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DANÚBIO GONÇALVES

IMPRESSÕES DE VIAGEM

O professor e artista plástico Danúbio Gonçalves, após via
gem à Europa, onde visitou Portugal, Espanha, França, Alemanha 
e Inglaterra, realizou uma palestra a convite do MARGS. Na opor
tunidade, o artista deu suas impressões sobre o ensino de arte na 
Europa, as tendências figurativas e abstratas, a arte de vanguarda e 
algumas considerações sobre mercado de arte e sobrevivência do 
artista. Aqui estão, em síntese, as declarações de Danúbio:

Er>sino de Arte ponsabilidade do aluno para superar seus er
ros e assimilar o lado positivo de seu traba
lho. Portanto, esta posição analítica propõe 
uma justificativa e propósitos artísticos ou, 
ainda, uma filosofia de vida e arte. Outra 
função importante é a programação e o estu
do da obra que será elaborada, por meio de 
projetos e estudos para a “arte final". Disse
mos um professor da Groydon, que “impro
visação" é sinônimo de ignorância.

O nível cultural dos europeus tem co
mo alicerce os séculos de sua história. Preser
vam a tradição desta experiência fundamen
tal. O relacionamento diário com este patri
mônio cultural possibilita ao povo outro ní
vel de conhecimento que os países do tercei
ro mundo não têm. O Centro Pompidou é 
um exemplo disso.

Vim satisfeito em comprovar a serieda
de das escolas oficiais de arte. Há uma tôni
ca entre elas: o rigor de uma disciplina de 
aprendizado. São orientadas por uma filoso
fia de ensino paralela entre os cursos, respei
tando, naturalmente, as características pecu
liares a cada um. O desenho, no sentido rea
lista, básico, é adotado rigorosamente. Após 
o domínio da forma, vem o processo de li
berdade criativa.

Esta condição é muitas vezes taxada de 
“academicismo" por improvisadores, preten
sos vanguardistas ou modernosos . . . Geral
mente são amordaçados por receitas impos
tas por modismos sempre importados e nun
ca provindo de descobertas pessoais. Eles 
apresentam um “blá-blá enigmático" para 
justificarem suas mistificações grupais.

Os orientadores, nas muitas escolas 
que visitei, promovem debates e análise dos 
trabalhos dos alunos entre si. Esta função 
crítica exige uma reflexão sobre o que está 
sendo feito e, desta maneira, nasce uma res-

EDITORIAL

A arte recria enquanto a ciência explica uma mesma coisa: a realidade. Ambas são for
mas distintas mas complementares e indispensáveis num homem civilizado. A afirmação de 
Platão de que a arte deve ser fundamento da educação vem tendo, no tempo, a merecida e 

tardia confirmação. Se nossas cidades são hoje transfigurações ou pesadelos, se sua fa-

Figurativo X Abstrato

Parece que o abstrato sofreu um des
gaste pela sua limitação como obra de arte. 
Apenas alguns famosos artistas desta corren
te continuam a pintar como antes. Existe, 
para muitos, a dificuldade de que o figurati
vo exige conhecimento relativo do desenho. 
Aqueles que não aprenderam a dominar a 
forma apelam para a fotografia (amadores da 
fotografia) como meio de expressão ou para 
um joguinho literário (amadores da literatu
ra) para enrolar os ingênuos. A isto chamam 
de "artes plásticas" ou "artes visuais" . . . 
Outros projetam slides para decalcar imagens 
e compensar suas deficiências no desenho. 
Em Madrid, são habituais os gigantescos car-

mesmo
ce é às-vezes quase monstruosa, seria válido perguntar: não terá sido falta de uma educação 
visual? Afinal quem as construiu fomos nós mesmos, "Doutores Fausto" do século XX.

Uma educação que seja apenas informativa de técnicas só pode ser deformadora. Augus
to Rodrigues, misto de pastor e de profeta, com suas experiências na Escolinha de Arte no 
Rio tem chamado a atenção de todos os educadores para o problema. Aqui, órgãos também 
do DAC, as Escolinhas de Arte realizam um trabalho admirável que necessita, entretanto, ser 
multiplicado. Somos hoje um país com 50 milhões de jovens de menos de 20 anos. É por isso 
necessário que todos dêem sua contribuição e, sobretudo, os professores e artistas se revistam 
daquele espírito de Augusto Rodrigues.

O MARGS é uma casa aberta para informar e cooperar nesse processo que, afinal, inte
ressa a todos de uma ou outra forma.

LUIZ INÁCIO MEDEIROS
Diretor
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ARTISTAS EM DESTAQUE
saber que naquele momento o mercado em 
Paris não era dos maisfavoráveis. Em resumo, 
prevalece, em suas devidas proporções, a ló
gica de que o artista seguidor de uma arte 
"agradável” sempre enobrece uma clientela 
mais farta. Os que não frequentam os "rebus” 
ou não se submetem às implicações elitistas 
do sistema conseqüentemente faturam me
nos. Ceres me contou que certo escultor fran
cês de prestígio mundial converteu, por com
pressão, um carro de alto custo, de proprie- 
de de uma condessa italiana, em torta qua
drada. Assim transformada a viatura em obra 
de arte, comandada pelo artista, atingiu um 
contexto artístico e foi adquirida por sua ex- 
proprietária por considerável soma... 0 "ape
lo" também chegou a muita gente que deve
ria, pelas suas demonstrações de talento, con
servar um pouco de dignidade profissional.

tazes nas fachadas dos cinemas, pintados de 
maneira realista, com elaboração muito mais 
convincente do que a pintura "hiper-realis- 
ta" de certos maus pintores brasileiros.

ÂNGELO GUIDO

Vanguarda

Salão de Outono — 1925
Palácio da Intendência Municipal de Porto AlegreConfesso que não me preocupei com a 

vanguarda nesta viagem. Acho esta gente "um, 
sarampo". Pessoas que fogem do sol, não 
amam com intensidade, não praticam espor
te e estão com o cérebro entulhado de teori
as. Lá como aqui, ostentam o mesmo ranço. 
A turma dos "moutons", cosmopolita, está 
sempre de prontidão para adotar as últimas 
modas. A ótica dos nervosinhos evidentemen
te não me comove. . . Já basta os empantur- 
rados da Bienais paulistas ou os dos salões 
estaduais. Não há nervo que aguente esta es- 
nobação de "hiperinteligência e genialida
de". Preferi olhar atentamente os modernos 
Incas, Astecas ou Africanos. Autênticos em 
suas manifestações de arte pura e vital, têm 
muito a ensinar a qualquer intelectualzinho 
pedante. Uma lição criativa provinda de uma 
vida "mais natureza" e afastada da máquina. 
Eles nunca precisaram de milhões de teorias 
para impor suas obras de arte, nem necessita
ram de muletas culturais para justificar a 
força de suas obras. . . Ainda me emociono 
com a maestria e conteúdo de um artista co
mo Goya. Amar por computador nunca me 
entusiasmou.

Marco imperecível na história artística 
do Rio Grande do Sul, 1925 representa na 
vida de Ângelo Guido o momento de revela
ção do artista e o encontro com a terra da 
promissão para o gênio inquieto e errante do 
poeta solitário.

Pintor, escultor, gravador, escritor de 
arte, crítico, é o Rio Grande do Sul, onde se 
radica definitivamente a partir de 1925, que 
irá acrescentar-lhe os dotes de Professor Emé
rito, título com que o distinguirá a Escola de 
Artes da UFRGS em 1964, no momento de 
sua aposentadoria.

Nascido na Itália, ainda criança, aos 
dois anos de idade, chega com sua família a 
São Paulo, onde faz seu aprendizado artísti
co no Liceu de Artes e Ofícios, recebendo 
orientação de Piza e de Borioni. Seu interes
se pelo desenho, decoração e pintura fica re
partido com a literatura, música e teatro.

Desencantado com a pintura em voga, 
convencional, sem inventividade, seu desejo 
de tornar-se um pintor de quadros manifesta- 
se vago e tímido em sua adolescência.

Fm 1912, aos dezoito anos, vai para a 
Bahia e logo se integra naquele meio ambien
te barroco-colonial, onde a convite do histo
riador Teodoro Sampaio, decora o Salão No
bre do Instituto Histórico e Geográfico. Já 
em 1914 transfere-se para Santos e inicia sua 
atividade jornalística como crítico musical e 
de artes plásticas. Em 1922, por ocasião do

Centenário da Independência do Brasil, Gui
do realiza em Santos uma exposição compar
tilhada com o grande Benedito Calixto. Em 
1924 põe-se a caminho do nordeste, quando 
realiza individuais e pronuncia conferências 
sobre arte e pintura no Recife e em Fortale
za. Mas sua carreira de nômade chegara ao 
fim.

Em 1925 chega a Porto Alegre para 
uma exposição com motivos de Santos, São 
Paulo, Bahia e Ceará.

Tem, então, trinta e dors anos de ida
de, e um longo caminho de buscas incessan
tes. Viúvo, com uma filha, apesar de ser um 
homem só, Ângelo Guido é avesso à boêmia. 
Rodeado de livros e de telas, no dizer de seus 
amigos mais chegados, faz recordar os mon
ges solitários que nos velhos mosteiros viviam 
para o bem e para o trabalho, na preservação 
das obras de cultura e de arte.

A partir desse momento, deixará Porto 
Alegre em raras ocasiões. Começa por fixar 
aspectos de Porto Alegre antigo e do Rio 
Grande, e no ano de 1935, para os festejos 
do Centenário Farroupilha, organiza uma das 
maiores exposições de pintura até hoje reali
zadas no Rio Grande do Sul, reunindo sete
centos e setenta e três quadros, sendo que o 
próprio artista figura com vinte e sete telas 
com tema rio-grandense, em especial Porto 
Alegre.

Sobrevivência do artista

As galerias mais importantes de Paris 
trabalham com determinados artistas de ten
dências análogas. Alguns salões não têm júri 
de seleção, pois geralmente os expositores 
são convidados por pessoas credenciadas, co
mo críticos, estudiosos de arte etc.

Conheci pessoalmente artistas france
ses e sul-americanos lá radicados. Alguns pin
tam paredes ou exercem profissões paralelas 
para sobreviverem, pois pintam sem conces
sões. O trabalho de professor também é dis
putado. Mas a concorrência e o acúmulo de 
artistas lá residentes dificultam as coisas. A 
aquisição de peças de arte continua a ser pri
vilégio de uma elite de alto poder aquisitivo. 
Mesmo que em certos países seja melhor a si
tuação, para a grande maioria não é fácil o 
sistema. O desemprego, mesmo num país de 
moeda forte como a Alemanha, não está 
sendo superado.

Mercado de Arte

Não me preocupei com o mercado de 
arte numa viagem de estudos. Na Galeria 
L'Oeil de Boef, conceituada galeria parisien
se dirigida pela brasileira Ceres Franco, vim a
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Ângelo Guido sentiu a essência de Por
to Alegre e do Rio Grande; amou-os com 
amor intenso para poder registrar seus aspec
tos mais característicos.

Inicia também uma atividade pioneira 
na imprensa porto-alegrense: a de crítico de 
arte.

ATIVIDADES DO MARGS Sob a direção de Carlos Scarinci - co
nhecido professor de História da Arte - o 
curso teve por objetivo divulgar aspectos re
lacionados com a arte brasileira em sua evo
lução histórica e no contexto social do País, 
abrangendo os seguintes tópicos: Anteceden
tes Europeus; Arte Indígena; Primeiras Mani
festações Artísticas do Século XVI; Arte Re
ligiosa do Século XVII; O Episódio Holan
dês; O Barroco Litorâneo; O Barroco Minei
ro; O Aleijadinho; A Missão Francesa; Arte 
no Século XIX; Antecedentes do Modernis
mo; A Semana de 22, a Década de 20; Os 
Anos 30; Arte no após Guerra, até 1960; A 
Arte nos Últimos 20 Anos.

Em 1936, Ângelo Guido passa a fazer 
parte do corpo docente da Escola de Artes 
do Rio Grande do Sul, lecionando História 
da Arte.

CARLA OBINO FALA
SOBRE A TAPEÇARIA POLONESA

Pintor de Porto Alegre antigo, pintor 
do Rio Grande - sua temática principal - 
Ângelo Guido é um moderno cuja pintura é 
acima de tudo aquilo que ele se propôs: 
UMA MENSAGEM DE FÉ NA HUMANI
DADE.

"Arte e Tapeçaria na Polônia e na Eu
ropa" foi o tema da palestra da tapeceira 
gaúcha Carla Obino no MARGS, em dezem
bro último.

Em 1939, casa novamente, e desta vez 
com uma gaúcha de Pelotas, Dona Nina Via
na.

Dona Carla esteve na Polônia, a convi
te do governo daquele país, realizando está
gio nos principais centros de tapeçaria, o que 
lhe permitiu estudar e pesquisar novas técni
cas dentro dessa arte.

Na Polônia, Carla Obino cumpriu ex
tensa programação nas cidades de Lodz, Var- 
sóvia, Cracóvia, Wielicsa, Zelazowawola e Za- 
kopane. Visitou também outros países da 
Europa, tendo, inclusive, oportunidade de a- 
preciar de perto os trabalhos expostos na 
Trienal de Tapeçaria de Lausanne, na Suíça.

Para um público de mais de cinqüenta 
pessoas — constituído principalmente de ta- 
peceiras e pessoas interessadas no tema — a 
artista contou o que viu e estudou na Polô
nia e em outros países europeus, comple
mentando sua palestra com "slides" de tape
çarias de artistas dos países que visitou.

Com esta palestra, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul procurou, mais uma vez, 
atingir seu propósito de tornar-se um centro 
atuante de informações e debates sobre a ar
te em geral.

Em 1952 é condecorado pelo Governo 
Italiano. Pelos serviços prestados à cultura 
nacional é agraciado com a Medalha Impera
triz Dona Leopoldina, pelo Instituto Históri
co e Geográfico de São Paulo.

Realizado em pleno período de férias 
de verão, quando as atividades culturais são 
quase inexistentes, 85 pessoas assistiram ao 
Curso do Professor Scarinci, que abordou os 
temas previstos, documentando as informa
ções com grande número de diapositivos.

A obra que o Acervo destaca constitui 
um dos quatro óleos pertencentes à coleção 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

PAINEIRA elege-se pelo tema: o ran
cho abandonado no descampado sulino, ao 
aconchego da protetora beleza de uma pai- 
neira frondosa, caracterizada pela atmosfera 
e luminosidade outonal.

De 1959 a 1962 dirige a Escola de Ar- 
Deixa uma produção literária imensa e 

de alto valor no campo artístico.
tes.

PAINEIRA - Óleo s/tela, 0,34x0,46

ENCONTRO DE ARTISTAS NA PRAIA 
DE TORRES

Sob o patrocínio DAC/SEC desenvol- 
veu-se em janeiro e fevereiro, na praia de 
Torres, o "Festival de Arte", movimentada 
programação cultural que integrou as come
morações do Centenário de Emancipação da
quele município.

Atividade de destaque neste Festival 
foi o "Encontro de Artistas" organizado pe
lo MARGS, que teve lugar no dia 21 de ja
neiro. A promoção reuniu cerca do 30 artis
tas plásticos e estudantes de arte, dedicados 
ao desenho, aquarela, pintura e escultura, 
que, no espaço de uma tarde, produziram 
um ou mais trabalhos inspirados na temática 
local.

"HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL" 
UM CURSO DE FÉRIAS

Numa promoção do MARGS/DAC/SEC, 
Galeria do IAB e Instituto dos Arquitetos do 
Brasil, foi realizado em Porto Alegre o curso 
"História da Arte no Brasil".

(Colaboração de Nazinha Mattioli, da Equipe 
do MARGS).
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Esta mostra coletiva, que atendeu a 
um convite da Prefeitura Municipal de Caxi
as e contou com a colaboração da Delegacia 
Estadual de Ensino e Comissão Organizadora 
da Festa da Uva, foi realizada no Museu Mu
nicipal, de 20 de fevereiro a 30 de março.

O grande número de turistas que acor
reu à histórica cidade de Rio Pardo teve opor
tunidade de apreciar na Exposição "Arte Sa
cra I" os trabalhos de renomados artistas gaú
chos como Antônio Carlos Maciel, Elizabeth 
Rosenfeldt, Ênio Lippmann, Gastão Hoffs- 
tetter, Paulo Porcella, Plinio Bernhardt, Wil
son Alves e Zorávia Bettiol.

Atividade paralela na área de artes plás
ticas foi a que contou com a participação de 
artistas e estudantes de vários municípios do 
Estado que, nas ruas, aos olhos do povo, rea
lizaram trabalhos de pintura, gravura em ma
deira, metal ou couro.

Finalizando o Encontro, um coquetel 
reuniu os artistas participantes e os convida
dos especiais, seguindo-se a inauguração da 
mostra com venda de obras ao público. A ex
periência mostrou ser válida, na medida em 
que o público atingido é inteiramente diver
so daquele que, normalmente, freqüenta o 
Museu e Galerias de Arte.

"ARTE SACRA I" ÍSIA SEMANA SANTA 
DE RIO PARDO

A tradicional promoção da Secretaria 
de Turismo do Estado realizada na Semana 
Santa de Rio Pardo contou, no presente ano, 
com a colaboração e assistência do MARGS, 
não só na organização e seleção de nomes pa
ra a Arte Sacra I — exposição de trabalhos 
com tema — mas também no júri de premia- 
ção e no prêmio " Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul", conferido, desta vez, ao gravador 
Armando Almeida.

í
MOSTRA DO ACERVO DO MARGS EM 
CAXIAS DO SUL GRAVURAS DE LEONOR FINI

O Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul esteve presente na Festa Nacional da Uva, 
em Caxias do Sul, realizando uma exposição 
de obras do seu Acervo. Reunindo importan
tes trabalhos, a mostra apresentou pinturas 
de Pedro Alexandrino, Dimitris Anagnosto- 
poulos, Alice Brueggemann, Danúbio Gon
çalves, Lippmann, Magliani, Glauco Moraes, 
Cláudio Osir, Portella, Portinari, Oscar Silva 
e Weingártner. Também desenhos e gravuras 
de Ana Luiza Alegria, Emanoel Araújo, Vera 
Chaves Barcellos, Plinio Bernhardt, Gras- 
mann, Maciel, Fayga Ostrower, Arthur Piza, 
Clébio Sória e Nelson Wiegert integraram a 
exposição que incluiu, ainda, uma tapeçaria 
de Carla Obino e um objeto de lisa Monteiro.

Um dos nomes mais conhecidos das ar
tes européias é, por certo, Leonor Fini. Ar
gentina de nascimento, passou sua infância e 
adolescência em Trieste e desde 1935 encon
tra-se radicada em Paris. Conhecida como
criadora de cenários e figurinos para balé, 
teatro e filmes, além de ilustradora de livros, 
Leonor Fini se destaca, com seu traço de en
cantadora agilidade, em suas serigrafias e li
tografias. Os artistas Wagner Dotto e Vera Dido- 

net trabalham em proposta ao ar livre, em 
frente à antiga Igreja Matriz de Rio Pardo.

Vinda diretamente da França, a mostra 
de trabalhos de Leonor Fini realizou-se no
período de 19 a 29 de abril, na Pinacoteca 
do Instituto de Artes da UFRGS, numa pro
moção conjunta deste Instituto, do MARGS 
e da Aliança Francesa.

Aspecto da exposição "Gravuras de 
Leonor Fini".

i
1
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CATÁLOGOS:BIBLIOTECA DO MARGS
PROMOÇOES PREVISTAS PARA 1978

. Anita Malfatti — É uma publicação do Mu
seu de Arte Contemporânea e da Universida
de de São Paulo. Este Catálogo foi editado 
em 1977, por ocasião da exposição sobre a 
artista, organizada pelo Instituto de Estudos 
Brasileiros e Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo. Doação de 
Walter Zanini, Diretor do MAC.

A -Biblioteca do MARGS vem, mais uma 
vez, agradecer a doação de obras que se des
tinam à consulta de nossos leitores. Entre as 
obras recebidas, destacamos:

Cada artista terá 7 obras expostas, to
talizando, assim 49 obras de artistas gaúchos 
que, pela primeira vez, terão seus trabalhos 
expostos no Rio de Janeiro.

Para o ano de 1978, o MARGS ainda 
tem programadas, entre outras, as seguintes 
atividades:LIVROS:

. Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos 
(v. 2 e 3 ) - Este dicionário, publicado pelo 
Instituto Nacional do Livro — MEC, é mais 
uma obra de referência a ser utilizada pelos 
pesquisadores do patrimônio cultural brasi
leiro. Contendo cerca de doze mil verbetes 
biográficos, inclui nomes nas áreas de arqui
tetura, escultura, pintura, desenho, gravura e 
artes aplicadas, atendendo à presença efetiva 
no movimento artístico cultural. Ilustram as 
páginas desta obra cerca de 1.500 reprodu
ções. A coleção é composta de 4 volumes:os 
volumes 1 e 2 foram organizados por Carlos 
Cavalcanti e o volume 3 teve a coordenação 
de Walmir Ayala. O volume 4 ainda não foi 
editado.

PERIÓDICOS: A mostra terá lugar na Galeria Rodrigo 
de Mello Franco de Andrade da FUNARTE, 
sob o patrocínio dessa Fundação, no perío
do de 7 a 30 de outubro.

— Mostra de artistas gráficos alemães
— "Tendências Informais" é mais uma das 
doze exposições organizadas pelo Instituto 
Cultural de Relações Exteriores de Stuttgart 
que estará entre nós de 20 de setembro a 10 
de outubro, no Instituto de Artes da UFRGS.

. Novidades Fotoptica — (NQS 81 e 82) — 
Contem matéria de interesse para os aficcio- 
nados da fotografia e filmagem. A revista é 
uma publicação da Editora Morumbi Ltda. 
de São Paulo.

out./nov./dez.. Petrobrás (N.° 282 
1977) — Neste número há um destaque es- 
cial para o artigo "Brasil na Pré-história: 5.000 
Anos de Arte".

Em 1975 e 1976, o MARGS já apre
sentou as mostras denominadas "Fantasia e 
Realidade", "Formas" e "Estruturas".

— III Salão de Cerâmica — Promoção 
bienal, será realizado de 26 de outubro a 14 
de novembro o III Salão de Cerâmica Artís
tica do Rio Grandedo Sul, na Galeria das Ex
posições do MARGS. As inscrições estarão 
abertas de 21 de setembro a 2 de outubro, 
devendo brevemente ser divulgado através da 
imprensa o regulamento desse Salão.

As doze coleções de 30 folhas cada 
uma possibilitam, numa seqüência de exposi
ção regular, um quadro geral sobre a arte 
contemporânea da República Federal da Ale
manha.

ARQUIVO DE ARTISTAS PLÁSTICOS

O Grupo de Documentação e Pesquisa 
do MARGS organizou um Arquivo de Artis
tas Plásticos, não só de nosso Estado, mas 
também do Brasil e do exterior. Cada artista 
possui uma pasta onde é documentada sua 
atividade profissional, com dados pessoais, 
catálogos de exposições em que participou, 
notícias de jornais, prêmios obtidos e outras 
informações.

Lasar Segall (Bibliografia) — Esta obra foi 
editada pela Associação Museu Lasar Segall, 
em 1977, por ocasião do 209 aniversário da 
morte do artista. O livro registra a documen
tação existente na Biblioteca Jenny K. Segall. 
Doação da Associação Museu Lasar Segall de 
São Paulo.

'Tendências Informais" é uma promo
ção conjunta do Instituto Cultural Brasileiro 
Alemão, Instituto de Artes da UFRGS e 
MARGS.

— O Museu vai à Indústria - A análise 
dos encontros de artistas e operários das Em
presas Zivi-Hércules, realizados em 1977, 
motivou o projeto "O Museu vai à Indústria", 
já iniciado no mês de abril.

- Mostra de Artistas Gaúchos no Rio 
de Janeiro — Uma exposição de artistas gaú
chos, ao lado de artistas cearenses, propor
cionará ao público do Rio de Janeiro duas vi
sões da arte brasileira de regiões opostas.

. A Arte Maior da Gravura — De autoria de 
Orlando Dasilva, com participação especial 
de Marcello Grassmann, esta obra foi lançada 
em 1976 por Edição Espade. Segundo Paulo 
de Tarso Santos, que prefaciou a obra, "este 
livro ensina e acena. O ensino é o da técnica 
de gravar, da história da gravura e da melhor 
maneira de selecionar e colecionar gravuras. 
E o aceno é o ato de criação do artista, sem
pre novo porque fiel a uma realidade interior 
única".

Para que este arquivo esteja sempre 
atualizado, solicitamos aos artistas que en
viem, periodicamente, notícias sobre seu tra
balho. Aos novos artistas, pedimos que com
pareçam ao Museu ou remetam documentos 
relacionados com suas atividades.

O referido projeto é uma promoção do 
MARGS com o apoio do Serviço Social da 
Indústria e tem em vista possibilitar aos ope
rários o convívio direto com obras de arte, 
sensibilizando-os e motivando-os à descober
ta de novos valores e horizontes. Cerca de

Como representantes do Rio Grande 
do Sul, participarão, com pinturas: Enio Lip- 
pmann, Carlos Alberto Petrucci e Alice 
Brueggemann; João Carlos Roth, Magliani, 
Carlos Pasquetti e Plinio Cesar Bernhardt es
tarão presentes com desenhos.

O Arquivo de Artistas Plásticos está à 
disposição para consultas de estudantes e 
pessoas interessadas, na sede do MARGS.

►
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de. 0 MARGS atingirá, nesta etapa, cerca de 
560 jovens de nossa Capital, procurando de- 
selitizar o processo cultural.

7.000 operários, pertencentes às Indústrias 
"Aços Finos Piratini", "Cia. Souza Cruz, 
"Embratel", "Termolar", "Cia. Carris", "Bo- 
junga Dias S.A." e "Derby" serão beneficia
dos por esta atividade, da qual participarão 
25 renomados artistas gaúchos que se dedi
cam ao desenho, xilogravura, litografia, seri- 
grafia e metal.

Constarão das atividades exposições de 
obras dos artistas participantes, encontros 
realizados pelos mesmos, além de projeções 
de filmes e audiovisuais sobre arte. Parale
lamente, será feita uma pesquisa para avaliar 
o nível de informação que possuem os fun
cionários das Empresas citadas sobre a ativi
dade artística realizada em nosso Estado.

NOVAS OBRAS DO MARGS

Período de 19 de novembro de 1977 a 28 de fevereiro de 1978■

— Publicação do Catálogo das Obras 
do MARGS — Encontra-se em fase final de 
elaboração o Novo Catálogo das Obras do 
MARGS. Nele estarão incluídas mais de 530 
obras — entre pinturas, esculturas, desenhos, 
gravuras, cerâmicas, colagens e objetos — que, 
atualmente, fazem parte do Acervo. Esta edi
ção terá cerca de 90 páginas, com ilustrações 
de peças do Acervo, contendo, ainda, infor
mações sobre o funcionamento do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. O último catálo
go publicado é de 1974, quando o Acervo 
era composto de 235 peças.

CARLOS ATHANAZIO 
Coleção com 10 gravuras em metal/clichês, 
em cores — Dç. do artista 

"O Cesto", 14x20 cm 
"Janela", 21x1 3 cm 
".Lampião", 21 x13 cm 
"Panela*', 21 x13 cm 
"Natureza Morta I”, 20x24 cm 
"Natureza Morta II", 13x21 cm 
"Natureza Morta III", 14x20 cm 
"Natureza Morta IV", 13x21 cm 
"Natureza Morta V”, 13x21 cm 
"Natureza Morta VI", 20x14 cm

AUGUSTO ARTUR MELLENDER - 
"Aquário"
óleo s/tela, 70x50 cm - Dç. do artista

ARAKEM FORTES - "Pintura"
tinta acrílica s/duratex, 92x54 cm — Dç. 
do artista

JADER DE SIQUEIRA - "Tríptico I" 
óleo s/tela, 122x100 cm - Dç. do artista

CLOVIS PERETTI - Sem título
objeto em acrílico/eletrônico, 33x12x9 
cm — Dç. do artista

NELSON JUNGBLUTH -"lemanjá" 
óleo s/tela, 52x52 cm — Dç. do artista

STINA BIRGITTA BECKMANN - "Após a 
Rinha"
óleo s/tela, 41x51 cm — Dç. da artista

INÁ FANTONI - "Solidão"
óleo s/tela, 54x39 cm — Dç. da artista

CARLOS ASP — "Trespass"
objeto/papelão (parte Proposta Arte Ago
ra I — Rio), 106x85 cm — Dç. do artista

— II Encontro de Artistas Plásticos 
com Estudantes de 29 Grau - Contando 
com a participação especial da 1.a DE, o 
MARGS vai realizar no próximo mês de 
agosto o II Encontro de Artistas Plásticos 
com Estudantes de 29 Grau. O Projeto prevê 
a realização de 14 encontros, para os quais 
já foram convidados Alice Soares, Paulo Por- 
cella, Leo Dexheimer, Vasco Prado, lisa 
Monteiro, Maria Lídia Magliani e Armando 
Almeida, destacados artistas gaúchos.

ISRAEL SZAJNBRUM - "Desenho I" 
desenho, técnica mista, 27x18 cm — Dç. 
de Ruth Blank

— Concurso de Monografias — Conti
nuam abertas até 30 de junho as inscrições 
para o I CONCURSO DE MONOGRAFIAS 
SOBRE ARTISTAS PLÁSTICOS SUL-RIO- 
-GRANDENSES.

GETÚLIO ANTONIO BAYER - "Máscara" 
cerâmica, terracota c/engobe de argilas 
naturais, 19x22x14 cm — Dç. do artista

"lemanjá-'', óleo s/tela de Nelson Jungbluth.Este concurso foi instituído pelo 
MARGS com a finalidade de estimular a pes
quisa sobre as Artes Plásticas e, posterior
mente, oferecer bibliografia nesta área ainda 
tão carente.

LISETE MARIA ROCKEMBACK - "Prato 
Ritualístico"
cerâmica, engobe c/óxidos, 32x15 cm — 
Dç. da artista

JOÃO BIRATÃ VIEIRA — "Jogos de Infân
cia I" da série Jogos de Infância 
xilogravura, 30x37 cm — Dç. de Helena 
Maia D'Ávila

Participarão desta atividade as seguin
tes escolas: Instituto de Educação General 
Flores da Cunha, Escola Técnica Senador Er
nesto Dornelles, Colégio Comercial Irmão 
Pedro, Escola Normal 19 de Maio, Colégio 
Educacional Dom João Becker, Escola Esta
dual Padre Rambo e Escola Normal Paulo da 
Gama.

O autor da monografia classificada em 
19 lugar, além de contar com a publicação 
de sua obra Delo Instituto Estadual do Livro, 
receberá um prêmio no valor de Cr$ . . . 
15.000,00. Ao 29 e 39 lugares, também se
rão atribuídos prêmios em dinheiro.

CIRCE SALDANHA PILLA - "Cardeal" 
xilogravura, 45x31 cm — Dç. da artista*

Com esta atividade, o Museu de Arte 
prossegue em seu objetivo de conscientizar 
estudantes de 29 grau do valor das artes plás
ticas para o crescimento pessoal e para o en
riquecimento da vida cultural da comunida-
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CIRCE SALDANHA PILLA - "Estudo I" 
xilogravura, 41 x56 cm — Dç. da artista

►Os interessados poderão obter o regu
lamento do Concurso na sede do MARGS, 
no horário comercial.

ARMANDO ALMEIDA - "Construção - 
Acidente V"
xilogravura, 100x68 cm — Dç. do artista
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HELENA MAIA D'ÁVI LA - "Robô I" 
gravura em metal - água-forte, 30x62 
cm - Dç. da artista

HELENA MAIA D'ÁVI LA - "Robô II" 
gravura em metal — água-forte em cores, 
40x56 cm - Dç, da artista

HELOÍSA PIRES FERREIRA - "Dois Pás
saros"
gravura cm metal, a cores, 52x65 cm -- 
Dç, da artista

VERA CHAVES BARCELLOS - "Gfâde e 
Flor"
xilogravura a cores, 76x46 cm — Dç. da 
artista

"Reflexões e Variações", óleo s/lela de Carlos Car- 
rion de Brito Velho.

VERA CHAVES BARCELLOS - "Epider- 
me Scapes"
fotografias (21 painéis), 30x25 cm — 
Prêmio IV Salão de Artes Visuais — Dç. 
de Santa Cruz Companhia de Seguros

SAVÉRIO HENRIQUE CASTELANO - 
"Central de Energia"
serigrafia a cores, 57x47 cm — Dç. do 
artista

PAULO M. PORCELLA - "O Ponto"
tinta acrílica s/tela, 140x140 cm — Dç. 
do artista

ALICE ESTHER BRUEGGEMANN - "Pin
tura II" (Mulher de mãos postas) 
óleo s/tela, 110x45 cm — Dç. da artista

CARLOS CARRION DE BRITO VELHO - 
"Reflexões e Variações" 
óleo s/tela, 150x1 30 cm — Dç. do artista

GERALDO TRINDADE LEAL - "Piá no 
Petiço"
gravura em metal, 15x13 cm — Dç. do 
artista

"Axó lemanjá — Série Orunko", Ambiente tecido de Berenice 
Gorini Rodrigues.CARLOS CARRION DE BRITO VELHO - 

"Reflexões e Variações" 
desenho c/nanquim e ecoline, 52x34 cm 
- Dç. do artista

ELIZABETH TURKIENIEZ - "Esperando 
Papai"
desenho, técnica mista, 30x20 cm — Dç. 
do artista

DJALMA SANTOS — "Retrato" (leda Maria 
Vargas)
desenho a crayon, 63x82 cm — Dç. do 
artista

BERENICE GORINI RODRIGUES - "Axó 
lemanjá — Série Orunko" 
ambiente tecido em fibras naturais, 420 
cm alt. - Dç. da artista

"Desenho I", técnica mista de Luiz Carlos Roth. LUIZ CARLOS ROTH - "Desenho I" 
técnica mista, 31x32 cm — Dç. do artistaFERNANDO DUVAL - "Ada Andes, Baro

nesa de Bada Bandes" 
técnica mista s/eucatex, 85x50 cm — Dç. 
do artista CLARA PECHANSKY - "Margot"

desenho a bico-de-pena, 26x36 cm — Dç. 
da artistaCHARLES MAYER - "Mini-Quadro" (Acrí

lico nP 4)
tinta acrílica s/eucatex, 49x25 cm — Dç. 
do artista

OSMAR FONSECA - "Desenho I - Friso" 
desenho a bico-de-pena, 26x36 cm — Dç. 
da artista

CARLOS ALBERTO PETRUCCI - "Prédio 
da Farmácia Carvalho"
Aquarela c/cera, 66x37 cm — Dç. de Car
los Scliar

HELENA MAIA D'ÁVI LA - "Sapo"
gravura em metal — água-tinta e água-for
te, 30x41 cm — Dç. da artista
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