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tradição, folclore e arte

POPULAR DO RIO GRANDE DO SUL

Há cerca de dois anos, a Sra. Maria de 
Lourdes Noronha Pinto recebeu da Prefeitu
ra de Vacaria, um convite para organizar um 
museu de objetos daquela região. O convite 
vinha ao encontro de um velho sonho que 
ela acalentava. Coletara durante muitos anos 
farto material com o objetivo de expô-lo ao 
público servindo não somente de fonte de 
estudos, mas também como um local de re
creação e lazer.

Rio Grande do Sul oferecia uma ampla 
sala, em sua futura sede, a atual Delegacia 
Estadual da Fazenda.

Aceita por Dona Lourdes, a proposta 
do MARGS trará maior índice de visita
ção e maiores perspectivas de divulgação 
e irradiação para esta coleção de arte popu
lar, que inclui também peças de tradição e 
folclore do Rio Grande do Sul.

A

ELITISMO

A EXPOSIÇÃO DAS PEÇAS
0 elitismo da arte contemporânea tem sido, no Brasil, conseqüência inclusive da pri

vação cultural da população e da má distribuição da renda. A freqüência a espetáculos, ex
posições, concertos e museus está longe de ser expressiva. Partindo dessa premissa, o 
MARGS, dentro da orientação do Departamento de Assuntos Culturais da SEC/Governo 
do Estado tem buscado seu cliente, procurando atraí-lo das mais diversas formas 
indo ao seu encontro. Sessões de cinema, exposições no interior, espetáculos e este Bole
tim tem sido algumas das atividades de informação que motivam um público novo a apre
ciar a obra de arte, formando critérios de julgamentos próprios, educando-se visualmente.

Graças à cooperação de artistas estamos iniciando projeto-piloto junto a fábricas da 
capital. Pela natureza mesmo do projeto ele é experimental, mas sua execução trará dados 
que o aperfeiçoarão. É preciso que todos os envolvidos no processo de criação artística, 
professores, colecionadores, artistas e galerias conscientizem-se da sociedade em que 
mos, pais ainda pobre e sem recursos, colaborando com sua participação direta. Existe 
uma responsabilidade de todos e de cada um.

Aceito o convite, ela pediu liberdade de 
ação para escolher seus colaboradores e 
organizar o material. Durante um ano, junto 
com a comissão de trabalho, tomou conhe
cimento dos problemas e dificuldades que 
deveríam ser superados. Os empecílios se 
apresentaram de imediato. Residindo 
Porto Alegre, era-lhe impossível dedicar-se 
integralmente ao trabalho. Além disso, 
constatou a dificuldade de encontrar naquela 
cidade local para instalações e pessoal técni
co especializado para a catalogação, conser
vação, restauração e demais requisitos neces
sários à organização do museu. Também 
a limitação a um âmbito municipal em que 
o museu deveria ser circunscrito, restringia a 
área de trabalho. Fazia-se necessária a 
conscientização da comunidade através da 
divulgação pelo rádio e pela imprensa. 
Finalmente, ainda o problema financeiro se 
mostrava de difícil superação.

A situação era esta quando surgiu

A coleção da Sra. Maria de Lourdes 
Noronha Pinto é bastante variada, incluindo 
em seu acervo cerca de 300 peças. Ela tem 
procurado se orientar, estudando o assunto, 
não só do ponto de vista da conservação e 
catalogação, mas também em relação ao 
melhor e mais atrativo modo de exposição 
das peças. Sua visita a diversos museus do 
gênero, na Europa, também lhe possibilitou 
chegar a algumas conclusões. Um dos museus 
que lhe despertou a atenção foi o de Arte 
Popular de Lisboa, composto por diversos 
pavilhões onde se acham expostos carros 
rurais, teares e tecedeiras que mostram a 
evolução da tecelagem do linho em Portugal 
e vários outros motivos. Também apreciados 
por ela foram os museus de Arte Popular e 
Costumes de Sevilha, o de Arte Popular de 
Innsbruck, rico por seus presépios e o de 
Arte Popular de Celle, também bastante 
completo. Admirou o Museu Nacional de 
Artes e Tradições Populares de Paris, filiado 
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Na secção de transportes rurais estão as 
gaiotas, rodas de madeira, carretas, carreti- 
nhas, aranhas, diligências, tílburis, etc.

Na secção de brinquedos estão as pandor- 
gas, piões, bolinhas de gude, gaiolas e alça
pões para prender passarinhos, bodoques, 
bruxas de pano, etc.

sistência, permanentemente atenta e impreg
nada das campanhas contra os castelhanos, 
vale dizer, contra os estrangeiros. Em um 
território cuja posse a qualquer momento se 
contestava e necessitava defender, não era 
possível criar artes e tesouros refinados. 
Portanto, o pouco que possuímos é rústico 
e primitivo. Não obstante, tem um valor 
imenso. 0 gaúcho vivia quase sempre uma 
vida dura, simples. Raros possuíam coisas 
ou mobiliários trazidos de fora da região. Se 
o luxo chegou a existir, deve-se ao gosto do 
gaúcho pelos enfeites de montaria. E ele pre
zava os seus "aperos” de prata. Todavia, a 
grande maioria destes objetos está, hoje, 
perdida, pois muitos foram vendidos para 
fundir e se transformarem em colheres, 
jóias, etc. Assim, um museu que preserve 
os objetos de tradição, folclore e arte popu
lar abre um vasto campo para indagações e 
respostas. É um ponto de partida para novas 
descobertas. Ampliando-se o âmbito deste 
museu para toda a região sul, abre-se mais 
ainda seu campo de ação, pesquisa e coleta 
de material, que resultará num acervo varia
do e atraente para o público”.

As possibilidades de exposição da sua 
coleção são múltiplas. Ela imaginou inicial
mente criar três ambientes distintos: três 
casas com exposição de objetos típicos da 
região italiana, alemã e da campanha.

A catalogação das peças da sua coleção 
obedeceu inicialmente à distribuição 
em sete secções distintas: 1 — objetos de 
lidas campeiras, 2 — objetos de lidas agríco
las, 3 — utensílios domésticos, 4 — vestuário, 
5 — transportes rurais, 6 — objetos de reli
gião e festas populares, 7 — brinquedos. Na 
secção de lidas campeiras estão os objetos de 
couro tais como rédeas, relhos, mangos, 
rabos de tatu, arreadores, talas, selins, seca
dores, boleadeiras e outros mais; objetos de 
ferro como freios, estribo, marcas de gado, 
facões, etc.; objetos de chifre tais como 
guampas para água e para leite, colheres, 
etc.; objetos de tropas como bruacas, jacás, 
cangalhas, sovéus, trempes, chaleiras, "chi- 
colateiras”, etc. Há também os objetos de 
prata ou metal prateado que enfeitam os 
cabeçalhos, lumbilhos e serigotes, que 
servem de adorno de arreio.

Na secção de lidas agrícolas estão entre 
vários outros objetos como pás, enxadas, 
balanças, arados, máquinas de semear grãos, 
debulhar e tamancos de madeira usados pe
los colonos.

Na secção de utensílios domésticos estão 
os objetos de madeira como berços pilões, 
banquetas, catres, baús, arcas, etc.; objetos 
de barro tais como bilhas, quartinhas, talhas, 
alguidares, moringas, etc.; objetos de ferro 
como panelas, frigideiras, chaleiras, fogão, 
ferros de engomar, etc.; objetos de ilumina
ção como castiçais, lanternas, candieiros, 
lampiões de formas diversas, formas para 
vela etc.; objetos de papel como bicos para 
prateleiras, cestinhas para doces, pombas 
para enfeite de mesa de casamento, çtc.

Na secção de vestuário e roupas de casa 
estão as colchas de crochet, colchas de reta
lho, panos de parede, rendas, trajes típicos 
como bombachas e outros paramentos, 
enxovais de noivas, etc.

Na secção de festas populares estão os 
ornamentos de procissão, oratórios de beira 
de estrada, bandeiras de papel, fitas, etc.
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Sobre o sentido de sua coleção diz a 
Sra. Maria de Lourdes Noronha Pinto:

"Desde os grandes gestos, até as tarefas 
mais rotineiras do cotidiano, desde a pince
lada do artista, ao talhe precioso e hábil do 
artesão, há lugar para todos no museu. Mos
trar o Rio Grande do Sul, através do material 
exposto, fazer o visitante sentir a maneira de 
ser do povo, seus hábitos, suas lutas, as difi
culdades que enfrentaram e venceram para se 
adaptarem ao meio ambiente escolhido é o 
que se pretende contar. Cada região cria e 
conserva hábitos próprios e aqui o povo vivia 
isolado por condições geográficas peculiares. 
Teve de adaptar-se, exercer sua criatividade e 
habilidade na execução de objetos primitivos 
e rústicos, que tinham o traço comum da uti
lidade apropriados às necessidades da vida 
cotidiana. Recolher estes objetos, salvar os 
que ainda restam da destruição do tempo, 
significa verdadeiramente abrir uma janela 
para o passado, pois um objeto ou um con
junto de objetos e utensílios dão respostas às 
mais diversas indagações sobre aqueles que 
os fizeram e, sobretudo, que os usaram. É 
possível reconstituir o tipo de vida que 
levavam a partir do momento que se sabe e 
se compara como moravam, comiam, traba
lhavam e se divertiam.

O Rio Grande do Sul é um estado pobre 
em arte antiga. Não vamos encontrar aqui o 
refinamento, a riqueza e a opulência que 
caracterizaram o passado histórico da Bahia, 
Pernambuco, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. 
Não tivemos conosco a Corte. Nem as gran
des Ordens Conventuais que ergueram e 
erigiram maravilhas naqueles estados. Os 
ciclos que trouxeram riquesas no passado, 
de ouro, do açúcar e mesmo do cacau e do 
café, não existiram em nosso meio. Estive
mos sempre às voltas com uma economia 
bem mais pobre, rarefeita, alternando o 
pastoreio com alguma agricultura de sub

conjunto de peças pertencentes à coleção da Sra. 
Maria de Lourdes Noronha Pinto.

Relhos, talas e mangos com cabo de prata são al
guns dos objetos deste acervo de folclore, tradi
ção e arte popular da região sul.

ao Louvre que inclui diversas seções tais 
como crenças e costumes, equipamentos 
para atividades domésticas, técnicas de pro
dução agrícola, artes populares e transportes 
rurais. Outro museu considerado importante 
no gênero e visitado por Dona Lourdes foi 
o Frilands Museet, na Dinamarca, que 
muito a entusiasmou por sua concepção de 
aldeia. Este museu, talvez o mais importan
te do país, foi idealizado e organizado por 
Bernhard Olsen numa imensa área onde 
estão reproduzidas com perfeição casas de 
camponeses, moinhos d'água, selarias, ferra
rias, sapatarias, etc.

As muitas sugestões recolhidas em suas 
viagens, mais a vivência e o estudo deste 
assunto fizeram da colecionadora Maria de 
Lourdes Noronha Pinto, uma apaixonada 
pela idéia de organizar este tipo de museu 
no nosso Estado.
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gação das obras e dinamização da Galeria de 
Arte. Localizadas as obras, devidamente cata
logadas e agrupadas por uma temática que dê 
à mostra um sentido, teremos, então, exposi
ções regulares durante todo o ano. Estas, en
tretanto, não se restringirão, apenas, ao acervo 
ou a retrospectivas, mas, talvez principalmen
te, ao fato artístico contemporâneo.

administração superior da Universidade, o 
questionamento sobre o sentido da atividade: 
sua influência no meio da comunidade, sua 
importância para o artista, sua modalidade, 
seu custo etc. Consegui com isso pelo menos 
para mim, criar uma imagem muito clara, se 
bem que um tanto desconcertante: a contradi
ção absoluta. Tratamos então, e aqui já estou 
me referindo à Comissão designada pelo Rei
tor da UFRGS, composta pelos Professores 
Rubens Cabral, Carlos Antônio Mancuso, Luiz 
Fernando Barth e eu, de repensar a idéia Salão. 
Propusemos sua revitalização, mantendo o nú
cleo central - o Salão propriamente dito, no 
qual os artistas concorrem a um determinado 
número de prêmios — e ampliá-lo com uma sé
rie de atividades paralelas que variarão con
forme o modelo proposto a cada biênio. As
sim, para o IV Salão, teremos duas atividades 
paralelas: a exposição de parte da Biblioteca 
Eichenberg, recentemente adquirida pela Uni
versidade, ou seja, exemplares que pela quali
dade gráfica ou valor intrínseco da publicação 
justifiquem sua inclusão na mostra; e uma 
exposição do que estamos chamando Arte do 
Cotidiano, neste caso uma mostra do processo 
criativo-artesanal da tecelagem da região lito
rânea do Estado. Esta exposição deverá mos
trar não apenas o resultado dessa atividade po
pular, mas seu processo, seus instrumentos, 
seu habitat natural. Creio que este tipo de ex
posição, com o tempo e a experiência que esta 
primeira poderá proporcionar, deverá se con
verter num importante documento histórico- 
-cultural do Estado.

Outro passo dado no sentido de revisão do 
acervo, foi a contratação da professora Roseli 
Jahn, assistente do Professor Ado Malagoli em 
restaurações, que iniciará, em breve, a recupe
ração dos exemplares que sofreram depreda
ções, tratamento inadequado e ação do tem-

Em nosso 1.° Editorial, a direção do MARGS apontou o 
Museu como um centro dinâmico e irradiador das manifestações 
culturais contemporâneas e destacou a importância deste Bole
tim como documento escrito, fonte histórica de nosso plasticis- 
mo e ponto de encontro e referência da arte gaúcha.

Esta preocupação que nos tem norteado, nos leva agora a 
um encontro com a nova direção do Instituto de Artes da UFRGS, 
entidade com quem temos realizado conjuntamente algumas 
promoções de relevância.

Responde nossas perguntas, Luiz Paulo Vasconcellos, for
mado em Direção Teatral pelo Centro de Artes da Federação 
das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro, pro
fessor de Direção no Departamento de Arte Dramática do Ins
tituto de Artes da UFRGS e, recentemente, nomeado diretor 
deste mesmo Instituto para o período de 1977 a 1981.

'

po.

Outra atividade que abrange os três setores 
e que pretendo iniciar ainda neste semestre é a 
que estou chamando com o simpático nome 
de Encontros. Serão realmente encontros en
tre artistas, profissionais, alunos e professores 
do Instituto, da maneira mais informal e des
contraída possível, sentados no chão e sabo
reando uma cachacinha de preferência, para 
trocar idéias, debater, conversar, concordar e 
discordar, num ambiente que pretendo seja 
saudavelmente estimulante, criativo e anti- 
convencional. Gostaria muito que esses En
contros proporcionassem, também, a oportu
nidade a duas coisas que julgo de suma impor
tância: 1 — O convívio de pessoas, de artistas, 
que atuam em áreas de expressão diferentes; 
2 — 0 debate sobre temas éticos da condição 
do artista.

uual seu plano para o Instituto de Artes nos 
próximos 4 anos?

totalmente distintos: Teatro, Música e Artes 
Visuais, o que de certa maneira, diversifica 
muito a atividade do administrador.

Uma idéia que venho alimentando e que 
envolve os três setores é a publicação de uma 
revista do Instituto de Artes. Penso numa pu
blicação que seja um estímulo ao debate, à 
discussão, possibilitando a divulgação de mo
nografias e pesquisas que se realizam no cam
po da arte, literaturas hoje em dia muito escas
sas no nosso País.

— Meus planos estão subordinados a uma i- 
déia base, que é a de fazer o Instituto de Ar
tes, em suas múltiplas possibilidades de expres
são, intervir direta e objetivamente no proces
so cultural da cidade, através de atividades ex- 
tensionistas. Estas atividades se caraterizam 
pelo fato de não estarem subordinadas a obri
gações acadêmicas, ou seja, não pertencerem a 
currículos de cursos regulares.

Além destas atividades, algumas mais detalha
das sobre música e teatro?E o Salão de Artes Visuais?

1

. — Sim. A realização de uma temporada de 
concertos, com regularidade, provavelmente a 
partir do próximo ano. Nesta atividade, a tôni
ca será o compositor brasileiro contemporâ
neo, particularmente o gaúcho. Também den
tro das possibilidades, a eliminação de frontei
ras rígidas entre a chamada música erudita e a
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— Bem, o Salão de Artes Visuais é um capí
tulo à parte. Logo que assumi a Direção do 
Instituto de Artes fui incumbido de realizar o 
IV Salão. Minha primeira atitude diante desse 
discutido monumento foi provocar junto aos 
dois grandes núcleos supostamente interessa
dos no Salão, ou seja, os próprios artistas e a

Quanto ao setor de Artes Plásticas, ainda 
nessa linha de ação pretendo a recuperação do 
acervo do Instituto e, por extensão, da Univer
sidade. Alguns passos, nesse sentido, já foram 
tomados: a contratação do Professor Carlos 
Scarinci para execução do projeto de catalo-

Bem, é necessário esclarecer que o Instituto 
congrega três setores de conhecimentos que, 
embora sob a denominação geral de Artes, são
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popular. Quanto a teatro, a montagem de es
petáculos profissionais pelo Departamento de 
Arte Dramática é outra possibilidade de reali
zação a ser posta em prática ainda este ano. 
Estes espetáculos não eliminam a realização 
dos já tradicionais espetáculos com alunos. Se
rão montagens realizadas pela Universidade, 
em convênio com a FUNARTE, com a parti
cipação de atores e diretores profissionais. 
Neste ano, a montagem de“A Falecida” de 
Nelson Rodrigues, em setembro, iniciará esta 
nova modalidade de encenações.

Algum plano para o enriquecimento desse 
acervo? tórios para palestras, cursos, cinema, audio

visuais, salas de serigrafia, laboratório foto
gráfico, atelier de restauração e oficina de 
marcenaria.

NOVA SEDE DO MARGS

No primeiro andar, a exposição do a- 
cervo será subdividida em seções de escultura 
( no saguão central e vestíbulo), pintura, gra
vura e desenho ( nas duas alas laterais), e 
dois outros locais para cerâmica e tapeçaria. 
Haverá bar e loja para atendimento dos visi
tantes desta área.

No segundo andar, além da galeria das ex
posições temporárias, haverá uma sala com 
120 m2 para abrigar parte da coleção de Do
na Lourdes Noronha Pinto.

Os núcleos de Acervo, Administração, 
Documentação e Pesquisa,Técnico e de Pro
moções estarão distribuídos pelos três pavi- 
mentos do novo prédio, cuja área total é de 
686,22 m2.

— Não diria um plano, mas, pelos menos 
uma idéia, que é a de ver representados ne
le, todos os grandes expoentes das artes plás
ticas gaúchas. Continuam intensos os preparativos da 

mudança do Museu de Arte para sua sede de
finitiva, na Praça Rio Branco.

O planejamento da instalação está sendo 
realizado pelo núcleo técnico que prevê o a- 
proveitamento de 835 m2 para exposição 
permanente do acervo e 220 m2 para a gale
ria de exposições temporárias.

Na parte térrea haverá espaço suficiente 
para várias atividades tais como atendimento 
a escolas da comunidade, atelieres de pesqui
sa e criatividade de grupos de artistas, audi-

f
Alguma coisa que não haja sido perguntado e 
que voçê queira acrescentar?

Voltando ao acervo do Instituto, qual o nú
mero aproximado de peças que o compõem?

— Sim. Eu falei aqui em planos e projetos 
e isto me soa, as vezes, um pouco como pla
taforma eleitoral. Para que não seja assim, é 
necessário acrescentar algo. Eu estou inician
do minha gestão como Diretor do Instituto 
de Artes da UFRGS, e, hoje em dia, no Bra
sil, dirigir um organismo cuja razão de ser é 
arte, é uma tarefa que se configu*ra um tanto 
ingrata. Não que o problema esteja no orga
nismo em si, nem no fato de ser mais ou 
menos criativo, ou formular melhor ou pior 
planos e projetos. A questão é a complexi
dade do próprio fenômeno cultural, ou seja, 
a interrelação da arte com outros aspectos 
determinantes do contexto da vida pública, 
política, economia, sociologia, etc. Trocando 
em miúdos: a escassez de verbas; a impossibi
lidade de importação ( e o Armando Albu
querque merece seu equipamento de música 
eletrônica . . . ); a presença da censura; os 
conceitos românticos a respeito da arte e da 
condição social do artista, e não estou 
falando entre advogados ou engenheiros mas 
entre artistas. . .

— Não tenho a menor idéia. Ainda não 
tenho idéia de quase nada que diz respeito ao 
acervo. Foi justamente por isso que pretendí a 
contratação de um especialista. Só agora, no 
mês de julho, é que a consegui. Por isso, esta
mos na fase das medidas elementares, como a 
retirada da poeira para ver o que tem embaixo.

Vista da clarabóia do novo prédio, que permiti
rá iluminação natural às futuras exposições do 
MARGS.

DOAÇÃO DE PAINÉIS PARA MONTA
GEM DE DESENHOS E GRAVURAS.Qual a seção mais rica? Pintura, escultura, de

senho?

— Sem dúvida nenhuma, a pintura. Pelo 
menos é nessa seção que sei da existência das 
obras mais significativas de quantas compõem 
o acervo.

Numa iniciativa da Companhia Santa 
Cruz de Seguros Gerais, através do seu Dire
tor, Dr. Lauro Sturm, o MARGS recebeu em 
doação, 50 montagens para desenhos e gra
vuras. Cada suporte, medindo 0,80 x 0,80 m, 
compoêm-se de um painel de fundo coberto 
com feltro preto, vidro removível e fixação 
por meio de perfis de alumínio anodiza- 
do, conforme projeto de Núcleo Técnico do 
MARGS.

As referidas montagens foram confeccio
nadas por uma firma especializada e permi
tem a apresentação das obras de desenho ou 
gravura, de maneira perfeitamente adequada, 
além de facilitar o trabalho de armação e 
desmontagem de cada exposição.
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tPois é. Chega um ponto que não é uma 
questão de planos. Ou de disponibilidade. 
Ou vontade . Ou idéias.

Como estas peças foram incorporadas ao Ins
tituto? 'i

É quando se faz necessário um pouco de 
malabarismo alguma clarividência, muitos 

■quilos de bom senso, um humor excelente e 
uma crença total no samba: levanta, sacode a 
poeira e dá a volta por cima.

—Através dos processos convencionais: a- 
quisições, doações e, ainda, com as obras pre
miadas nos Salões de Artes Visuais.
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CURSOSmado, Glória Carrerou, Lila Gonzalez La- 
grotta, Leonilda Gonzales, (também funda
dora e que obteve um sucesso expressivo por 
seu trabalho apresentado nesta amostra), Ri- 
Ta Bialer, Tina Borche, Hector Contte, Mel- 
quiades Jater e a ilustradora Marta Restuc- 
cia. Um outro grupo de bons gravadores mais 
recentes são Saiomon Azar, Rimer Argel Car- 
dillo ( que já expôs individualmente em Por
to Alegre), Alejandro Silvera, Nelson Avda- 
lev Nathan, Beatriz Batione, Horácio Gomez, 
Oscar Ferrando (que acompanhou as obras a 
Porto Alegre, prestando esclarecimento so
bre o clube), as professoras Alicia Ascone- 
guy, Ana Salcovzky e Nelbia Romero.

ATIVIDADES DO MARGS

CARLOS SCARINCI 
- ARTE NO SÉCULO XX

O MARGS promoveu em co-patrocínio 
com o Instituto de Arquitetos do Brasil e 
Galeria do IAB, no mês de julho, mais um 
curso a cargo do professor e crítico de arte 
Carlos Scarinci, abordando desta vez, a Arte 
no Século XX.

0 referido curso, com a finalidade de pes
quisar e discutir temas fundamentais relacio
nados com a arte em especial no século XX, 
para o crescimento cultural da comunidade, 
foi destinado a artistas, estudantes de artes e 
interessados em geral.

0 programa do curso iniciou com os te
mas "Significação da Arte", "Arte e Moder
nidade" e "Arte numa Era Industrial" desen
volvendo-se em 13 encontros sucessivos que 
concluíram na última aula, abordando "Arte 
no 3 Mundo", "Arte e Mercado de Arte" e 
"Considerações sobre o Futuro da Arte”. 0 
curso foi complementado com projeção de 
dispositivos sobre os temas expostos e teve 
como local o auditório do IAB.

EXPOSIÇÃO DO CLUBE DE GRAVADO 
DE MONTEVIDÉU »

0 MARGS apresentou de 19 de maio até 
24 de junho, uma exposição de 42 obras per
tencentes a artistas do Clube Gravado de 
Montevidéo. Este clube, fundado em 1953, 
inspirado no Clube de Gravura de Porto Ale
gre, tinha como propósito inicial a difusão 
popular da gravura. Com o tempo, foi se a- 
brindo também ao ensino das artes gráficas 
em geral e ao desenho. Aliás, nos últimos 
anos, o Uruguai vem contando com menos 
gravadores, sendo expressivo o número de 
novos desenhistas que surgem, muitos dos 
quais já estão ligados ao clube.

FOTÓGRAFO AMERICANO NO MARGS
A seleção destes nomes para a exposição 

do MARGS foi feita pela Comissão Artísti
ca do Clube de Gravura, que trouxe as 42 o- 
bras entre desenhos e gravuras, mostrando 
assim um panorama variado e geral do que se 
faz atualmente no Uruguai.

Em co-promoção com o Consulado Nor
te-Americano desta capital o MARGS apre
sentou uma amostra de 50 fotografias deno
minada "Minha Terra, Minha Gente", do fo
tógrafo Arthur Rothstein.

Rothstein, que realizou mostras no seu 
próprio país e no exterior, é urp apaixonado 
por sua profissão e tem se aperfeiçoado e fei
to carreira desde sua graduação pela Univer
sidade de Columbia. Tem publicado vários 
álbuns com fotos suas que demonstram sua 
percepção artística e visual.

Complementando a mostra de Rothstein, 
o MARGS apresentou video cassetes de inte
resse artístico, com narração em inglês: 
"Eliot Fel Ballet", "Nik,-Uma experiência 
de luz e som" e "The Joy of Art". retrospec
tiva do artista Rauchenberg.

O Clube de Gravura de Montevidéo é 
auto suficiente, e não recebe ajuda governa
mental. Com aproximadamente três mil só
cios, edita mensalmente uma obra, seleciona
da por concurso interno entre os artistas par
ticipantes e, seus sócios recebem este traba
lho a um preço acessível. A impressão da o- 
bra é controlada com critério.

FREDERICO MORAES

De 10 a 14 de outubro o MARGS vai 
promover um curso sobre Arte Brasileira que 
será ministrado por Frederico Guilherme Go
mez de Moraes, crítico de artes plásticas do 
jornal "O Globo" do Rio de Janeiro.

O referido curso, destinado a estudantes, 
professores, artistas, critícos, jornalistas e 
demais interessados, tem por finalidade di
vulgar documentos sobre a arte brasileira 
bem como comentar e debater o trabalho de 
um grupo de artistas plásticos do País neste 
momento.

Serão projetados 12 audiovisuais elabora
dos pelo professor, contando-se entre estes 
os que focalizam os artistas Abelardo Zaluar, 
Dionísio dei Santo, João Câmara Filho, 
Rubem Valetim e Volpi, e documentos 
importantes como o Museu da Inconfidência 
e a Galeria de Arte Brasileira.

Para popularizar e divulgar o trabalho de 
seus artistas, o Clube de Gravura edita tam
bém um calendário, além de promover ou
tras atividades como exposições de traba
lhos, concursos e cursos. Em sua sede pró
pria, mantém cursos de História da Arte, De
senho e atelier rotativo que inclui gravura em 
relevo, xilogravura, água-forte, água-tinta, 
ponta-seca e serigrafia. Mantém também uma 
escolinha de arte para crianças.

» VISITAS GUIADAS NO MARGS

O MARGS recebe inscrições de estabele
cimentos de ensino para visitas guiadas a 
grupos de estudantes de 1? e 2-Graus, para 
a divulgação de seu acervo e exposições tem
porárias, pelo telefone 21-8456, das 10 às 
17 horas, com Augusto Melender. As visitas 
poderão ser realizadas de 3- a 64 feiras, mar
cadas com uma semana de antecedência.
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*
A exposição apresentada no Museu de Ar

te do RGS contou com nomes tradicionais 
das artes plásticas do Uruguai, como é o ca
so de Luiz Massey, hoje com 82 anos, profes
sor do clube e um de seus fundadores. Tam
bém reconhecidos são os artistas Gladys Afa-
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"Canto con todos los pájaros" 
Desenho de Oscar Ferrando



grafia), Liana Arnt La Salvia (gravura em 
metal), Antônio Cândido Fortes da Silveira, 
o Tunuca (desenho), Jussara Cirne de Souza 
(tapeçaria), Jader de Siqueira (cerâmica). Os 
referidos professores pertencem às equipes 
de trabalho do MARGS, com excessão de 
Vera Chaves Barcellos, que também partici
pou da programação, aplicando seus . . . . 
TESTARTES, a convite do Museu de Arte.

ENCONTROS DE ARTISTAS 
PLÁSTICOS COM ESTUDANTES

Com o objetivo de expansão de suas ati
vidades culturais, tornando a ação do Museu 
mais amplamente vinculada à comunidade, o 
MARGS vai promover um Projeto-Piloto, 
com a finalidade de levar artistas plásticos 
sul-riograndenses a escolas de 2 grau de Por
to Alegre. O projeto visa atingir uma média 
de 560 alunos de 7 escolas de 2 grau e será 
realizado no mês de agosto. Os artistas 
plásticos que participarão deste projeto são 
os seguintes: Alice Esther Brueggemann; 
Eduardo Cruz; Maria Inês Kliemann; Plinio 
César Berhardt; Romanita Disconzi Martins; 
Vera Chaves Barcellos e Zorávia Bettiol.

Através desta atividade, que será repetida 
futuramente com outros artistas em diferen
tes escolas da capital, o MARGS visa ofere
cer ao estudante, um contato mais direto 
com a nossa realidade cultural e oportunida
de de um maior desenvolvimento de sua 
sensibilidade estética.

O projeto Encontros de Artistas Plásticos 
com Estudantes veio atender uma das metas 
do setor de Promoções Culturais da Primeira 
Delegacia de Educação.

.
I SALÃO DE DESENHO DO RIO GRAN
DE DO SUL

No período de 19 a 26 de agosto será rea
lizado no MARGS, o I Salão de Desenho do 
Rio Grande do Sul, promovido pelo Sindica
to de Corretores de Imóveis do Estado com a 
colaboração do Conselho Regional dos Cor
retores de Imóveis da 3 Região, Câmara de 
Valores Imobiliários do Estado, Associação 
Gaúcha das Empresas do Mercado Imobiliá
rio e Museu de Arte.

O Salão tem como finalidade documentar 
e incentivar o desenho que está sendo feito 
no Rio Grande do Sul, integrando-o no con
junto da Arte Brasileira atual.

Serão distribuídos prêmios oferecidos pe
las entidades promotoras, num total de ... . 
Cr$ 25.000,00.

Aspecto da inauguração da Exposição do Acervo 
do MARGS na Sala de Exposições da Universidade 
Federal de Santa Maria.

EXPERIÊNCIA EDUCATIVA COM MENO
RES DA FEBEM

EXPOSIÇÃO DO ACERVO 
DO MARGS EM SANTA CATARINA

A participação no processo educativo da 
comunidade através do ensino, informação e 
convivência com a arte, visando o crescimen
to e adaptação do ser humano ao seu meio, 
foi a proposta do MARGS junto do Centro 
da Juventude da Fundação Estadual do 
Bem-Estar Social (FEBEM). Os acertos fo
ram estruturados pelo Departamento de As
suntos Cul turais da SEC com a FEBEM e, o 
Museu de Arte organizou sua programação 
baseada num encontro de artistas plásticos 
— professores com menores internos e semi- 
internos de ambos os sexos, na faixa de 14 a 
18 anos e que são social e economicamente 
carentes.

A professora Maria Nelci da Silveira, res
ponsável pelas atividades de educação artís
tica do Centro da Juventude coordenou jun
to ao MARGS esta atividade. As aulas e ex
periências com os menores estiveram a cargo 
dos artistas-professores Circe Saldanha (seri-

PALESTRACINEMA NO MUSEU
Museu moderno é sinônimo de museu 

aberto. "Confrontação de metamorfoses" no 
dizer de Malraux, ele deve ser, não apenas 
coleção e documento, mas corpo vivo.

Este, o texto inicial da apresentação feita 
pelo diretor do MARGS no catálogo da ex
posição de 24 das obras de nosso acervo, na 
Reitoria da Universidade Federal de Santa 
Maria, no período de 17 a 30 de junho do 
corrente.

E complementa a direção do MARGS:
"As naturais dificuldades num deslocamento 
de peças de grande valor, não foram obstácu
lo a esta mostra parcial, mas mesmo assim 
representativa pela qualidade das obras apre
sentadas. A variedade de técnicas é justamen
te sua riqueza maior".
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O MARGS aceitou a proposta da "mar
chante" carioca Rita Cáurio para realizar 
uma palestra sobre o desenvolvimento da 
tapeçaria no Brasil, acompanhada de slides 
dos trabalhos dos 30 artistas participantes 
do "Encuentro Argentino-Brasileno-Uruguaio 
de Tapiceria", ocorrido em Buenos Aires 
durante o mês de julho.

Rita Cáurio é graduada em Psicologia 
mas atualmente se dedica única e exclusiva
mente à divulgação e venda de tapeçarias, 
representando 16 artistas do Rio Grande do 
Sul, Paraná, São Paulo e Pernambuco. Além 
disso, ela vem proferindo palestras em esta
belecimentos didáticos e culturais do País 
visando motivar o público para a arte da 
Tapeçaria no Brasil.
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Tem sido significativa a receptividade do 
público que freqüenta as sessões de cinema 
do MARGS, todas as terças-feiras, no horário 
das 17 e 20 horas.

Os filmes são gentileza dos Institutos Cul
turais, Representações Diplomáticas sediadas 
em Porto Alegre e Embrafilmes.

As projeções que focalizaram a obra dos 
pintores Volpi, Di Cavalcanti, Heitor dos 
Prazeres e Farnese de Andrade foram os de 
maior público. Também muito apreciados 
foram os "Impressionistas", focalizando os 
mestres Corot, Manet, Monet, Renoir, 
Toulouse Lautrec e Degas, "Os Caminhos de 
Césane", sobre a vida e obra do artista e o 
Balé de Nikolai, uma experiência de luz, som 
e escultura em movimento.

»

»



PAULO PERES — “Ninguém Ouve a Água pela 
Água" — xilogravura, 36x18 cm — Dç. do artis
ta.

LUIZ BRASIL -
xilogravura, 25,5x21 cm — Dç. do artista.

JAIR DIAS — "Dona Maria"
xilogravura, 26x25 cm — Dç. do artista. 

CARLOS CARRION DE BRITO VELHO -
"Reflexões e Variações" — desenho, 64x49 cm 

— Dç. do artista.

NOVAS OBRAS DO MARGS

Período de*13de março a 30 de junho de 1977.

ALEXANDRE BRENNER - "Toureiro" 
entalhe, 38,5x79,5 cm — Dç. do artista.

PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Litografia I" 
litografia, 29x38 cm — Dç. do artista

PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Litografia 2" 
litografia 29x32 cm — Dç. do artista

PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Litografia 3" 
litografia 29x38 cm — Dç. do artista.

PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Litografia 4" 
litografia 44x34 cm — Dç. do artista

PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Litografia 5" 
litografia 57x38 cm — Dç. do artista.

PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Litografia 6" 
litografia 39x57 cm — Dç. do artista.

PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Litografia 7" 
litografia 38x29 cm — Dç. do artista.

PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Litografia 8" 
litografia 45x57 cm — Dç. do artista.

ENIO LIPPMANN — "Litografia 1" 
litografia, 28x38 cm — Dç. do artista.

ENIO LIPPMANN - "Litografia 2" 
litografia 38x28 cm — Dç. do artista.

ENIO LIPPMANN - "Litografia 3" 
litografia, 39x53 cm — Dç. do artista.

ENIO LIPPMANN - "Litografia 4" 
litografia, 32x50 cm — Dç. do artista.

ENIO LIPPMANN - "Litografia 5" 
litografia, 57x38 cm — Dç. do artista.

ENIO LIPPMANN - "Litografia 6" 
litografia, 53x36 cm — Dç. do artista.

ENIO LIPPMANN - Litografia 7" 
litografia 53x38 cm — Dç. do artista.

ANTONIO CARLOS MACIEL - "Litografia N 1" 
litografia, 50x34 cm — Dç. do artista.

ANTONIO CARLOS MACIEL - "Litografia N 2" 
litografia, 57x43 cm — Dç. do artista.

ANTONIO CARLOS MACIEL - "Litografia N 3" 
litografia, 38x57 cm — Dç. do artista.

CARLOS FOSSATTI - "el Carro"
xilogravura, 33x23 cm — Dç. do artista.

RITA BIALER — "Aquellos Buenos, Viejos Tem
pos" — xilogravura, 29x26 cm — Dç. da artista.

LUIZ MAZZEI - "Mazamora"
xilogravura, 15x37 cm — Dç. do artista.

HUGO AIRES - "Carro"
xilogravura, 25x18 cm — Dç. do artista.

ISOLDY BECKER - "Quitanda"
entalhe, 74x44,5 cm — Dç. da artista 

ANTONIO SÉRGIO DEODATO - "Ouro Preto" 
entalhe, 82x30,5 cm — Dç. do artista 

SOTERO COSME - "Retrato"
desenho em papel gessado (raspagem com esti
lete) 48x30 cm — Transferido da Biblioteca 
Pública do Estado RS.

SOTERO COSME - "Retrato"
desenho em papel gessado (raspagem com esti
lete) 48x30 cm — Transferido da Biblioteca 
Pública do Estado RS.

ANÔNIMO - "Busto"
escultura em gesso, 85x60x40 cm — Transferido 
da Biblioteca Pública do Estado RS.

ANÔNIMO — "Retrato"
óleo sobre tela, 57x44 cm - Transferido da 
Biblioteca Pública do Estado RS.

"Litografia n 6 de Enio Lippmann

"Litografia n 3 de Antonio Carlos Maciel

LI LA GONZALES LAGROTTA - "Esquina Histó
rica" — xilogravura, 30x26 cm — Dç. da artista. 

HOMERO MARTINEZ - "Retrato de Ia Vieja Ma
trona" — xilogravura, 18x34 cm — Dç. do artis
ta.

TINA BORCHE - "Três Arboles”
xilogravura, 25x35 cm — Dç. da artista.

ADELA CABALLERO - Sem título
xilogravura, 36x25 cm - Dç. da artista.

GLORIA CARREROU - "Dama de Trebol" 
xilogravura, 21x29 cm — Dç. da artista.

MELQUIADES JATER — "Centro de Mesa y Fru
tas" — xilogravura, 34x25 cm — Dç. do artista.

CARLOS FOSSATTI — "Homenaja a Frasconi" 
xilogravura, 15x13 cm — Dç. do artista.

HECTOR CONTTE - "Figura II"
xilogravura, 15x19 cm — Dç. do artista.

ARMANDO ALMEIDA - "A Construção - Aci
dente I" — xilogravura, 35x21 cm - Dç. do 
artista.

ANESTOR TAVARES - Sem título
xilogravura, 37x23 cm — Dç. do artista.

"Litografia n 7 de Plfnio Bernhardt
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