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posada. Ele vai assistir ao 
espetáculo, provavelmente fi-' 

primeira fila, à es-
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O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, através da 
administração . de Roberto 
Pimentel, vem tentando so
breviver à evidente crise e- 
conômica que envolve a Se
cretaria de Cultura, Despor
to e Turismo do Estado. As
sim, para quem. como eu, 
não vai há algum tempo ao 
MARGS. é surpreendente 
que, apesar de toda a crise, 
com extrema criatividade e 
bom gosto, e nat ura-mente 
um trabalho muito integra
do de equipe,'*o~~Museu con
segue parecer tum museu e 
sobreviver como tal: desapa
receram os boletins impres
sos, mas lá está um boletim 
mimeografado. Multiplicam- 
se as salas, algumas devida
mente acabadas, como esta 
que abriga a bonita exposi
ção de fotografias de Ricar
do Tesser. intitulada “Pal- 
cos da Província’', e o acer- 
vo continua sendo exibido, 
tanto quanto se retomou à 
promoção de uma obra por 
mês, iniciativa de Jader Si
queira. seu ex-diretor, par
cialmente abandonada. Em 
resumo, o MARGS sobrevive 
com inúmeras exposições, 
como esta dos desenhistas 
paranaenses, e por falar ne
la, significa que as velhas 
idéias de intercâmbio cultu
ral vão conseguindo ocorrer, 
embora a duras penas.

aue na 
pera daquele gesto, daquele 
momento,_ daquele flagrante. 
Ele tem que adaptar seu 
olho e sua câmara, portan
to, a um elemento artificial: 
a iluminação de cena. O re
sultado não podia ser me
lhor. O olho-câmara de Ri
cardo Tssrsr surpreende 
nos/:o ator em expressões 
que bem traduzem a intro- 
jeção emocional de suas in
terpretações. Vistas estas 1- 
magens. não se pode duvi
dar de que Porto Alegre 
conta com um excelente e- 
lenco de profissionais, ao 
mesmo tempo, a câmara- 
olho de Ricardo Tesser con-

também, em algunssegue
momentos, desenhar no es
paço. quase criando a es
cultura que a fotografia do
cumenta. como aquela ex
traordinária foto de Sérgio 
Luffikin, de braço estend‘do, 
expandindo-se com sen cor
po através de todo o espaço 
da fotografia, no flagrante 
de “Quem Manda na Ban
da”; a- valorização do cla- 
ro-escuio. ao contrário, é 
muito bem apanhada na i- 
magem do pianista Léo Fer- 
lauto em “Salão Graná", 
constituindo-se estas duas 1- 
magens naquelas em que 
mais profundamente me fi
cou a. impressão da arte da 
Ricardo Tesser.

Quero, no entanto, m« de
ter na exposição de Tesser, 
em tomo dos palcos da pro
víncia, e por uma questão 
de coerência, antes de falar 
da exposição, propriamente 

lastimai- a falta de

Falar da "boa idéia” do 
fotógrafo em escolher como 
seu tema esta arte tão 
“marginal” que é o teatro, 
é quase desnecessário: mas 
parece-me, de qualquer ma
neira, Importante que 
passa a ter esta documenta
ção sobre nosso teatro © 
nossas produções teatrais, 
não apenas para. que se te
nha a prova de que 0 tea
tro gaúcho existe, vive e e- 
moclona. como pare, no fu
turo, guardar-se a documen
tação em tomo desta sua vi
da. ainda que quase sempre 
problematizada.

dita,
sintonia, não sei se da Se
cretaria de Cultura, 
OEAC ou da própria admi
nistração do MARGS. 
não ter aproximado 
tra da Comissão Estadual de 
Altos Cênicas, das entidades 
de classe, como a FETARGS, 
APATEDERGS 
TERGS, ou mesmo do DAD- 
UFRGS. que por certo 
deriam ter ampliado a- pro
moção da. mostra. Em todo 
o oaso, fica a sugestão 
anotação para o futuro, u- 
ma. vez que. ao menos ofi
cialmente, é esta a política 
da própria SCDT. aqui não 
seguida.
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O acabamento das foto
grafias, sua limpeza, a cor
reção do foco, 
das aberturas diafragmátl- 
cas, evitando as exposições 
demoradas 
qüente deslocamento de S- 
magens, mostrem que o olho 
de Ricaa-do Tesser é tão 
apurado quanto a sua pa
ciência. Portanto, as 
soas que vivem do e no tea- 

assim como o público 
em teatro, devem aproveitar 
a oportunidade. “Palcos da 
Província” é uma exiiosiçâo 
emocionada.
levada a outros lugares des
te País, mostrando o teatro 
que aqui se produz, e que. 
infelizmente, nem sempre 
tem o reconhecimento das 
autoridades culturais 
mesmo do público da dda- 
de. Realizadas durante o fi
nal da temporada passada e 
durante esta temporada, ai 
ertá a. prova de que, apesar 
da crise, temos teatro.

e a
o bom uso

com o comse-

Quanto à mostre em si, 
trata-se de 42 fotografias 
em preto e branco, em pai
néis de duas cada, 
coloca, através destas ima
gens. de certa maneire, 
sua compreensão do teatro: 
o ator e sua expressão, 
utilização dos primeiros pla
nos ou. quando muito, do 
chamado “plano americano” 
Oaté a cintura da figure hu
mana). temos aí a tradução 
do teatro, era sua essência, 
centralizada no ator. o ator 
e sua expressão facial, 
tor e sua expressão gestual, 
o ator em seu reJacionaoniem- 
to com outros atores, etc.

Tesser pes-
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e deveria ser
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Deve-se destacai- que Ri
cardo Tesser, pelo que se


