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O MARGS e o Instituto Estadual do Livro promovem o seminário 
100 anos de Mário de Andrade com o seguinte programa: dia 
26.10 - Mário, o Homem: palestras de Donaldo Schüler e 
Theobaldo Thomas; 27.10 - Mário, o Autor: com ElianaAntonini 
e Hiron Goidanich; dia 28.10 - Mário, o Crítico: com Flávio 
Oliveira, Sergius Gonzaga e José Luiz do Amaral. Horário: 
17h30min. Taxa: CRS 400,00 para sócios da AAMARGS e ALA 
e CRS 500,00 para os demais interessados. Inscrições 
e no IEL.

no museu



Si de alguma coisa pode valer o meu desgosto, a insa- 

tisfaçao que eu me causo, que os outros não sentem assim na beira do

caminho, espiando a multidão passar. Façam ou se recusem a fazer arte,

ciências, ofícios. Mas não fiquem apenas nisto, espiões da vida,
ca

muflados em técnicas de vida, espiando a multidão passar. Marchem com 

as multidões.

Aos espiões nunca foi necessária essa "liberdade" pela

qual tanto se grita. Nos períodos de maior escravização do indivíduo, 

,Grécia, Egito, 

liberdade é uma bobagem?

artes e ciências nao deixaram de florescer. Será 

Será que o direito é uma bobagem! 

vida humana e que e alguma coisa a mais que ciências, 

sões. E é nessa vida que a liberdade tem um sentido e o direito dos

que a

A• • • • • •

artes e profis-

homens. A liberdade não é um prêmio, é uma sanção. Que há de vir.

0 movimento modernista. 1942

Maanape que era feiticeiro imaginou imaginou e concluiu:

- Tem coisa milhor.

- Pois então desembuxe!

- Macunaíma finge de pianista, arranja uma pensão do governo e vai so

zinho.

(...)

Macunaíma estava refletindo e de repente bateu na testa:

- Achei!

Os manos levaram um susto.

- Que foi?

- Pois então finjo de pintor que é mais bonito!

Poi bus ar a máquina óculos de tartaruga um gramofoninho 

meias de golfe luvas e ficou parecido com pintor.

Macunaíma. 1928



Voce é bem espontaneísta no seu critério de julgar as 

vejo por onde se possa dizer que observações 

como a que estou fazendo, por derivarem de juízos, são meramente inte-

obras de arte: mas nao

lectuais. Se lembre que nao tem nada na inteligência que primeiro 

passe pela sensação. E tudo, sensação como inteligência, 

milhor: adquirem a valorização da experiência.

nao

se educam, ou

Carta a Manuel Bandeira. 1931

si um artista e verdadeiramente artista,

e da missão que se deu para cumprir 

ele chegara fatalmente aquela verdade de que, em arte, o 

existe de principal é a obra de arte.

quero dizer,

está consciente do seu destino
no

mundo, que

0 artista e 0 artesão. 1938

todo o artista tem de ser ao mesmo tempo artesão. 

Isso me parece incontestável e, na realidade, 

tência de qualquer grande pintor, escultor, 

contramos sempre, por detrás do artista,

se perscrutarmos a exis-

desenhista ou músico, 

o artesão.

en-

0 artista e 0 artesão. 1938

Desconhecer os direitos da inteligência é uma 

ignomínia. A incomprensão com que os modernistas de todas as artes são 

recebidos provém em parte disso.

A escrava que não é Isaura. 1922



muitos não querem o trabalho, a luta de se cultivar, 

se insurgem contra a cultura, consideram ninharias os problemas da 

forma e so exigem o núcleo, a "mensagem”. Se esquecem que Justamente 

por isso abundam no mundo os mensageiros que, em vez de mensagens o 

que trazem são cartas anônimas, vagas e impessoais notícias sem cará

ter nem força, que podem quando muito indicar para que lados sopram

os ventos da vida.

A raposa e o tostão, in 0 empalhador

de passarinho.

A obra-de-arte é construída para interessar. Sempre. 

Insisto cada vez mais na minha opinião: a manifestação artística só 

se dá quando a obra-de-arte chegou ao destino a que foi destinada.

Carta a Manuel Bandeira. 1925

Coloquei a Colona Sentada e a Composição nas paredes, 

ficou tão lindo que passei o dia todinho no quarto, gostando de viver, 

olhando os quadros, os marfins, num silencio amoroso, cheio de belezas 

companheiras ( )• • •

Carta a Cândido Portinari. 1938



Os pintores continuam religiosíssimos e fazem questão 

de ganhar o reino dos céus. E infelizmente já muito que se sabe o que 

é o reino dos céus destes pintores: entrar para as galerias bocés dos 

novos ricos mais ignorantes que paralelepípedo e receber de entrada

uns bons cobres financeiros. Pintura no Brasil é uma religião comer

cial.

Citado por Ciro Mendes, in Revista do Arquivo 

Municipal, São Paulo, fev.1946.

0 artesanato é a parte da técnica que se pode ensinar. 

Mas ha uma parte da técnica da arte que é, por assim dizer, 

zação, a concretização de uma verdade interior do artista. Esta parte 

da técnica obedece a segredos, caprichos imperativos do ser subjetivo, 

em tudo o que ele é, como indivíduo e como ser social. Isto não se en

sina e reproduzir é imitação. Isto é o que chamamos a técnica de Rem- 

brandt, de Era Angélico ou de Renoir, em que divergem os três profun

damente não apenas na concepção do quadro, mas conseqüentemente 

técnica de o fazer.

a objeti-

na

0 artista e o artesão. 1938

Di Cavalcanti pastelista, "menestrel dos tons 

velados'* como o apelidei numa dedicatória esdrúxula.

• • •

0 movimento modernista. 1942



Quem teve a idéia da Semana de Arte Moderna? Por mim 

não sei quem foi, nunca soube, sé posso garantir que não fui eu.

(...)

alguém lançou a idéia de se fazer uma Semana de arte 

moderna, com exposição de artes plásticas, concertos, leituras de li

vros e conferências explicativas. Foi o próprio Graça Aranha? foi o 

Di Cavalcanti? • • •

0 movimento modernista. 1942

E hoje o artista brasileiro tem diante de si uma ver

dade social, uma liberdade (infelizmente sé estética), uma independên

cia, um direito às suas inquietações e pesquisas que não tendo passado 

pelo que passaram os modernistas da Semana, ele nem pode imaginar que 

conquista enorme representa ( ) um Flávio de Carvalho, mesmo com suas 

experiências numeradas, e muito menos um Clévis Graciano (

o • »

) j amais

poderão suspeitar o a que nos sujeitamos, pra que eles pudessem viver

• ♦ •

hoje abertamente o drama que os dignifica.

0 movimento modernista. 1942

Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna 

não devemos servir de exemplo para ninguém. Mas podemos servir de li- 

) apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da nossa 

universalidade, uma coisa não ajudamos verdadeiramente, duma coisa não 

participamos: o amilhoramento político-social do homem. E esta é a es

sência mesma da nossa idade.

ção ( • • •

0 movimento modernista» 1942



) jamaisAtravés de todos os filosofos que percorrí, ( • • •

um conceito deixou de se quebrar diante de novas experiências. Eu, não

) seria,entanto,(sei o que é o Belo. Eu nao sei o que e Arte. E, no 

não modesto, mas perfeitamente injusto com o meu espírito e traidor dos

• ♦ •

esta cadeira, si negasse sentir, direi mais, intui-que me trouxeram a 

cionar o que são arte e beleza.
« r

0 artista e o artesão. 1938



Mario de Andrade, crítico de arte, professor, escritor, 

pensador. Mario de Andrade homem que viveu a realidade da arte em seu 

tempo. Mario de Andrade uma das grandes figuras, talvez a mais abran

gente e complexa, reveladas pela Semana de Arte Moderna de 1922.

Di Cavalcanti, possivelmente o autor da idéia da Semana, 

o que pouco importa. Outra figura única e exemplar da arfe brasileira 

presente nas agitações de 22. 0 "menestrel dos tons velados", o "mula- 

tista-mor da pintura", no dizer do próprio Mario.

Duas presenças. Uma lembrança. Uma homenagem nos cem 

anos do nascimento do autor de Macunaíma.

José Luiz do Amaral

•v.
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SABADO, 9 de outubro de 1993 — 21VARIEDADES

Cem anos do primeiro moderno do Brasil
Mário de Andrade, principal articulador do modernismo brasileiro, é festejado com debates e seminário

Carlos Alberto Santos paulista. Em 1917 estreou na literatura com o célebre
termo é disputado por vários grupos, tendências e "Há Uma Gota de Sangue em Cada Poema". "Paulicéia 

Vy linhas de pensamento. Uma acirrada discussão lhe Desvairada" inaugura a poesia moderna tupiniquim. Mas 
atribui, inclusive, o prefixo "pós" para atualizá-lo ao fi- era pouco para tanta inquietação e criatividade. Isto 
nal do milênio e à fragmentada realidade do mundo talvez o tomou principal articulador do movimento mo- 
atual. Mas no Brasil moderno é sinônimo de Mário de demista de 1922, primeiro impulso de afirmação antro- 
Andrade. E isto se anunciava há exatos 100 anos, quan- pofágica da identidade nacional. Reinventa palavras, re- 
do Mário Raul de Morais Andrade nascia em São Paulo, gionaliza seu vocabulário, enfeia e empobrece sua lin- 
0 centenário do escritor, musicólogo, fotógrafo, etnó- guagem propositalmente. Como o são os matutos serta- 
grafo - entre tantas atividades desenvolvidas até 25 de nejos, os retirantes nordestinos, os caboclos da mescla 
fevereiro de 1943, quando morreu - é festejado nos meios de índio e negro, e o já incipiente proletariado que esta- 
acadêmicos e culturais do pais. Em Porto Alegre os 100 va sendo expulso das fazendas de café em bancarrota, 
anos do nascimento do modernista já foi saudado com Entre 26 a 28 deste mês o Margs promove o Seminário 
leitura de suas poesias e programação especial no Margs. 100 Anos de Mário de Andrade. Críticos, pensadores e 

De sólida formação secundária, estudou com os Ir- artistas vão instalar um fórum de análise e discussão 
mãos Maristas, Mário de Andrade foi diplomar-se em da obra do intermitente questionador da brasilidade, 

O cabeça pensante morreu em 43 piano no Conservatório Dramático e Musical da capital aquele que sentenciou o negócio do Brasil: tupi or not tupi.

ARQUIVO/CP
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MARIO DE ANDRADE: CEM 
ANOS
Margs (Praça da Alfândega s/n "). 
Seminário de 26 a 28 de outubro. CR$ 
500,00.
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SEMINÁRIO 100 ANOS 
MÁRIO DE ANDRADE —
O Margs promove junto com 
o Iel (Instituto Estadual do Li
vro) o seminário “100 Anos 
de Mário de Andrade”, de 26 
a 28 de outubro, às 17,30 ho
ras, com o seguinte programa: 
Dia 26 — Mário, o Homem 
— palestras de Donaldo Schu- 
ler e Theobaldo Thomas; Dia 
27 — Mário, o Autor — com 
Eliana Antonini e Goida. E 
dia 28 — Mário, o Crítico — 
com Flávio Oliveira, Sérgius 
Gonzaga e José Luiz do Ama
ral. O investimento será de 
CRÍ 400,00 para sócios da 
Aamargs e Ala e CRÍ 500,00 
para os demais interessados. 
Inscrições no Margs (fones 
227-2311 e 221-8456, ramal 
30) ou Iel (fones 332-3603 e 
331-1582). Local do seminá
rio: auditório do Margs, Pra
ça da Alfândega, sem núme-

J

ro.
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SEMINÁRIO 100 ANOS 
MÁRIO DE ANDRADE -
O Margs promove junto com 
o Iel (Instituto Estadual do Li
vro) o seminário “100 Anos 
de Mário de Andrade”, de 26 
a 28 de outubro, às 17,30 ho
ras, com o seguinte programa: 
Dia 26 — Mário, o Homem 
— palestras de Donaldo Schu- 
ler e Theobaldo Thomas; Dia 
27 — Mário, o Autor — com 
Eliana Antonini e Goida. E 
dia 28 — Mário, o Crítico — 
com Flávio Oliveira, Sérgius 
Gonzaga e José Luiz do Ama
ral. O investimento será de 
CRÍ 400,00 para sócios da 
Aamargs e Ala e CRÍ 500,00 
para os demais interessados. 
Inscrições no Margs (fones 
227-2311 e 221-8456, ramal 
30) ou Iel (fones 332-3603 e 
331-1582). Local do seminá
rio: auditório do Margs, Pra
ça da Alfândega, sem núme
ro.
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O modernista em seminário
MÁRIO DE ANDRADE con

tinua em debate no ano de seu 
centenário. O Instituto Estadual 
do Livro (IEL) promove, na se
mana que vem, um seminário so
bre o autor de Macunaíma. Vai 
ser no Margs, de terça a quinta- 
feira, sempre às 17h30min. No 
primeiro dia, Donaldo Schüler e 
Theobaldo Thomas falam sobre 
“Mário, o Homem”. Na quarta- 
feira, Hiron Goidanich e Eliana

Antonini discutem “Mário, o 
Autor”. No último dia, “Má
rio, o Crítico” é o tema da mesa- 
redonda com participação de Flá- 
vio Oliveira, Sergius Gonzaga e 
José Luis do Amaral. Inscrições 
no IEL (Riveira 104, telefones 
332-3603 e 331-1582) e no Margs 
(Praça da Alfândega s/n°), a CR$ 
500,00 e CR$ 400,00 (sócios da 
AMARGS e ALA).
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SEMINÁRIO

Começa, no MARGS, o Semi
nário 100 Anos de Mário de An
drade, promovido pelo IEL, às 
17h30min, com Donaldo Schül- 
ler, Hiron Goidanich, Flávio Oli
veira, Sergius Gonzaga e outros.
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Seminário 100 anos de 
Mário de Andrade traz 
palestras de Donaldo Schü- 
ler e Theobaldo Thomas, as 
17h30min de hoje, no 
Margs. Inscrições no Mu
seu, a CR$ 500.
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Mário, o Autor é o tema 
de palestra com Eliana An- 
tonini e Hiron Goidanich, às 
17h30min de hoje no Margs 
Dentro do seminário 100 
anos de Mário de Andrade. 
Inscrições a CR$ 500,00.
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Mário, o Crítico é o tema 
de palestra a ser desenvol
vido por Flávio Oliveira, 
Sérgius Gonzaga e José 
Luís do Amaral, às 17h30 
min de hoje, dentro do semi
nário “100 Anos de Mário 
de Andrade”. O local é o 
Margs, com inscrições a 
CR$ 500.


