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INTRODUÇÃO 

Este trabalho se desenvolve no Departamento de Artes e Comunicação do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal de Pelotas - RS. O projeto pertence ao grupo do CNPq - Arte, Teorias, História da Arte, Crítica de Arte e Patrimônio Cultural; tendo iniciado suas atividades em fevereiro de 2003. 
Fator determinante hoje em Pelotas, em termos de arte, é o escasso conhecimento sobre artistas pelotenses que tenham linguagem moderna e, sobretudo, contemporânea.
Perante esse fato está a dificuldade ao acesso dos alunos do Instituto de Letras e Artes (ILA/UFPEL) a um conhecimento que é importante para a sua formação acadêmica e profissional. A proposta desta pesquisa é a de instituir um trabalho que contemple um banco de dados sobre os artistas pelotenses de linguagem moderna e contemporânea. 
Objetiva-se que o estudo das linguagens identificadas nos artistas selecionados e sua avaliação obtenham o devido reconhecimento, pois é de interesse aos participantes desse projeto de pesquisa, das comunidades: acadêmica das artes visuais e Pelotense, uma vez, que visa à construção de um acervo artístico e cultural resgatando a história da arte moderna e contemporânea da cidade de Pelotas, composto de: acervo visual e digital com imagens das obras dos artistas, vídeos com as entrevistas, acervo bibliográfico, e também através de material de divulgação (site do projeto, CD-ROM e publicação bibliográfica).



MATERIAL E MÉTODOS

O caminho escolhido para abordar o objeto de estudo teve como início um levantamento bibliográfico de arte moderna e contemporânea, assim como dos artistas pelotenses. A realização de pesquisa de campo está sendo realizada através de entrevistas, que são filmadas ou gravadas, levantamento de obras dos artistas para a constituição do acervo visual para posteriores análises.
Os resultados estão sendo organizados através de acervo visual e bibliográfico, por meio de artigos, textos e comunicações em eventos científicos, e, através de material de divulgação (Internet – site do projeto, CD e produção bibliográfica).



3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

Espera-se atingir como resultado final o cumprimento de todos os objetivos e metas do Projeto, que visam à construção de um acervo visual composto de imagens das obras dos artistas, vídeos com as entrevistas dos artistas em seus ateliês, acervo bibliográfico, e, através de material de divulgação (site do projeto, CD-ROM e publicação bibliográfica).




4. CONCLUSÕES


Este projeto de pesquisa surgiu a partir da necessidade de resgatar a História da Arte Pelotense nas linguagens moderna e contemporânea uma vez que Pelotas é uma cidade rica em artistas que utilizam essas linguagens e o simples desconhecimento deste fato nos leva a refletir sobre nossa cultura artística e cultural, pois na década de 80 Pelotas foi um dos grandes centros de Arte, os Salões de Arte de Pelotas atingiram proporções nacionais graças ao crítico de arte pelotense Nelson Abott de Freitas, grande fomentador cultural. Na pessoa de Nelson os artistas pelotenses tiveram a possibilidade de se lançar no mercado da arte de âmbito nacional e internacional, artistas como Lenir de Miranda, Clara Pechansky e tantos outros. Portanto não podemos deixar que esta história da arte pelotense esmoreça no esquecimento, e, é esta a pretensão deste projeto de pesquisa, é este o objetivo que esperamos atingir. 
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