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0 DESENHO EM PAUTA

Entrevista com ALICE SOARES, artista plástica 
e professora do Instituto de Artes da UFRGS.

Porque isso pode e deve vir carregado 
de alguma coisa que produza em nós uma 
sensação, e esta sensação pode ser de fundo 
emotivo. Trata-se da linha sensível, aquela 
que vamos chamar valorizada, espontânea. 
Podemos fazer vários traços sem a preocupa
ção de definir uma forma, e isso já ser enten
dido como desenho, pois dentro deste trace
jado existem as características fundamentais 
de um desenho. Isso falando em termos ex
pressivos. Esta linha, então, tem a sua carac
terística particular, pois ela tem um fundo 
emocional mais flagrantemente subjetivo. 
Mas existem outros tipos de traços. Um tra
ço que pode ser já de início dirigido. Então 
o desenho será feito de outra maneira, com 
a linha mais continuada, onde as característi
cas da respiração, da luz, tomam outras for
mas. A linha vem, vai andando, porém vai 
sendo dirigida. Ela poderá definir uma forma 
dentro do que nós entendemos por figuração, 
como uma cabeça, um ovo, um quadrado. 
Ela tem também o caminho que será o do de
senho definindo uma forma, mas não como 
no primeiro caso e, sim, como uma caracte
rística de linha contínua, precisa.

Como você vê os aspectos puramente técni
cos do desenho?

Realmente há alguma coisa fundamen
tal a definir. A pintura, em princípio, é cor. 
E cor é luz. Então, quando a gente pensa 
em pintura, a gente pensa em espaços colo
ridos, espaços no sentido de planos ou super
fícies maiores ou menores. Pensamos, por 
exemplo, numa cor vermelha espalhada em 
massas, em superfícies, mas em se tratando 
de desenho esta idéia desaparece. O que va
mos chamar de desenho será uma destas for
mas, definida através de um contorno. Este 
contorno vai independer da cor e, se ele 
independe da cor, tem uma outra linguagem, 
que é uma linguagem gráfica. É um grafismo 
linear, é a definição de uma forma através de 
uma linha e a essência do desenho está, em 
princípio, na linha. Esta linha pode ser ana
lisada de diferentes maneiras. Ela pode ser 
uma linha que traz uma característica de 
fundo emocional. Então teremos uma linha 
sensível, cheia de claro-escuro, uma linha 
inquieta. Portanto, aqui estamos falando mais 
especificamente da linha para podermos me
lhor caracterizá-la.

EDITORIAL

A pesquisa sobre as artes plásticas no Rio Grande do Sul, campo que o Museu 
incentiva, e no qual trabalha, é de fundamental importância inclusive para o desenvolvi
mento do setor. Lançando, agora, um concurso de monografias, estimula-se aos pesquisa
dores a descobrir e revelar aquilo que poucos conhecem e do que há tão pouca documen
tação. As culturas recentes, com história curta, tendem a viver do futuro, mas,sendo pro
cesso, elas devem ser cumulativas.

O fato de restringirmos ao Estado o âmbito do assunto não visa sustentar um 
regionalismo chauvinista, mas a descoberta de valores próprios de uma área com caracte
rísticas especiais. Esse seria, inclusive,um bom tema para reflexão, face a dados concretos. 
Se, de um lado, o acelerado processo de integração cultural brasileiro tem méritos, não 
vemos razão para negarmos, de outro, a evidência de características especiais em muitos 
casos.

Esperamos os trabalhos que concitamos todos a realizar.

Se a característica fundamental do desenho é 
o traço, que outros aspectos apontaria?

LUIZ INÁCIO MEO.EIROS
Diretor

Por que uma linha só, que poderiamos cha
mar de risco ou traço, é chamada de dese
nho?

Com efeito, sabemos que não é só o 
traço que é o desenho. Podemos apontar ou
tra definição para ele. Se nós traçarmos uma
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Como integrante do júri de premiação do 
recente Salão de Desenho do MARGS, qual 
a sua opinião sobre o uso das técnicas mis
tas?

vimento que era o de um desenho criando a 
forma. E assim temos visto outros exemplos. 
Então, caracterizar uma obra especificamen
te como desenho ou como pintura é, às ve
zes, bastante difícil. Mas não é o mais impor
tante que isso seja definido. Quanto ao volu
me, este é tão próprio do desenho quanto da 
pintura. As soluções diferentes de volumes 
que podemos encontrar entre os artistas é 
extraordinária. Cada um define esta lingua
gem de claro-escuro, de uma maneira muito 
particular. Estou agora lembrando Fernand 
Léger, cujas figuras são quase sopradas de 
dentro para fora. E quando falo em claro-es
curo não estou me reportando ao Renasci
mento, pois este exemplo nada tem a ver 
com o Renascimento. Trata-se apenas de 
uma preocupação com o volume. Também, 
no caso de Magliani, existe uma solução pró
pria, através do tracejado que acompanhou 
a forma e definiu as figuras em grandes volu
mes.

que observamos em nosso meio e, contempo- 
raneamente, que há artistas que chegam a fazer 
pintura ao mesmo tempo que desenham na 
pintura. Isso se dá quando a importância da
da à linha, que é uma característica do dese
nho, aparece nesta pintura. É o caso de Por- 
tinari, Di Cavalcanti, Guignard, este último 
tão grande pintor quanto desenhista. Quan
do passamos ao período da pintura chamada 
informal, onde houve o rompimento de um 
limite definido como uma forma real, o 
informal nos trouxe uma pintura cósmica, 
passou para um espaço ilimitado. Ali se en
contra uma característica que também é pró
pria do desenho, que são as passagens, as li
gações. Isso quer dizer o seguinte: quando 
um contorno vem sendo definido, mas 
cria intervalos no elemento que está sendo 
desenhado. Estas linhas valorizadas, mais es
curas ou mais claras, permitem que ocorra 
no desenho um fenômeno de luz, pois há 
uma ligação entre a forma que está sendo de- 
'finida e o plano onde está sendo feito o de
senho que, por sua vez, é também uma outra 
forma. Na pintura existe esta mesma caracte
rística, ou seja, há um tipo de rompimento 
de contorno para ligar a forma ao plano, 
aquele espaço ou aquele suporte onde ela 
foi realizada. Na pintura informal, isso se ca
racterizou de uma maneira muito especial. 
Chegamos então ao ponto em que podemos 
dizer que vamos fazer um desenho com 
aquelas mesmas características de uma pintu
ra informal se nós admitirmos que o desenho 
também possa ser traduzido em planos de 
valores. Então, se o material empregado não 
foi pintura ou se não há naquele material 
as exigências da pintura (e a primeira exi
gência da pintura é cor e, havendo cor, há 
luz), aquelas passagens se darão se nós trans
ferirmos para o desenho, pensando agora em 
branco e preto. Aqui se trata do que quero 
caracterizar como passagem ou rompimento 
de contorno de uma forma. Podemos fazer 
um desenho onde a preocupação seja somen
te de valores, planos preenchidos com valo
res. No entanto, ele não vai ser caracterizado 
como pintura, apesar de que podemos cha
má-lo um desenho pictórico.

linha, que entendemos por linha valorizada, 
esta linha vem cheia do que nós chamamos 
de claro-escuro, quer dizer, mais calcada ou 
menos calcada sobre a superfície. Daí os 
diferentes valores de tonalidaçle que a enri
quecem. Tonalidade é uma linguagem que 
também é específica da pintura. Quando 
o desenho passa a cuidar destes mesmos 
valores contidos na linha e passa a tomar 
estes valores no sentido do espaço, então o 
desenho começa a ter uma relação com a 
pintura. Ele vai preencher espaços e estes 
espaços são mais ou menos ricos de tonali
dades, que chamamos de valores. Ele não 
precisará ser somente em preto. Se come
çarmos a citar os materiais empregados no 
desenho, logo à primeira vista pensamos no 
preto sobre o branco. Mas não é isso que é 
importante. A cor pode entrar na linha, mas 
estamos ainda pensando especificamente na 
linha. Quando o desenho começa a cuidar de 
planos em valores, quer dizer, não só no 
traço mas estendendo ao plano, passamos a 
entender este desenho com características de 
pintura. Neste caso, vamos chamá-lo de 
desenho pictórico, porque há uma aproxi
mação, uma fusão do desenho com a pintu
ra. Mas antes de iniciarmos a falar em cor, 
ainda que o desenho possa ser em cor, para 
não estabelecer confusão, entendemos que 
um desenho não precisa ser especificamente 
de linha, ainda que sua característica primei
ra e fundamental seja a linha. Vamos pensar 
já o desenho como espaços.

Tanto o desenho quanto a pintura têm 
a sua linguagem própria. Os materiais de de
senho têm a sua exigência de execução. Mas 
há momentos em que o desenho e a pintura 
podem se encontrar. Quando falamos em 
técnicas mistas, estamos nos referindo a uma 
grande liberdade e, esta, chega a tal ponto 
que podemos ter dificuldades, em certos mo
mentos, de definir se se trata de um desenho 
ou uma pintura. No Salão de Desenho do 
MARGS, Magliani (queobteve o 1.° Prêmio), 
apresentou aquelas figuras coloridas, consi
deradas por muitos como pintura. Mas ela 
trabalhou com material em ponta, definiu 
aquelas cores, usou uma linguagem de dese
nho. Havia um tracejado em tudo. As formas 
arredondadas eram acompanhadas de um mo-

ATIVIDADES DO MARGS

ENCONTRO DE ARTISTAS PLÁSTICOS 
COM ESTUDANTES DE 29 GRAU

Conscientizar estudantes de 29 grau 
do valor das artes plásticas para o crescimen
to pessoal e para o enriquecimento da vida 
cultural da comunidade é a finalidade a que 
se propôs a direção do Museu de Arte do Rio 

. Grande do Sul, ao programar o 1P Encontro 
de Artistas Plásticos Gaúchos com Estudan
tes de 29 Grau de Escolas de Porto Alegre, 
realizado nos meses de agosto e setembro do 
corrente ano. Este projeto-piloto, que atin
giu cerca de 600 alunos, beneficiou sete es
colas da Capital e sorpou quatorze encontros

a cargo de Alice Brueggemann, Eduardo Cruz, 
Maria Inês Kliemann, Plínio Cesar Bernhardt, 
Roínánita Martins, Vera Chaves Barcellos e 
Zorávia Bettiol. Alguns destes artistas são 
professores, enquanto outros são interessa
dos neste tipo de experiência didática junto 
a estudantes.

Retomando agora os limites entre as duas 
linguagens, o que poderia complementar 
em relação à pintura x desenho?

As escolas beneficiadas por esta ativi
dade foram: Colégio Estadual Infante Dom 
Henrique, Colégio Estadual Pio XII, Colégio 
Estadual Inácio Montanha, Ginásio Instituto

O que acontece é que nós sabemos atra
vés da história da arte ou ainda a partir do
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que um encontro informal entre artistas e 
estudantes para uma tentativa de diálogo a 
respeito do processo artístico.”

Também entusiasmadas pelo projeto 
que possibilitou o encontro de artistas plás
ticos com estudantes de nossas escolas es
tão Vera Chaves Barcellos e Alice Bruegge- 
mann. Para Álice, esta atividade já deveria 
ter-se iniciado há muito tempo, "pois os 
alunos só conhecem o artista pelos jornais 
e notícias, e agora teremos a oportunidade 
de um contato mais pessoal".

Através deste trabalho, o MARGS, co
mo instituição aberta, centro'de pesquisa e 
experimentação, integrou-se ã realidade edu
cacional sul-rio^grandense, oferecendo às es
colas que participaram deste Projeto maiores; 
recursos à dinamização de suas atividades. 
Por outro lado, os artistas, que geralmente 
não têm ocasião de divulgar seus trabalhos 
fora dos ateliês e galerias, nem de levar sua 
experiência até os estudantes, puderam atin
gir, assim, esta nova faixa de público jovem, 
oferecendo-lhes a oportuóidade de conhece
rem e comentarem obras de arte.

zar a seus funcionários bom aproveitamento 
do tempo de lazer.

0 Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul levou à Zivi-Hércules o audiovisual de 
seu acervo e foram realizadas quatro pales
tras pelas professoras Circe Saldanha Pilla e 
Jussara Cirne de Souza, respectivamente so
bre xilogravura e tapeçaria.

O Projeto do MARGS decorreu no mês 
de setembro, através de contatos com a As
sistência Social da Empresa e as professoras 
da Fundação Gaúcha do Trabalho que ali es
tagiavam na Oportunidade. Foram atendidos 
pelo Projeto cerca de 80 operários de ambos 
os sexos.

rá o enriquecimento recíproco, e acho que 
esta idéia pode se estender não só ao 29 grau 
como ao 1P e à Universidade também."

Piratini, Escola Normal Dom Diogo de Sou
za, Ginásio Estadual Padre Reus e Ginásio 
Estadual Santos Dumont.

Maria Inês Kliemann: "Sempre me 
preocupei com o desenvolvimento integral 
da personalidade da criança e do adolescen
te, através do processo criativo. Minha cola
boração foi a de levar aos alunos o ambiente 
de um ateliê de arte, aproximando-os do 
meu trabalho e despertando-lhes o interessè 
em descobrir suas próprias potencialidades. 
Além da informação cultural que levei a 
eles, houve também a possibilidade de que 
eles se assumissem como criaturas capazes de 
criar, de inventar e, principalmente, de cres
cer através de suas criações. Julgo que toda 
informação sobre a arte e artistas trará nova 
dinâmica no nosso processo cultural e tere
mos estudantes visitando museus, galerias de 
arte e ateliês, sabendo quem faz arte em Por
to Alegre e os locais onde eles próprios po
dem estudar."

Para o melhor desempenho deste Pro
jeto, o MARGS contou com a atuação segura 
da 1.a Delegacia de Educação, também preo
cupada em vincular o ensino da Educação 
Artística com a nossa realidade sócio-cultu-
ral.

Sobre a realização do Encontro, assim 
se pronunciaram os artistas participantes:

Plinio Bernhardt: "Considerei o encon
tro muito oportuno, tendo em vista o estágio 
atual das artes plásticas no Rio Grande do 
Sul. Poderiamos traçar um paralelo entre a 
nossa situação agora com a época do surgi
mento no eixo Rio-São Paulo de artistas co
mo Pancetti, Milton Da Costa, Portinari, Dja- 
nira e tantos outros, na década de 40. Hoje, 
temos em Porto Alegre, além de um expressi
vo movimento de jovens artistas, nomes já 
consagrados no mercado de arte. Se faz ne
cessário, portanto, que os estudantes tomem 
contato com esta realidade, com artistas que 
pesquisam e produzem e que, certamente, 
irão marcar a nossa época."

Aspecto da aula de tapeçaria da professora Jussara 
Cirne de Souza.

Romanita Martins: "Atualmente há 
enorme quantidade de informação a respei
to do fato artístico, através de publicações 
especializadas ou não e outros meios de co
municação. Entretanto, o aspecto formação 
de uma cultura e sensibilidade artística tem 
sido descurada na maioria das escolas, de ma
neira geral. Porque formação pressupõe vi
vência, tempo e constante atividade. Deve, 
portanto, ser iniciada e desenvolvida desde 
os primeiros anos, na escola. Nesse sentido, 
acho que esse contato com artistas foi im
portante e poderá render muito nesse pro
cesso cultural de formação da sensibilidade 
artística dos alunos. Eles puderam obter da
dos esclarecedores não só pela observação 
das obras, mas também pelo diálogo e conta
to pessoal com o artista."

MARGS INICIA PROJETO-PILOTO 
JUNTO A FÁBRICAS

Zorávia Bettiol: "Achei uma experiên
cia que poderá, a longo prazo, dar bons re
sultados. Penso que qualquer plano cultural, 
para frutificar, deve ser feito por profissio
nais sérios e competentes, ter a duração mí
nima de 25 anos, que é o que se considera 
uma geração, e contar com verbas condizen
tes. Cultura também necessita de dinheiro e 
a falta dela e de elementos humanos compe
tentes são os grandes entraves em nosso País. 
A iniciativa particular e o nosso governo sa
bem que os bons investimentos culturais, 
embora não dêem lucro econômico, são bem 
mais valiosos, pois melhoram lentamente o 
nível de uma geração, podendo torná-la mais 
consciente, feliz e realizada. Acredito que o 
encontro de artistas plásticos, músicos, gente 
de teatro, escritores etc. junto a escolas, tra-

Expandindo suas atividades culturais, 
o MARGS promoveu dois encontros de artis- 
tas-professores com operários da Indústria 
Zivi-Hércules.

O Projeto teve como objetivo populari
zar valores estéticos e difundir conhecimen
tos e aspectos relacionados com as artes plás
ticas, pois estas não são acessíveis a todas as 
camadas da população e ao MARGS interes
sa realizar suas atividades abrangendo toda a 
comunidade. Por outro lado, existe preocu
pação por parte das indústrias em oportuni-

Eduardo Cruz: "Achei a idéia positiva 
e oportuna. Num momento em que as artes 
plásticas no Brasil atravessam uma fase de 
transição ou afirmação, nada mais justo do
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1» Modernismo - festa e destruição; da im
portação de novidades à redescoberta do 
Brasil. 2. Núcleos operários: o Núcleo Ber- 
nardelli (no Rio de Janeiro) e o Grupo Santa 
Helena (em São Paulo). 3. Vocação constru
tiva: os anos 50 — da Bienal à construção de 
Brasília. 4. Vanguarda: arte e atividade — os 
movimentos contra-artísticos. 5. Campo crí
tico: tendências infimistas; a arte encarada 
como reflexão crítica da realidade; a poética 
bachelardiana o os espaços felizes, de intimi
dade; a redescoberta do desenho como refle
xão e tentativa de diálogo.

1.° SALÃO DE DESENHO DO RIO 
GRANDE DO SUL

GRAVURAS E SERIGRAFIA3 DO 
GRUPO KWARZ

Sob o patrocínio do Sindicato dos 
Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul 
e com a colaboração do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul — DAC/SEC, Conselho 
Regional dos Corretores de Imóveis da 3.a 
Região, Câmara de Valores Imobiliários do 
Estado do Rio Grande do Sul e Associação 
Gaúcha das Empresas de Mercado Imobiliá
rio realizou-se, em agosto do corrente ano, o 
1.° Salão de Desenho do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Galerias de autodefesa em bases coope
rativas já se tornaram uma tradição em Ber
lim. Nenhuma, porém, foi tão durável e bem 
sucedida como o "Kwarz", um grupo funda
do em 1970.

Sem imposições ideológicas ou estilís
ticas, o "Kwarz" reúne artistas que, em seus 
trabalhos, visam unicamente a qualidade.

Ilustrando suas aulas, Frederico Morais 
projetou audiovisuais por ele elaborados. En
tre eles, cabe salientar o de João Câmara Fi
lho (focalizando o período getuliano na ce
na política brasileira) e o de Alfredo Volpi 
(apresentando a obra desse artista).

Comunidade de indivíduos com a pe-
\culiaridade de nunca ter-se tornado um cole

tivo fixo e estéril, atualmente o Grupo
ReterKwarz é integrado por sei$ artistas 

Foeiler, Reinnard Hoffmanrt, Wçrnçr Reis- 
ter, Udo G. Ross, Niels Unbehagen e Janek 
Sylla — todos na taixa'dos 30 anos.

Dando início a seu trabalho com au
diovisuais em 1967, é com o enfoque de ima
gens e a expressão poética de "Cantares", 
"Água", "Curriculum Vitae", "Carta de Mi
nas" que Frederico Morais se revela como ar
tista. Explicando sua inclinação para o au
diovisual, é o próprio Frederico quem diz: "a 
partir de Cantares, tive a preocupação de 
afirmar a especificidade do audiovisual como 
linguagem. Afirmá-lo como um novo modo 
de expressão poética, instrumento capaz de 
captar, nos planos objetivo e subjetivo, uma 
sensibilidade especificamente moderna. O 
mundo de hoje se caracteriza pela fragmenta
ção, pela dispersão e descontinuidade. No 
mundo-mosaico do século 20, o homem está 
submetido a um bombardeio de informações 
e de imagens, que modificam continuamente 
o seu meio formal, aguçando e ativando sua 
existência

O trabalho destes artistas — gravuras e 
serigrafias de um "realismo cético" — esteve 
exposto na sede do MARGS em julho do 
corrente ano, numa promoção do Instituto 
Cultural Alemão e do Departamento de As
suntos Culturais da SEC.

"ARTE BRASILEIRA NO SÉCULO XX" 
-TEMA DE ENCONTRO NO MARGS

"Ela (A)", de Magliani, primeiro prêmio do Salão 
de Desenho.

No período de 10 a 14 de outubro, 
Frederico Morais — professor de História da 
Arte, crítico do jornal "O Globo" e pesqui
sador do Museu de Arte do Rio de Janeiro — 
abordou o tema Arte Brasileira no Século 
XX: Caminhos e Tendências, 
promovido pelo Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul/DAC/SEC.

O júri encarregado da seleção dos tra
balhos apontou 37 artistas dentre os 112 que 
se achavam inscritos para concorrer aos prê
mios oferecidos, escolhendo o que existe de 
mais representativo no desenho gaúcho.

no encontro

Cerca de cem pessoas — incluindo ar
tistas, professores, estudantes, jornalistas e 
interessados em arte — participaram dessa sé
rie de palestras que focalizaram, de maneira 
agradável e original, a arte brasileira deste sé
culo.

Com a obra "Ela(A)" — selecionada 
pelo júri de premiação — Magliani obteve o 
primeiro prêmio, cabendo a Maria Tomaselli 
Cirne Lima, Borgato Olzewski e Roseli Jahn

As palestras tiveram lugar no Auditó
rio do Instituto Cultural Brasileiro Norte- 
-Americano, tendo como tópicos principais:
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da Guiné, República do Alto Volta, Libéria, 
República da Costa do Marfim, Nigéria, 
República dos Camarões, República do 
Gabão e Zaire.

o segundo, terceiro e quarto prêmios, respec
tivamente. Didonet, Ivan G. Pinheiro Macha
do e Jesus R. G. Escobar receberam menções 
honrosas por seus desenhos.

As peças foiam vendidas a preços mó
dicos, revertendo o lucro na compra de di
versos materiais a serem utilizados pelos pró
prios pacientes na elaboração de novos traba
lhos.

MOSTRA DE ARTE AFRICANA NO RIO 
GRANDE DO SUL

Esculturas tradicionais da África Oci
dental, pertencentes ao acervo do Banco de 
Boston, vêm percorrendo o Brasil sob o pa
trocínio daquela casa bancária. Primeira
mente em São Paulo e no Palácio do Buriti, 
em Brasília, a coleção esteve, a seguir, em 
Porto Alegre. Nesta capital, as esculturas 
estiveram expostas no Saguão da Delegacia 
Fiscal do Ministério da Fazenda - futura 
sede do MARGS - no período de 5 a 22 de 
outubro, numa promoção DAC/SEC, a cargo 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Consideradas não só como objetos de 
culto, mas também como obras de arte, as 
peças de escultura da África negra são, no 
entanto, vistas por seu povo unicamente 
como instrumentos usados em seus rituais 
mágico-religiosos. Esta maneira de encarar 
as obras de arte tem sido objeto de estudo 
antropológico.

A mostra de Arte Africana em Porto 
Alegre foi inaugurada a 4 de outubro com 
coquetel oferecido pelo Banco de Boston, 
ao qual compareceu grande número de pes
soas, incluindo autoridades e artistas gaúchos.

Os trabalhos de todos os artistas sele
cionados, incluindo os dos artistas convida
dos — Alice Soares, Francisco Riopardense 
de Macedo, Francisco Stockinger, Léo Fuh- 
ro, Plinio Cesar Bernhardt e Vagner R. Dotto 
— estiveram expostos no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, no período de 19 a 26 
de agosto.

Complementando a exposição, houve 
uma palestra a cargo do Dr. Hans Ingomar 
Schreen, diretor-médico do Hospital, tendo 
como tema "Arte e Terapia".

Tanto a mostra como a palestra inte
graram o Programa de Atividades Sócio-Cul- 
turais a Pacientes Psiquiátricos, em realiza
ção de junho a dezembro do corrente ano.

*

A mostra, composta de 55 peças (35 
delas de grande porte), inclui máscaras, 
estátuas e outros trabalhos em madeira, 
marfim ou bronze; às vezes, também, em 
pedra ou cerâmica. São peças provenientes 
da República do Mali, Serra Leoa, República

MOSTRA DE TRABALHOS DO 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
SÃO PEDRO

A exposição ficou aberta até 22 de 
outubro, permitindo que o público interes
sado — principalmente estudantes de Histó
ria e de Artes — tivesse oportunidade de 
apreciar a qualidade artística das peças 
provindas da África Ocidental.

"LITOGRAFIAS - TRÊS ARTISTAS 
GAÚCHOS", EM ALEGRETE

Numa promoção conjunta do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro, da Secretaria da Saú
de e do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul — Órgão do Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC — teve lugar na sede do 
MARGS, no mês de agosto, uma exposição 
de trabalhos realizados por pacientes do Hos
pital São Pedro.

A exposição de litografias de três artis
tas gaúchos - Ênio Lippmann, Antonio Car
los Maciel e Plinio Cesar Bernhardt, orienta
dos pelo litógrafo Otávio Pereira - depois do 
sucesso em sua realização no MARGS, 
Porto Alegre, foi apresentada em Alegrete, 
atendendo ao convite de Carlos Roberto 
Dorneles Leães,^ Diretor do Centro Cultural 
de Alegrete - Órgão da Prefeitura Municipal 
daquela cidade.

EXPOSIÇÃO DE PINTURAS DE JADER 
DE SIQUEIRAem

A 4 de outubro, em colaboração da 
Galeria APLUB com o MARGS,foi inaugu
rada a mostra individual de pinturas de Jader 
de Siqueira, exposição que se prolongou até 
o dia 14, contando com a presença de inú
meros visitantes.

Todos os objetos expostos foram feitos 
por internos das várias divisões do São Pedro, 
sob a orientação do Serviço de Praxiterapia 
que, através de tratamento especializado, visa 
principalmente favorecer à socialização dos 
doentes mentais.

Realizada na sala "Antonio Saint-Pas- 
tous de Freitas", do Centro Cultural de Ale
grete, a mostra permaneceu aberta ao públi
co de 10 a 17 de setembro.

Natural da cidade de Pelotas, Jader de 
Siqueira veio há cerca de 15 anos para Porto 
Alegre, onde fixou residência para dedicar-se 
às artes plásticas.

Trabalhando primeiramente com cerâ
mica, voltou-se, a seguir, para a pintura.

Desde 1968, quando iniciou sua ativi
dade artística com exposições na Galeria Se
te Povos e Pancetti, Jader vem participando

A mostra reuniu desenhos, entalhes e 
peças de artesanato em cerâmica, sisal, tricô 
e bordado, trabalhos geralmente simples, 
onde nem sempre se pôde observar requintes 
técnicos ou domínio na utilização de mate
riais, mas que surpreenderam àqueles que ti
veram oportunidade de vê-los pela sensibili
dade, beleza de traços e criatividade que 
apresentaram.

Levando obras de arte da capital para 
o interior, esta promoção cultural - patroci
nada pelo Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul/DAC/SEC e Prefeitura Municipal de Ale
grete - permitiu aos moradores daquele mu
nicípio gaúcho apreciarem a criatividade des
tes três conhecidos e aplaudidos artistas plás
ticos.
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mo. Identificando-se com os humildes, retra
tou-lhes a pureza e simplicidade nos persona
gens que compõem as cenas bíblicas.

NOVAS OBRAS DO MARGS

Período de 1,° de julho a 31 de outubro de 
1977.A exposição de Guido Viaro — soman

do 36 peças entre óleos, desenhos e gravuras, 
mais 4 módulos de pedestal com pequenas 
esculturas o objetos de uso pessoal do artis
ta - teve lugar na sede do MARGS, no pe
ríodo de 27 de outubro a 11 de novembro. 
A inauguração desta mostra, à qual compare
ceu grande número de convidados, contou, 
ainda, com a presença do Sr. Enr.io Marques 
Ferreira, Presidente da Fundação Cultural de 
Curitiba, do Professor Marcos Bento, Progra
mador visual da Fundação e do Sr. Constan- 
tino Viaro, filho do artista.

IBERÊ CAMARGO - Sem título
gravura em metal, 30x42 cm — Dç. do ar* 
tista

LIVIO ABRAMO - "Rio"
xilogravura, 17,5x22 cm - Dç. do ar
tista

LIVIO ABRAMO - "Mulata"
xilogravura, 17,5x22 cm - Dç. do artista

"Geo III", óleo sobre duratex de Jader de Siqueira.
ATÍLIO SAMPAIO - "O Centro"

óleo s/tela, 66x61 cm — Dç. do artistaEm Porto Alegre, a exposição de Gui
do Viaro realizou-se graças à iniciativa da 
FUNARTE, Prefeitura Municipal de Curiti
ba, Fundação Cultural de Curitiba, Museu 
Guido Viaro, Ministério de Educação e Cul
tura e Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
- Órgão do Departamento de Assuntos Cul
turais da SEC.

de mostras individuais e coletivas, tanto na 
capital gaúcha como em outras capitais do 
País.

"Mulata , xilogravura de Lívio Abramo.
JOÃO CÂMARA FILHO - "Peças Móveis" 

óleo s/tela, 90x60 cm — Dç. da Galeria 
oficina de Arte PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Desenho 

n.o 154"
desenho, 86x46 cm — Dç. do artista

PLÍNIO CESAR BERNHARDT - "Tema 
Gaúcho"
linoleogravura, 32x25 cm — Dç. do artista

Os 25 trabalhos a óleo sobre duratex 
que integraram essa mostra fazem parte da 
fase geométrica-lírica de Siqueira. Segundo o 
próprio artista, esta fase tem como preocu
pação fundamental "a pesquisa da forma e a 
harmonia das cores como expressão suprema 
de sua visão do mundo".

Gravura em metal de Iberê Camargo, 1959.

"Auto-retrato" — óleo s/cartão de Guido Viaro, 
realizado em 1964.

MARIA TOMASELLI CIRNE LIMA - 
"Xingu Estruturas II" 
desenho s/papel, 150x100 cm — Dç. do 
artista

OBRAS DE GUIDO VIARO EM 
EXPOSIÇÃO NO MARGS

GLADYS AFAMADO - "Mariposa Notur
na"
xilogravura, 78x58 cm — Dç. do artista

RIMER CARDILLO - "Chicharras e Mari
posa Noturna"
serigrafia, 80x60 cm — Dç. do artista

MAREK HALTER — Sem título
serigrafia, 63,5x65 cm — Dç. do artista

VERA LÚCIA DIDONET - "Viveiros de 
Corujinhas: Movimentos e Cenas para 
uma Fuga" (11.° cena das 12) - desenho 
a bico de pena/nanquim, 50x70 cm — Dç. 
do artista.

Nascido na Itália, mas radicado no Bra
sil, onde viveu a maior parte de sua vida, 
Guido Viaro é, antes de tudo, um pintor do 
Paraná. Paisagista vigoroso, imprimiu em 
suas telas aspectos marcantes da vida para
naense: os verdes pinheirais, a tranqüilidade 
das pequenas cidades do interior e a movi
mentação dos arrabaldes da capital.

Dedicou-se também à pintura religio
sa, onde se observa um profundo humanis-
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sobre uma Viagem", do casal Luiz Ernesto e 
Nize Pellanda, bem como o de Beatriz Steim- 
bruch, do Centro de Tecnologia da PUC, 
abordando o tema "Pré-Romantismo e Ro
mantismo no Brasil". Também a série de fil
mes japoneses, especialmente cedidos pelo 
Consulado Geral do Japão, foi muito apre
ciada por aqueles que tiveram oportunida
de de assisti-la.

VAGNER DOTTO - "Desenho II"
desenho a bico de pena, 50x72 cm —. Dç. 
do artista

ROMANITA MARTINS - "Totens"
objeto (9 sólidos geométricos), 2 retângu
los de 60x31 x30 cm — 6 cubos de 30 cm 
de lado — 1 cilindro de 30 cm de altura, 
30 cm de diâmetro — Dç. do artista

HANS STEINER — "Rumo à Fronteira" 
gravura em metal: ponta-seca e 1 estudo a 
crayon, 39x27,5 cm - Transf. do Arqui
vo Histórico

BIBLIOTECA DO MARGS

PALESTRA SOBRE "EX-VOTOS" A Biblioteca do MARGS, ainda em fa
se de organização, tem recebido obras de di
versas entidades, enriquecendo, assim, o seu 
acervo. Entre os últimos livros recebidos, ca
be ressaltar a doação do Consulado da Espa
nha - "La Pintura Espanola; de Altamira al 
Siglo XX", de Carlos Arean e "La Pintura 
Espanola dei Siglo XX", de Juan Antonio 
Gaya Nuno - e a doação do Consulado 
Americano — "The Process of Art Educa- 
tion in the Elementary School", de George 
Conrad e "The Psychology of Children's 
Art", de autoria de Rhoda Kellog e Scott 
0'Dell.

HANS STEINER — "Rumo à Fronteira" 
gravura em metal: água-forte e água-tinta, 
39x27,5 cm — Transf. do Arquivo Histó
rico.

Após sua participação no II Encontro 
Sul-Rio-grandense de Museus, realizado em 
Bagé, durante o mês de outubro, Maria Au
gusta Machado da Silva — membro da Asso 
ciação de Museólogosdo Rio de Janeiro - es
teve em Porto Alegre em visita ao MARGS. 
Nessa ocasião, Maria Augusta realizou uma 
palestra abordando o tema "ex-votos", as
sunto a que se dedica no momento, em in
tensa pesquisa.

HANS STEINER - "Carrapaticida"
gravura em metal: água-forte, 31x46 cm 
— Transf. do Arquivo Histórico

"Peças Móveis", de João Câmara Filho. Obra doada 
pela Galeria Oficina de Arte, por ocasião de seu pri

meiro aniversário.

ILSA MONTEIRO — "Leitura do Óbvio I" 
óleo s/tela,71x90 cm — Dç. do artista

IGNEZ CLARA FONSECA - "Prato Azul" 
cerâmica c/óxidos 
22x21x85 cm — Dç. de Waldir Fonseca

vidrado fosco,

SOFIA TASSINARI — "Vendedores de Pe
rus"
óleo s/tela, 70x50 cm — Dç. da Galeria 
Oficina de Arte

TANCREDO DE ARAÚJO - "Anjo 4" 
desenho - técnica mista, 70x100 cm — 
Dç. do artista

SESSÕES DE CINEMA NO MUSEU

Prosseguem no Museu as sessões de ci
nema e diapositivos para estudantes e públi
co em geral, realizadas todas as terças-feiras, 
no horário das 17 e 20 horas.

Os filmes - versando sobre artes, mú
sica, dança, teatro e, principalmente, artes 
plásticas — constituem uma gentileza dos 
Institutos Culturais, representações diplomá
ticas com sede em Porto Alegre e Embrafil- 
mes.

LAURA CESANA MAISSA - Sem titulo 
(formas abstratas)
pintura - técnica mista, 65x85 cm - Dç. 
do artista

MUSEU DE ARTE LANÇA CONCURSO 
DE MONOGRAFIAS

FRANCISCO STOCKINGER 
ro I"
escultura em metal, 77x14 cm — Dç. da 
Galeria Oficina de Arte

"Guerrei-

O MARGS está lançando o I CON
CURSO DE MONOGRAFIAS SOBRE AR
TISTAS PLÁSTICOS SUL-RIO-GRANDEN- 
SES, oferecendo prêmios no valor de Cr$ ... 
15.000,00 (IP |Ugar) e Cr$ 10.000,00 (29 
lugar) e assegurando a edição do texto que 
obtiver o primeiro prêmio através do Insti
tuto Estadual do Livro/DAC/SEC, conforme 
as normas de publicação daquele Órgão.

As inscrições para o referido concurso 
estão abertas até 20 de junho de 1978, en
contrando-se o regulamento à disposição dos 
interessados na sede do Museu de Arte.

No segundo semestre do corrente ano 
foram focalizados, entre outros, os mestres 
da pintura Degas Matisse e o mestre da músi
ca Johann Sebastian Bach.

Atraiu grande público ao MARGS o 
audiovispal "Peru, Ontem — Hoje, Reflexões

Publicação do MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - DAC - SEC. Diretor 
do MARGS: Luiz Inácio Medeiros. Coordenadora: Magdalena Lutzenberger. Jornalista res
ponsável: Lygia Nunes. Redatoras: Teniza de Freitas Spinelli e Flavia Maria Rosa. Fotos: Ma- 
bel Leal Vieira e Eduardo F. Cunha. Tiragem: 3.000 exemplares. Circulação dirigida — Dis
tribuição gratuita. Composto e impresso na CORAG - Companhia Rio-grandense de Artes 
Gráficas.

B. inf. MARGS, Porto Alegre, 2(6): 37-45, set./dez. 1977.B. inf. MARGS, Porto Alegre, 2(6): 46-47, set./dez. 1977.



Remetente:
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO
SUL
Av. Senador Salgado Filho, 235 — 1.° andar 
90.000 Porto Alegre — RS — Brasil

companhia rio-grandense de artes gráficas

Corog


