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Instalação que busca integrar fotografia, aírtes plás

ticas e música. Apresentando uma leitura atualizada de doze mito s

Os atores Jaime, Lia, Patricia e Renato 

foram fotografadas em estúdio e que fazem parte da instalação:.

criaram canas- quegregos.
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Porto Alegre, Maio de 1988.

Nome da exposição: SOLILÓQUIO

Técnica: Instalação sintetizando artes plásticas, música e 

fotografia

Período: 31 de maio a 26 de junho 

Local: Salas Negras

Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Praça da Alfândega, s/nQ 

Visitação: De terça a domingo das 10 ãs 17 horas.

A instalação "Solilóquio", reune trabalhos de foto

grafia de Irene Santos, artes plásticas de Maia Menna Barreto 

e música de Valéria Venturini. São 12 transparências fotográ

ficas apresentando uma reeleitura de cenas tiradas da mitolo

gia greco-romana. As cenas foram montadas e fotografadas 

estúdio e contaram com a participação dos atores Jaime Ratine 

cas, Lila Vieira, Patrícia Cecato e Renato Campão. 

incidental, composta especialmente para o trabalho, por Valé

ria Venturini, se integra perfeitamente ao conjunto.

"Solilóquio" é um projeto ambicioso e inédito ainda 

em sua concepção em Porto Alegre. Sua realização demandou 

quase um ano de trabalho, dos quais oito meses em estúdio fo

tográfico. Para a reeleitura foram escolhidos os mitos gregos 

que tenham um signo claro, como Penélope, que simboliza a es

pera ou, Pigmalião, a ilusão. A densidade das interpretações, 

fotografadas por Irene dos Santos, é que dão o valor artísti

co da obra, que quer passar, como indica o nome "Solilóquio", 

a conversa do homem consigo mesmo.
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Solilóquio quer instigar com 

a leitura da mitologia grega
Várias linguagens se 
fundem na instalação 
que pretende atacar 
todos os sentidos

Cida Golin
A solidão é revista através dos 

mitos gregos. A ninfa Calipso re
teve Ulisses na sua ilha e depois 
ajudou o amante a construir um 
navio, guiar-se pelas estrelas e ir 
embora. Penélope, esperando o 
marido Ulisses, tecia uma mor
talha para o sogro durante o dia 
e desmanchava à noite. Edímion, 
o mais belo dos homens, ador
meceu com os olhos abertos pa
ra poder contemplá-los na eter
nidade. Junto com Aracne, Dâ- 
nae, Erisícton, Laodâmia, Leda, 
Narciso, Pandora, Pigmaiião e 
Tirésias, são 12 os mitos gregos 
do Solilóquio, a instalação que 
ocupa, a partir de hoje, as Salas 
Negras do Margs. Palavras cu- gg 
riosas e arcaicas, tanto solilóquio : 
como soliloquiar significam o
diálogo de alguém consigo mes
mo, um monólogo. Para falar de 
solidão, a fotógrafa Irene Santos, 
a artista plástica Maia Mena 
Barreto, a cantora e composito
ra Valéria Venturini, os atores 
Jaime Ratinecas, Lila Vieira,
Patsy Cecato e Renato Campão 
juntaram música, objetos, ence
nações e fotografias. Uma pro
posta que pretende atacar todos 
os sentidos e instigar o público 
a fazer interferências no próprio 
ambiente.

Cada mito foi o tema da en
cenação dos atores. A cena virou 
fotografia e as fotos resultaram 
em transparências. Estas, por 
sua vez, estão à frente de obje
tos criados por Maia. As trans
parências e os objetos se relacio
nam entre si, algumas peças são 
pintadas pela própria artista, ou
tros apropriadas do cotidiano. |
“Uma televisão, um divã de psi- * 
canálise um coração atrofiado, a 
a morte foram signos que eu es- .ü 
colhi simbolicamente para refle- j 
tir solidão. Não aquela solidão 
tétrica, mas a consciência de ser 
sozinho inerente a cada ho
mem”, diz Maia. Esses objetos, foi em cima de sons interiores e 
apoiados por estruturas metáli- externos de uma pessoa”, são as 
cas, são envolvidos pela trilha palavras de Valéria. Simultanea- 
sonora de Valéria Venturini. uma mente, caixas, amDÜficadores e 
música de 45 minutos que roda microfones ultra-sensíveis cap- 
sem parar, “como se fosse a vi- tam ruídos do ambiente, assim 
da, como se a instalação respi- como a presença de estetoscó- 
rasse”, imagina a cantora. pios e outros aparelhos que es-

E imaginando assim, Valéria timulam o espectador a interfe- 
fez uma pesquisa de mais de cin- rir na sonoridade ambiental, 
co meses, resultando numa mú- Na verdade, a instalação co- 
sica que não tem instrumentos, meçou há quase um ano pela
não tem canto, apenas o uso da simples disposição de Irene San-
respiração e do metrônomo tos de fazer uma exposição de fo- 
(aparelho de medir o compasso tos sobre solidão sem apelar pa- 
de músicas). “Todo o trabalho ra a maneira estática das mostras

Artes plásticas, música, foto e teatro se expressam sobre o ato de soliloquiar

convencionais. A freqüência dos 
artistas à casa da fotógrafa na

uma média de quatro horas pa
ra serem concebidas, “um mo- 

República foi acrescentando di- mento em que o ator tinha que 
versas linguagens à idéia inicial, se despir de emoções interiores. 
Foram várias as fases. Primeiro, Gestos contidos, olhares vazios, 
misturaram solidão e sete peca- olhares que não se encontram, o 
dos capitais. Depois, exploraram toque que não acontece”, lembra 
caricaturas violentas, usando, Patsy Cecato. A instalação fica 
por exemplo, o recurso de uma até dia 26 de junho no Margs, 
sessão histérica de gritos. Por com a epígrafe de Georges Ba- 
fim, lembraram-se dos mitos gre- taille (1897-1962): Nós tentamos 
gos, “as histórias arquetípicas nos comunicar, mas nenhuma 
que atravessam os milênios”, na comunicação entre nós poderá 
definição do grupo, e submete- suprimir uma diferença prímei- 
ram cada significado ao crivo da ra. Se tu morres, não sou eu que 
solidão. As fotos demoravam morro.



• //Lili £ QA.-Í(L

♦ jçt -lí):) !_£%___
Pagina: H?.Ji.---------
Assunto:

J ornai:
/-Data:

Através de uma leitura atualizada de personagens da mitologia grega, Solilóquio refléte fragmentos
de angústia e solidão. São 12 fotos de Irene dos Santos em exposição no MARGS até 26 de junho.

Aqui a fotógrafa revela um pouco de si mesma.

homem que devorou a si mesmo (Erisíc- 
ton). A mulher que recebeu a visita de 
Zeus, metamorfoseado numa chuva de ou
ro (Dânae). Ser homem e mulher: aquele 

que passou pelas duas experiências (Tirésias). Ma
ternidade, ainda que bizarra (Leda).

São situações como estas, extraídas de mitos da 
Grécia antiga, vistas por uma ótica contemporânea 
(com um mínimo de cenário e figurino), que consti
tuíram o material de inspiração para que a fotógra
fa Irene dos Santos concebesse Solilóquio. Trata-se 
de uma exposição de 12 fotografias 40 x 60 centíme
tros, em preto e branco, feitas em estúdio, que bus
ca expressar o tema da solidão humana.

Para atingir esse objetivo, Irene contou com a par
ticipação dos atores do grupo Balaio de Gatos (Re
nato Campão, Jaime Ratinecas, Lila Vieira e Patsy 
Cecaío) que interpretaram os personagens. A expo
sição também se utiliza de efeitos de iluminação, da 
música composta por Valéria Venturini e de elementos 
plásticos criados por Maia Menna Barreto. Foram oi
to meses de trabalho desde a pesquisa (feita por Ire
ne) até a concepção final (que foi coletiva).

A reunião de tantas formas de expressão artísti
cas a serviço de um mesmo tema resultou num tra
balho bastante significativo e original, conforme po
de ser verificado por todos aqueles que visitarem o 
Margs até o final de junho. "Estes trabalho é o fruto 
de uma necessidade de criar. Chega a ser um desa

bafo nesse tempo opressivo em que você precisa de boratório de revelação, "sentiu a energia". Mas só saiu 
alguma coisa que te permita dizer o que está sen- do Banrisul ("Era um serviço rotineiro") e decidiu se

dedicar exclusivamente à fotografia em 1979.
Desde então, percorreu todos os caminhos da pro

fissão: serviços de ampliação e revelação para ter
ceiros, fotografias de festas e casamentos, retratos 

Não é a primeira vez que esta fotógrafa de 40 anos, e, finalmente, a montagem do estúdio. O de Irene
formada em História pela UFRGS e bancária duran- se chama EM FOTO Produções Visuais e fica na Re-
te onze anos no Banrisul se utiliza da fotografia pa- pública 602. 
ra enveredar pelos caminhos da imaginação, crian
do figuras que resgatam a memória e despertam a 
fantasia. Também havia sido assim com Dramática, 
uma exposição realizada em março de 86, no Teatro preitada. "O lucro que você obtém como profissio- 
São Pedro. Contando com a ajuda de 30 atrizes que 
estavam em atividade no teatro gaúcho naquela opor
tunidade, Irene conseguiu fixar imagens que evocam 
aquelas divas dos anos 20 imortalizadas pelo cine- Sempre sorridente, ela diz que gosta de resolver os 
ma mudo. A exposição foi um sucesso. "Consegui
mos transmitir uma coisa muito gostosa", comenta.

Irene é uma pessoa simples e retraída que vive 
basicamente em função de seu ofício. "Às vezes, tra
balho 12 horas seguidas. O corpo começa a cansar 
mas a cabeça continua bem". Começou a se interes
sar por fotografia em 1969, quando ainda era estu
dante e bancária, depois de fazer um curso minis
trado pelo veterano Assis Hoffmann. "Até o Leonid 
Streliaev estava naquele curso. Todo mundo tinha 18 
anos naquela época". Na ocasião, ela era apenas uma 
fotógrafa diletante e ocasional. Quando entrou no Ia-

O tindo", observa Irene.

HUMILDADE ACIMA DE TUDO

Irene diz que o custo para montar Solilóquio foi 
muito elevado, mas a contribuição de todos que par
ticiparam do trabalho ajudou a levar adiante a em-

nal serve para financiar a sua expressão artística", 
acrescenta. Um projeto futuro é o de trabalhar com 
a foto em cor dentro do estúdio, como ela prefere.

problemas inerentes a uma tarefa de longa duração 
(como foi Solilóquio) através de descontraídos almo- 
ços e jantares com a equipe de trabalho. A fotógra
fa é uma especialista em moqueca de peixe.

Nesta época de Narcisos, em que os capitalistas 
da psicanálise disseminam a fantasia de que todos 
•têm personalidades interessantes e, o que é pior, de
vem exibi-las, chega a ser desconcertante o despo- 
jamento e a simplicidade com que Irene faladesimes
ma: "Eu não sou muito mais do que uma fotógrafa".

FOTOS 
IRENE DOS SANTOS
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0 LADO POSITIVO DA SOLIDÃO

local onde se encontra a exposição, ou me
lhor, a instalação, parecia uma minibienal. 
No fundo, um show, nada à parte, de Valéria 
Venturini. Neste show, uma fita gravada de 
45 minutos, Valéria produziu sons que 
tratam o interior de cada um: a trajetó
ria do nascimento, vida e morte. E afir
ma:

interiorização do sentimento do ser humano. 
Para a releitura foram escolhidos os mitos 
gregos, por achar-se que há muito de comum 
entre o homem atual e o grego antigo. A 
artista plástica Maia foi quem bolou a monta
gem da instalação e também criou os cená
rios das fotos a partir da mitologia grega. 
Foram idealizadas fotos com 12 mitos: Arac- 
ne, Calipso, Dânae, Endímion, Erisícton, 
Laodâmia, Leda, Narciso, Pandora, Penélo- 
pe, Pigmalião e Tirésias.

O trabalho consiste em 12 transparên
cias fotográficas onde a grande dificuldade 
foi extrair o monólogo patético dos partici
pantes. Em nenhuma das fotos os atores se 
olham ou se tocam. Mas Irene deixou bem 
claro que tudo isto era positivo. O principal 
era tirar a essência de cada mito. As fotos 
medem 50 cm x 50cm com suportes medindo 
ao total, quase dois metros e meio. Irene 
optou por transparência justamente para dar 
uma visão de conjunto ao público. O público 
não teria esta visão se as fotos fossem em 
posters estáticos na parede.

É tanta a harmonia no trabalho dos três 
artistas, que os participantes desta vemissa- 
ge só entendiam solidão como um encontro 
com o meu eu, bem ao contrário do que poucos 
haviam confundido no início: solidão como 
um vazio. Mas como não podia deixar de 
comparecer, o vazio lá estava dentro de um 
triângulo criado por Maia Menna Barre
to. Ali dentro, objetos que levaram alguns a 
pensar, como um divã, um televisor, um vaso 
com flores murchas, um relógio e um coração

Por CARMEN GONÇALVES assimétrico evidenciando assim sua mutila
ção.Editoria 2o Caderno/ZH

Aplausos
Esta instalação onde o show é a condi

ção humana e que na ocasião da vemis- 
sage contava com representantes de todos os 
segmentos culturais, pode ser visitada pelo 
público até o dia 26 de junho no MARGS, de 
terças a domingos, das lOh às 17h. Para o 
museu, conforme sua diretora técnica admi
nistrativa, Miriam Avruch, é muito impor
tante a mostra de trabalhos de vanguarda, 
por entender que o museu é um espaço para 
este tipo de criação não vendável. Para o 
público, uma participação latente: podia 
colocar um estetoscópio sobre a roupa, que ali 
estava exposto, ou ainda produzir sons atra
vés de uma máscara.

A solidão do ser humano, no ângulo de 
ser “uma boa”, foi aplaudida por todos 
os que estiveram na vemissage, que na 
ocasião recebeu um público bastante especí
fico. Assim como os quatro atores que posa
ram para Irene e que se esforçaram para 
evidenciar esta interiorização, o trabalhe 
também foi aplaudido pelos visitantes. Décic 
Presser, proprietário da Galeria Arte & Fato, 
resumiu o trabalho como ótimo por instigar a 
imaginação do público. O casal Isabel e 
Arines Ibias, ele, presidente do Sindica
to dos Artistas, acha o trabalho muito impor
tante, porque além de repensar a nossa 
situação no mundo, ainda faz com que a gente 
se sinta dentro dele.

O melhor momento do ser humano é 
quando ele se encontra. Foi por ai 
que o pessoal que acompanhou a 
vemissage de “Solilóquio” na últi

ma terça-feira à noite, no Margs, entendeu 
nquele show de ineditismo e irreverência 
feito por Irene Santos, Maia Mena Barreto e 
Valéria Venturini. A instalação integrou 
fotografia, artes plásticas e música ten
do como temática a solidão. Mas não uma 
solidão ‘ ‘para baixo’ ’ e sim, no sentido positi
vo, da pessoa encontrar-se e, neste amadure
cimento, crescer. O titulo não poderia ser 
outro, “Solilóquio”, porque o trabalho trata 
da fala de alguém consigo mesmo.

Quem entrou por curiosidade no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, na hora da 
vemissage, certamente surpreendeu-se. 
Aquela vemissage estava muito mais para 
um espaço alternativo do que para um mu
seu, na concepção da palavra. A princípio, o

re-

— Os sons reproduzidos em minha pesquisa 
buscam mostrar a simplicidade da música 
que transcorre em tomo de nós. Proximida
de, vida e morte. Busco elementos que retra
tem o silêncio de cada um: os sons da 
trajetória de um ser sozinho. Nascimento, 
vida e morte. A interferência dos batimentos 
cardíacos, (ao vivo), reproduzidos pelo este
toscópio, as incursões respiratórias, o movi
mento da circulação sanguínea sonorizam o 
nosso solilóquio.

Encontrar-se
A concepção do trabalho foi praticamente 

de Irene Santos. Durante oito meses ela ficou 
trabalhando em estúdio com quatro atores 
(Jaime Ratinecas, Lila Vieira, Patsy Cecato 
e Renato Campão) para mostrar nas fotos a










