústia de querer com
prar a obra; elimina-se o silêncio 
posterior do isolamento com o 
único dono, a morte em vida da 
obra.

PETRUCCI — O comprador desconfia do supor
te não convencional por não 
conhecer a sua resistência ao tem
po. Todo comprador, por menos 
ambicioso que seja, deseja ver a 
obra que possui bem conservada e 
valorizada.

ASP - Se Mercado de Arte quer dizer 
um sistema dirigido de galerias e 
"marchands" que tentam definir 
o que deve ou não ser comprado 
(digerido) pelos eventuais cole
cionadores, auxiliados por fra
queza ou ganância de alguns 
bem dotados artesãos da cor e 
da forma, poder-se-ia dizer que 
existe até um complõ armado 
entre estes para deformar a cul
tura de um povo (uma cidade), 
sem permitir assim que formas 
não concordes com os padrões 
por eles definidos como vendá
veis, cheguem sequer a serem 
mostrados ao público em geral.

ASP - Não existe este "uso de suporte 
não convencional", pois o que se 
poderia dizer convencional como 
suporte quando até idéias não fi
xadas podem servir como manifes
tação artística?
O que existe é a obra ou atuação 
ou acontecimento, e a vivência 
desta situação. Participar de um 
ato é maior que possuí-lo. No mo
mento em que cessem as regalias 
de poder econômico para alguns,

XICO - A questão de condicionamento 
não é uma questão de Mercado 
de Arte, mas sim de falta de per
sonalidade artística e mesmo 
moral.

BETI - Realmente, o público de arte, 
ainda está condicionado por "con
ceitos" de arte que nos vem de 
muitos séculos. Há um gosto, uma 
maneira de ver e sentir a "obra de 
arte" muito presa ainda a valores 
estabelecidos no passado que não 
evoluiram paralelamente com as 
ciências, as artes e a própria hu
manidade (tecnologia . . . ). Em 
termos de "arte" ainda se faz mui
ta restrição ao novo, ao não con-

■

GUMA - O mercado tem adquirido toda a 
minha produção sem nenhuma 
exigência.

ILSA - Quanto à questão de que o Mer
cado de Arte pode pressionar o
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ASP- Esta pergunta não faz mais sen
tido pela razão de que qualquer 
maneira ou situação pode rece
ber uma interferência criativa ou 
mesmo uma in ter-rei ação, racio
nal ou sensitiva. As manifesta
ções devem abandonar a lineari
dade lógica para não caírem no 
óbvio castrador.

Em termos de preferência de 
linguagem, por necessidade mui
to íntima, me expresso melhor 
através de técnicas que têm co
mo resultado a obra única, ou 
seja, desenho e pintura; mas re
conheço a vantagem, na época 
atual, e mesmo a grande necessi
dade, do uso de uma linguagem 
expressiva que comunique e 
atinja a um maior público, que 
se torne mais acessível, que des- 
mistifique e deselitize a "obra 
única". Vejo, na gravura, uma 
das melhores opções.

Na questão dos múltiplos ando 
numa confusão sem tamanho. 
Eu não faço múltiplos. Eu tiro 
um certo número de cópias e as 
numero, em geral como se nu
mera uma gravura. Não me cons
ta que uma gravura seja um múl
tiplo, no sentido que se procurou 
dar a esta palavra há uns 10 anos 
passados.

pio: é mais acessível no preço, 
divulga mais o artista pelo fato 
de estar em vários lugares ao 
mesmo tempo com o mesmo 
trabalho. Apesar de que muitas 
pessoas ainda não compram 
múltiplos porque não gostariam 
de ver um trabalho igual ao seu 
na casa do vizinho mais pobre.

certo em nenhum canto do am
biente.
Essas coisas modernosas restrin
gem, sim, a aceitação e com muita 
razão eu acho que se deve inovar 
mas com bastante cautela, anali
sando os prós e os contras.

MAGLIANI — Já assisti a episódios engraçados 
onde realmente a moldura era 
mais discutida e mais considerada 
do que a obra em si.
Este é um problema de formação 
e não só dos compradores; alguns 
negociantes de arte também tem a 
tendência a supervalorizar o su
porte. Quanto ao suporte não 
convencional, este é geralmente 
usado em obras não convencionais 
e talvez o conjunto obra-suporte, 
este sim, restringe a aceitação, 
mas me parece um problema do 
comprador e não da obra. Esta 
não pode se restringir, limitar a 
(in) formação daquele.

PORCELLA — Poderia dizer que sim, pois não se 
poderia comprar indiscriminada
mente certas obras, quando não 
teríamos onde colocá-las.

vencional, ao que rompe as barrei
ras e extrapola. É mais fácil acei
tar o conhecido, o já feito, o que 
já está dentro e ajustado a uma 
escala de valores estabelecidos.

XICO - Não entendo muito bem a per
gunta, mas vou respondê-la.
A obra de arte para ser apreciada 
em sua plenitude deve estar con- 
dignamente apresentada, isto é : 
um quadro ganha quando bem 
emoldurado e bem iluminado, da 
mesma forma, uma escultura colo
cada sobre um suporte que a co
loque à altura dos olhos, é me
lhor apreciada do que jogada num 
canto do chão. Mas em todos os 
casos, o valor artístico da obra 
continua o mesmo.

BETI - MAGLIANI — A feitura de peça única me inte
ressa mais porque é mais direta, 
não depende de intermediários. 
Os múltiplos me interessam pela 
possibilidade de tornar o traba
lho mais acessível a um público 
mais amplo. No meu caso não 
há vantagens nem opção. Gosta
ria de trabalhar com gravura mas 
atualmente não poderia montar 
um atelier de lito, por exemplo, 
nem teria tempo para me dedi
car como seria necessário, (sou 
uma péssima impressora).

Sim. O trabalho tem que ser sóli
do, ter durabilidade, caso contrá
rio não é adquirido. No meu caso, 
emprego somente madeira de lei 
em minhas esculturas. No início 
usava qualquer tipo de material, 
porém, agora eu os seleciono.

GUMA -

PORCELLA — Ambas se equivalem, depende 
somente do tipo da obra e ténci-

XICO-

ca.

PLÍNIO - Adotei as duas formas. O dese
nho ou a pintura traz o toque 
indelével do momento da cria
ção. O múltiplo (no caso da gra
vura) perde muito no momento 
da reprodução mecânica, mas 
por outro lado, atinge a um 
maior número de pessoas.

ILSA - Geralmente o suporte não conven
cional não se insere no esquema 
de Mercado de Arte, a menos que 
ele conserve certos valores estéti
cos tradicionais de forma, equilí
brio e harmonia. O que foge deste 
contexto, pertuba o comprador, 
que não está disposto a arriscar em 
possíveis valores que só o tempo 
irá determinar. O artista é, por na
tureza, contestador e muitas ve
zes se empólga com os conteúdos 
de protesto e acaba esquecendo 
da forma plástica. Um protesto 
despido, ninguém compra. Mesmo 
porque, o mercado está saturado 
de protestos. Protesta-se inclusive 
de graça.

Não^não restringe. Quando a obra 
tem valor artístico é vendida da 
mesma forma, porém o compra
dor não paga para levar obras pe
recíveis, de papelão ou papel de 
embrulho.
Em artes plásticas, idéias não po
dem ser vendidas, devem ser do
cumentadas.

PLÍNIO -

GUMA - Prefiro trabalhar com a peça 
única, nunca faço repetição. A 
vantagem disso é que sempre te
rá mercado pois quando a peça 
é rara ela torna-se bastante pro
curada.
O múltiplo representa uma du
pla vantagem, tanto para o artis
ta que pode divulgar melhor sua 
obra, como para o comprador, 
que pode adquiri-la por preço 
mais acessível. Tentei fazer múl
tiplos com acrílico que ficaram 
reduzidos a dois exemplares ape
nas, não iguais, mas semelhan
tes. Concluo, portanto, que o 
múltiplo executado pelo próprio 
artista é quase uma peça única.

ROSE - Trabalho com ambas as possibi
lidades. Como vantagens do 
múltiplo assinalo: para o artista 
maior divulgação e rentabilida
de; para o comprador uma aqui
sição autenticada e de bom nível 
a preço mais acessível.

ROSE - As características físicas destes su
portes não convencionais muitas 
vezes exigem espaços especiais e 
expressam conteúdos que não se 
enquadram em qualquer ambien
te. Obviamente, por estas razões, 
a aceitação da obra por parte do 
público consumidor pode se tor
nar bastante restrita, o que, no 
entanto, não vem em detrimento 
de seu valor como obra de arte.

I LSA -

ZORÁVIA — Como acho que no fim do sécu
lo XX a arte deve, por todos os 
meios possíveis, atingir o maior 
número de pessoas, sou a favor 
do múltiplo e da tiragem, quan
do feitos com critério e qualida
de. Acho que a escola, o museu, 
o atelier, a galeria, a televisão, 
o cinema, o livro,, a revista, o 
jornal, etc, são meios valiosos 
de divulgar as artes plásticas, 
quando dirigidos por profissio
nais competentes. É importante 
também o monumento, o mural, 
a peça única, enfim, em praça e 
edifícios públicos ou particula-

O que tem acontecido na maioria 
das vezes quando se quer inovar 
em matéria de suporte, é o mau 
gosto e a não funcionalidade de 
tais suportes. Ninguém quer por 
efh sua casa um objeto que não 
tenha nenhuma funcionalidade, 
ou seja uma arapuca que não dá

MOURA -

.
ZORÁVIA — A escolha de um suporte con

vencional ou não.é um detalhe 
que vai depender do gosto e da 
mentalidade do comprador. MOURA - Sempre tive uma queda muito 

especial para o lado do múltiplo, 
a razão da escolha já vem da per
sonalidade da pessoa, pois o tra
balho de cada um se presta mais 
para determinada técnica. Acre
dito também que o múltiplo 
tem várias vantagens, por exem-

trabalhar com a peça única ou com múlti-Prefere 
pios?

PETRUCCI — Com a peça única. Me expresso 
melhor através da pintura, não 
tenho portanto, opção.

Gosto da peça única mas os múl
tiplos me possibilitam alcançar 
um público maior.

ALICE -
res.
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ATIVIDADES DO MARGSDe que maneira prefere comercializar a sua obra?
nanceiro fica bastante prejudicado 
porque a galeria cobra uma certa 
percentagem, o que é muito jus
to, pois ninguém deve trabalhar 
de graça. Acrescentando nessa 
percentagem mais a parte de su
porte mais material, dificilmente 
o artista recebe 50 % do valor co
mercial da obra.
Gosto do sistema de galerias desde 
que o "marchand” não se intro
meta no trabalho do artista e não 
se exima do seu, ou imponha 
condições que conflituem com os 
princípios de cada artista. Eu não 
saberia comercializar meus traba
lhos, não sei lidar com dinheiro, 
prefiro que o "marchand" o faça. 
Ele entende mais do mercado do 
que eu; mas da minha pintura eu 
pretendo entender mais do que 
ele. Não tenho "marchand" par
ticular, nem creio que algum se 
interessasse pois não tenho um 
mercado muito amplo. Trabalho 
com as galerias que se interessam 
pelo meu trabalho e discuto mui
to quando não concordo com al
guma coisa. Gostaria que houvesse 
mais dinamismo nas galerias e 
também que os que lidam com 
arte confiassem mais no trabalho 
do artista gaúcho e divulgassem 
este trabalho fora do Estado. A- 
tualmente me parece que este tra
balho tem que ser feito pelo pró
prio artista interessado e, eu não 
sei até que ponto é do interesse 
ou da atribuição do "marchand". 
Sou pintor e não comerciante, 
portanto a melhor maneira de co
mercializar a minha obra é aquela 
que não me envolva no processo.

Através de galerias e "marchands".

ALICE - Através de galerias e "marchands".

PETRUCCI — Nos últimos anos tenho feito isso 
diretamente com o comprador. 
Não é o ideal mas a minha obra 
atual é numericamente pequena 
por serem os quadros muito traba
lhados; raramente tenho quadros 
disponíveis para serem vendidos 
em galerias.

Sendo o ato de criação, que mui
tas vezes resulta em "obra”, uma 
das mais importantes manifesta
ções humanas, não me agrada o 
caráter comercial de que está re
vestido; pertencendo à área da e- 
moção, da sensibilidade, do pensa
mento, de toda uma postura do 
ser humano diante da vida, uma 
manifestação de humanidade 
(mesmo que intelectualizada), não 
pode ser arrolada no terreno puro 
e simples do comércio; no entanto 
tenho de reconhecer, numa pon
deração lógica, que vivemos numa 
sociedade que valoriza todo o tra
balho em termos de comércio e 
portanto tudo deve ter seu valor 
comercial. Apenas me limito a 
aceitar o fato como contingência 
inevitável. Existe um valor comer
cial para o meu trabalho. Procuro, 
no entanto, preservar minha liber
dade de aceitar ou não as decor
rências deste fato no momento 
oportuno.

Eu vendo o meu peixe de qual
quer maneira, mas prefiro me 
manter afastado disso. Prefiro que 
as galerias tratem do assunto. 
Ganha-se menos, é certo, mas eu 
prefiro assim.

Divulgando meus trabalhos; a o- 
bra fica conhecida e automatica
mente comercializada. Prefiro 
vender em meu próprio atelier 
que já está sendo bastante procu
rado pelos colecionadores.

Francamente não sei o que res
ponder, talvez porque não tenha 
havido nenhuma preocupação de 
minha parte a respeito deste as
sunto.

MOURA — Ainda Prefiro as galerias porque é 
o meio mais adequado de maior 
número de pessoas apreciarem o 
trabalho, pois não se faz arte só 
para aqueles que tem condições 
de comprar arte. Porém o lado fi-

MAGLIANI -
BETI -

WEINGARTNER E FIGURA HUMANA

Iniciada em dezembro do ano passado, a 
exposição do acervo focalizando a obra de Pe
dro Weingartner, prosseguiu nos meses de janei
ro e fevereiro. Esta mostra oportunizou ao pú
blico em férias, o conhecimento de pinturas e 
gravuras de autoria deste artista gaúcho que fi
xou a nossa paisagem bem como os aspectos e 
costumes do homem rio-grandense. Paralela
mente à exposição de Pedro Weingartner, o 
MARGS apresentou "A Figura Humana na 
Pintura", com importantes obras pertencentes 
também ao acervo, de autoria de artistas brasi
leiros e internacionais. Pintura" — Alice Brueggemann 

óleo s/tela, 44, 5X84cm.Aq.1974

XICO -

PORCELLA
"Remorsos" — Pedro Weingartner 
óleo s/tela, 38X59cm.
Transferido do Museu Júlio de Castilhos

GUMA - PLÍNIO - 
ROSE - Preferencialmente por meio de 

instituições culturais, particular
mente e eventualmente por meio 
de galerias comerciais.

ZORÁVIA — O ideal seria o artista ter um re-ILSA —
oresentante que se encarregasse de 
divulgar e comercializar seu traba
lho nacional e internacionalmen
te. Mas, infelizmente, isso é uma 
utopia, pois carecemos de elemen
to humano para essa função.
Sou obrigada, pelas circunstân
cias, a divulgar e comercializar 
meu trabalho com a ajuda de nos- 

secretárias, por meio de meu
atelier.
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experiências, e realizou uma obra admirável, 
colocando-se na vanguarda dos movimentos 
estéticos da sua época.

LITOGRAFIAS DE 3 ARTISTAS GAÚCHOS
<

Iberê Camargo — A exposição da obra deste 
artista vai abranger um período de 15 anos de 
trabalho - de 1962 até agora - mostrando mais 
de 70 obras de desenho, gravura e pintura. De
senhista, pintor e gravador, Iberê Camargo ocu
pa uma posição de destaque entre os plásticos 
da terceira geração modernista, não só pela 
própria obra que tem produzido, mas também 
por sua militância como professor e artista com
bativo. Partindo do figurativismo, chegou ao 
abstracionismo e, hoje, com 62 anos, continua 
produtivo e preocupado em preservar a sua in
dividualidade, acreditando apenas na vivência e 
na experiência do artista criador.

O conhecido litógrafo Otávio Pereira, pro
pôs aos artistas gaúchos Antonio Carlos Maciel, 
Enio Lippmann e Plinio César Bernhardt, a rea
lização de uma experiência ainda inédita em 
Porto Alegre, cujo3 resultados podem agora ser 
vistos na série de litografias expostas no . . . . 
MARGS.

Os artistas expositores utilizaram materiais e 
técnicas variadas e foram acompanhados pelo 
litógrafo, responsável pela impressão das obras.

O trabalho conjunto foi realizado durante os 
meses de férias, no Atelier Livre da Prefeitura, 
cedido ao grupo por Danúbio Gonçalves.

IdMián

TEMAS RELIGIOSOS E OBRAS 
RESTAURADAS

De 15 de março até 10 de abril, o acervo do 
MARGS mostrou um conjunto de obras com 
motivos religiosos, num total de 18 peças. No 
setor da escultura foram arroladas na exposição 
as três obras missioneiras esculpidas na madeira, 
o cristo em ferro fundido de Mário Cravo Jú
nior, um anjo em resina sintética de Luiz Gon
zaga e duas imagens em madeira policromada de 
Girolamo Pilotto. No setor de pintura foram 
destacados Strixner e Bouts, entre os artistas 
internacionais e Di Cavalcanti, Joel Amaral, 
Glênio Bianchetti e Danúbio Gançalves, entre 
os brasileiros.

Em sala contígua, o MARGS apresentou um 
g-upo de peças restauradas por Ado Malagoli e 
sua assessora, Rosely Jahn: A Creche, de Juan 
Júlio Enrique Geoffroy; Perfil, de Henrique 
Bernardelli; A Dama de Branco, de Arthur da 
Costa Timóteo; Retrato, de Franz Von Lem- 
bach; Pequeno Lago na Planície, de Rosa Bo- 
nheur; Dr. Fausto, de Jean Paul Laurens; Cabe
ça de Velha, de José Júlio de Souza Pinto e 
Menino do Papagaio, de Cândido Portinari.

CINEMA NO MUSEU

Em vista da grande receptividade de público, 
o MARGS vai intensificar este ano a sua progra
mação de cinema. As sessões de filmes sobre ar
te serão agora realizadas em dois horários, às 
17 e 20 horas, todas quartas-feiras, sempre nu
ma gentileza dos Institutos Culturais e Repre
sentações Diplomáticas sediadas em Porto Ale
gre.FUTURAS EXPOSIÇÕES

Em sua agenda de exposições para o segun
do semestre, o MARGS, já em sua sede nova, a 
atual Delegacia Estadual da Fazçnda, tem pro
gramadas duas importantes exposições de artis
tas gaúchos: Paulo Flores, falecido em 1956 e 
Iberê Camargo, atualmente residindo no Rio de 
Janeiro.

BIBLIOTECA

A biblioteca do MARGS está em fase de 
organização. O número de doações tem aumen
tado significativamente nos últimos dois anos, 
destacando-se, entre os doadores, a jornalista 
Ruth Caldas, o Instituto Cultural Brasileiro-A- 
lemão, o Consulado Alemão, o Consulado da 
Polonia e o Instituto Estadual do Livro.

A biblioteca do MARGS está aberta ao pú
blico interessado para consulta e pesquisa, no 
5? andar da atual sede no horário das 14 às 
17 horas.

Paulo Flores — A obra deste artista gaücno, 
desaparecido aos 30 anos de idade e que em 
sua curta carreira ganhou o conceito da crítica, 
merecendo seu melhor aplauso, será agora 
examinada pelo público, numa retrospectiva 
que reunirá retratos, publicações e catálogos. 
Serão mostrados cerca de 130 obras incluindo 
desenhos figurativos e abstratos, naturezas 
mortas e pinturas em pastel e guache. Paulo 
Flores nasceu e morreu em Porto Alegre. Teve 
uma vida breve, porém extremamente rica em

"Perfil” — Henrique Bernardelli 
óleo s/tela, 50X72cm.Aq.1957
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ATIVIDADES DO . . .

EXPOSIÇÃO MANIFESTO

O Museu de Arte cedeu local para uma Ex- 
posição-Manifesto organizada por 8 artistas 
plásticos de Porto Alegre, nos dias 9 e 10 de de
zembro passado.

Sob a responsabilidade de Carlos Asp, Ro- 
manita Martins, Teimo Lanes, Vera Chaves 
Barecellos, Mara Alvares Pasquetti, Clovis Da- 
riano, Jesus Escobar e Carlos Pasquetti, a mos
tra, sem qualquer caráter comercial, apresentou 
ambientes, cadernos, álbuns, documentação, 
filmes super 8, diapositivos, além de depoimen
tos a respeito do momento cultural que vive
mos.

"Pássaros brasileiros", onde há a utilização do 
material pobre como veículo de jogo e imagi
nação criativa para o expectador; um álbum e 
diapositivos documentação do trabalho "Pas
sagens Mágicas da Vida", realizado no MARGS, 
em 76.

CARLOS PASQUETTI — Imagens fotográficas, 
idéias expressas pela palavra e filmes sugerindo 
ambigüidades, numa visão interiorizada de pro
cessos mentais elaborados e mágicos. Misto de 
intelecto e fantasia.

A manifestação representou uma tomada de 
posição contra um contexto de mercado 
mesmo tempo, a favor de uma maior abertura 
onde o forma artística, tenha, como razão de 
ser, a expressão de idéias e conteúdos.

Apesar da diversificação dos trabalhos e 
temperamentos, (todos já estavam trabalhando 
novas formas de linguagem), o ponto comum 
que os uniu foi a abordagem de outras áreas do 
pensamento e a provocação de ações criativas, 
visando a formação de um novo público parti
cipante, no caso, os mais jovens. A luta pela 
sobrevivência de idéais foi também debatida, 
visto o acelerado processo de mercantilização 
de que tem sido alvo o objeto artístico. Em 
suma, a intenção deste grupo não é fazer uma 
arte essencialmente visual, mas sim trazer infor
mações a um nível semântico. Seus trabalhos 
devem ser avaliados não pelos velhos critérios 
da crítica formal mas como uma provocação ao 
público expectador-participante.

CLOVIS DARIANO — Curtíssimas metragens 
em super 8, álbuns e a série filmada de um vio
loncelo, que vai do cômico até a solenidade 
quase religiosa do instrumento musical.

e ao

JESUS ESCOBAR — Uma parede forrada de 
cópias xerox contendo imagens do momento 
atual. A técnica de reprodução em xerox é 
utilizada como crítica à gravura tradicional.

MARA ALVARES PASQUETTI - Animação, 
álbuns e diapositivos. Em alguns álbuns existe 
a aproximação de fatos simples do cotidiano 
enquanto que em "Jogo aberto para esconder 
em seis toques", o gesto humano é proposto 
para modificar as paisagens fotografadas.

ROMANITA MARTINS — Montagem, com a 
utilização de materiais pobres (rosa de plástico, 
cetins pintados com giz, pontos riscados da um
banda). Estes elementos são usados para exaltar 
e criticar aspectos da cultura afro-brasileira na 
era industrial.

mais o público, quanto a discernir entre mani
festações culturais legítimas e interesses de ca
ráter comercial e promocional.
Propomos:

— Criação de uma nova mentalidade e de um 
contexto e clima abertos a manifestações que 
não procurem contentar partes mas sejam o do
cumento vivo de uma criação embasada em no
vos caminhos e idéias.

— Um trabalho que antes de ter como supor
te qualquer veículo material e sua hábil manipu
lação, seja produto de uma consciência crítica 
atuante.

— Operações artísticas que sejam verdadei
ros centros transformadores da consciência e 
não manifestações coniventes com um dirigis- 
mo mercadológico deformador de valores.

— Uma visão lúcida do papel do artista no 
seu conjexto social e de sua participação cons
trutiva dentro deste contexto.

Na presente situação do movimento artísti
co gaúcho, onde o mercado de arte assume um 
vulto nunca antes atingido, o respeito pelo pú
blico leva-nos a necessidade de certas coloca
ções esclarecedoras.

Existe uma diferença fundamental entre a 
eventual venda da obra de arte e a feitura da 
obra, especificamente para a venda, como um 
produto que se condiciona a demanda comer
cial.

TELMO LANES — Peça de roupa de uma cole
ção (camisa para pessoas duplas). Numa propos
ta de humor mordaz, lembra ao expectador a 
personagem que poderia vesti-la; um álbum e 
uma série de fotos com o título "Indicção”, 
onde o artista se fotografa com a lingua gesticu
lando na indicação de seu dedo.

iA Exposição-Manifesto, segundo os próprios 
artistas expositores, constou do seguinte mate
rial:

Não somos contra a venda da obra de arte. 
Não aceitamos, isto sim, que o mercado dirija 
o movimento artístico.

A venda não é medida de qualidade da obra 
de arte, como prova a história.

O condicionamento ao mercado, leva o artis
ta a uma produçãq meramente artesanal, muitas 
vezes beirando um maneirismo, à repetição e a 
um conseqüente esvaziamento de conteúdos.

Igualmente, manifestações que sob o rótulo 
de arte nacional tem como interesse primeiro 
o mercado de seus produtos, confundem ainda

t

VERA CHAVES BARCELLOS - Serigrafias 
como um apelo táctil á imaginação e também 
em imagens que pede a participação do expec
tador com uma pequena estória; três cadernos, 
um da série "Textartes", e outros ddis da série 
"Cadernos Brasileiros".

CARLOS ASP — Uma parede de porta-vidro 
que abre para um jardim onde está um violinis
ta sentado, parte de uma natureza musical vivi
da, passagem para outros espaços; um jogo pa
ra montar, multiformas de caixas de fósforos Porto Alegre, dezembro de 1976.
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NOVAS OBRAS DO MARGS
Período de 1.° de novembro a 28 de fevereiro de 1977

HILDEGARD FREIDANK - "Ipanema” 
aquarela, 58X48cm — Dç. da artista.

MÁRIO RONHELD - "Desenho I”
desenho a nanquim, ecoline, cloro, . . 
32X46cm — Dç. do artista.

NAIR OLIVEIRAS. GAMA - "Pintura I" 
ecoline sobre cartão, 29X41 cm — Dç. da ar
tista.

CARLOS PASQUETTI - "Desenho I" Série 
Planos e Idéias
desenho a lápis e aquarela, 80X78cm — Dç. 
do artista.PAULO PERES - "Gravura I"

gravura em metal, 12X16cm — Dç. do ar
tista. MILTON KURTZ - "Figuras"

desenho a lápis preto e cor, 32X23cm — Dç. 
do artista.CARLOS ATHANAZIO - "Gravura I"

gravura em metal: com clichês, 12X16cm — 
Dç. do artista.

ANTÔNIO CÂNDIDO FORTES DA SILVEI
RA — "Gravura I"
gravura em metal: água-forte, 12,5X22cm — 
— Dç. do artista.

DANÚBIO GONÇALVES - "Cai pela Terceira 
Vez"
Acrílico sobre tela, 178X115cm — Dç. do 
artista.

FLÁVIO ROCHA - "Pintura"
óleo sobre tela, 70X50cm — Dç. do artista.

Joel Amaral — "Cristo Morto" — 1960 
óleo s/tela — 100x80cm, Aq. 1962

LUIZ CARLOS CANABARRO MACHADO - 
"Dia da Graça"
cerâmica em terracota, 33X25X1 Ocm — 
Dç. do artista.

CARMEM VIGIL OLIVEIRA - "Bruxo" 
cerâmica, 25X17cm — Dç. da artista.

JOVCE SCHLEINIGER - S/Título 
cerâmica, 13X19cm — Dç. da artista.VERA RAUSCH - "Objeto II"

cerâmica com óxidos, 27X14X11cm — Dç. 
da artista.

HOMENAGEM
ELEONORA MARIA LAMPERT FABRE - 

"Tapeçaria I"
tapeçaria em sisal e juta, 120X80cm — Dç. 

da artista.

JOEL AMARAL (1918 - 1977)ÉNIO LIPPMANN - "Quadro III" - 1976 
óleo sobre tela, 40X50cm — Aquisição.

Ihos de restauração em várias salas da Biblioteca 
Pública e da Faculdade de Direito da Universi
dade Federal. Além destes trabalhos em locais 
públicos, fez inúmeras restaurações para cole
cionadores particulares. Ao longo dos anos par
ticipou de exposições coletivas e salões nacio
nais, obtendo inúmeras premiações de impor
tância tais como Medalhas de Bronze, Prata e 
Ouro, e Menções Honrosas e Primeiros Prêmios. 
Joel Amaral é verbete na Enciclopédia Gaúcha, 
volume III e no Dicionário de Artes Plásticas no 
Brasil de Roberto Pontual. Possui obras no a- 
cervo do Museu de Arte Nova Delhi, na India, 
no Palácio do Governo de Florianópolis'e no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, onde está 
representado com duas pinturas expressionistas 
cujos títulos são "Composição com Figuras" e 
"Cristo Morto”.

Faleceu recentemente, em uravataí, o artis
ta gaúcho Joel Amaral. Nasceu em Livramento. 
Foi aluno de Giovani Vassali e praticou desenho 
com Locatelli, Faria Viana e outros artistas da 
época. Dentro de sua atividade profissional, 
Joel Amaral pintou os retratos dos Reitores 
para o Panteão da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sui, encomenda dô rèitor Eliseu Pa- 
glioli. Pintou também os retratos da galeria dos 
ex-presidentes do Sport Clube Internacional e 
os retratos para a galeria de Arte do Jockey Clu
be do Rio Grande do Sul. Em 1960 passou a se 
dedicar a restaurações. Dê 1973 a 74, restaurou 
os quadros da Câmara de Vereadores e traba
lhou na Pinacoteca da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre. Restaurou o painel de Aldo Loca
telli no Aeroporto Salgado Filho e, do mesmo 
artista na sede da FIERGS. Fez também traba-

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 
- Tenizade Freitas Spinelli. Fotos: Mabel Leal Vieira e Eduardo F. Cunha. Tiragem: 3.000 exemplares. 
Circulação dirigida - Distribuição gratuita. Composto e impresso na CORAG - Companhia Rio-Gran- 
dense de Artes Gráficas.

"Cai pela 3.a vez" — Esta obra, em tinta acrílica sobre tela, foi doa
da ao MARGS por seu autor, Danúbio Gonçalves e integrou a expo
sição retrospectiva que o artista realizou em 1976 na Delegacia do 
Ministério da Fazenda.
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