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Este trabalho esta vinculado ao projeto de pesquisa:"Da 
Pe~cepção ~ Imaginaçio.no fazer em Artes Visuais:.A p~s
quJ.sa ... realJ.za uma analJ.se do processo de percepçfo e J.ma
ginaçao.e de como e~tes se reflet!m no fazer artJ.stico. 
Este fazer aparecera como expressao de um modo de perce
ber o mundo conforme valores, significaçÕes e conhecimen
tos que se formaram no decurso de uma determinada intera
ção social e que fazem parte da estrutura pessoal do su
jeito. Trata-se, então, de um enfoque cognitivo/social do 
relacionamento entre a percepção e a imaginação e a produ· 
ção nas artes visuais. 
Uma vez que a pesquisa está em fase inicial, e que ainda 
não dispomos dos resultados, nos propomos a verificar de 
que modo as questões da pesquisa aparecem em nosso traba
lho prático em artes plásticas; tentando desvendar, deste 
modo, o nosso processo de criação para posterior análise 
junto aos resultados obtidos na pesquisa. -

A CR!TICA DE ARTE NO RS NAS Dl~CADAS DE 60, 70 e 80. 
J.L. DE S{ (Porto !le~re, Deptt Artes Visuais, Ins• -
tituto de Artes, Universidade Federal do Rio GrandE 
do Sul - UFRGS} 
Apresentar o sursi~ento da crítica de arte no RS e

videnciando, nas Úl ti zas três décadas, sua trajetória. 
Como fonte metodolÓ~ica, os periódicos da época fo

ra• consultados sob trls foraas, distintas, de ab~rda~ea: 
1- levan.talllento por a.11.ostra&ea; 2- levantamento por arqui• 
Tos~pesaoais; ,_levantamento por assuntos já catalogados. 

A emer~ência da crítica, a partir dos anos 60, re
vela o papel do .foraador de opinião nesta irea , cujo per· 
fil se consolida, na d~cada de 7~, co~ o auaento do volu• 
ae de notas e textos, be~ coao o de autores. 

Ainda co~o objetivo, a pesquisa nos periódicos po~ 
sibilita o levantaaento da ~em6ria do Sisteaa das Artes 
Plásticas no período, servindo c o!».o ba.se de consulta fiara 
o universo aais alllplo da qual a crítica é ua setor.(CNPq) 


