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/^v olhar sensível do fotógrafo e 
V7 etnólogo Pierre Verger tam
bém vai passar por aqui. Depois 
de estar nas paredes dos princi
pais museus brasileiros, chega ao 
Margs 0 Brasil de Pierre Verger. A 
mostra destaca o trabalho do 
francês (quase brasileiro) no país, 
retratando o cenário social entre 
os anos 1940 e 50 em diferentes 
formatos.
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I Jornal:

JT3;

Será inaugurada na terça-feira, 
no Margs, a exposição “O Brasil de 
Pierre Verger”, que apresentará, 

pela primeira vez no Estado, o acervo da fundação 
que leva o nome do artista. A mostra traz cerca de 
250 fotografias em preto e branco que revelam o 
cotidiano brasileiro através dos olhos do fotógrafo 
e etnólogo francês, falecido em 1996.
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Abre amanhã no Margs, às 19h, a mostra ‘O Brasil de Pierre 
Verger’. A exposição apresenta o acervo da fundação que leva o 
nome do artista. São 250 fotografias em preto-e-branco que re
velam o cotidiano brasileiro através dos olhos do fotografe : 
etnólogo francês, falecido em 1996. A visitação tem entrada fran
ca e pode ser feita de terças-feiras a domingos, das lOh às 19h.
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O cotidiano
do Brasil flagrado
por Pierre Verger

O Brasil de Pierre Verger, exposição de São Paulo.
formada por cerca de 250 fotografias em Verger nasceu em Paris, França, em 4
preto e branco que revelam o cotidiano de novembro de 1902. Aos 30 anos, come-
brasileiro através dos olhos do fotógrafo çou a fotografar e a viajar pelo mundo.
e etnólogo francês, ocupa as pinacotecas, Até 1946, sobreviveu exclusivamente
Salas Negras e Galeria Berta-Locatelli desse ofício, negociando com jornais e
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul agências internacionais. Ao chegar ao
Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n°), Brasil e entrar em contato com a cultura
a partir das 19h de hoje. A mostra - que africana, ele se dedicou a estudos sobre
recebe visitação até 25 de fevereiro, de a religião, que culminaram com sua
terças a domingos, das lOh às 19h - comç pesquisador do Institutocarreira
apresenta, pela primeira vez no Estado, Francês da África Negra (Ifan). Entre
o acervo da fundação que leva o nome temas que lhe deram suporte paraos
do artista, sob a curadoria de Alex Ba- artigos e livros estão os relacionados com | 

a religião dos iorubás, as conseqüências > 
sociais, econômicas e políticas do tráfico | 
de escravos para o Brasil, e o uso medi-

radel. O conjunto já foi visto no Museu
de Arte Moderna da Bahia (MAB) e no
Museu de Arte Moderna de São Paulo S(MAM-SP). cinal e litúrgico das plantas. g

Organizada em comemoração aos 60 Em 1960, Verger comprou uma casa §
anos da chegada de Verger à Bahia, a na Vila América, perto de um dos mais g 

importantes candomblés da Bahia. Ali 2 
teve contato com nomes da cena cultural O pintor José Pancetti, à frente de uma tela na capital baiana 
brasileira, como o ilustrador Carybé, o 
romancista Jorge Amado, o pai-de-santo 
Pai Balbino e a arquiteta Lina Bo Bardi.
No final dos anos 1970, o francês parou 
de fotografar e fez suas últimas viagens 
de pesquisa para a África. Em 1988, 
criou a Fundação Pierre Verger (FPV), 
que transformou sua própria casa em 
centro de pesquisas. De seu acervo cons
tam dezenas de artigos, livros, 62 mil 
negativos, gravações sonoras e filmes, 
além de uma coleção de documentos, 
manuscritos e outros objetos.

série compreende trabalhos realizados 
entre 1946 e 1958. Eles retratam o
período inicial de deslumbramento do 
fotógrafo estrangeiro com a multiplicida
de cultural e a variedade das atividades 
mercantis, religiosas, lúdicas e festivas 
do Brasil. A faceta mais conhecida 
dessa obra são as imagens dedicadas a 
Salvador e aos cultos afro-brasileiros. 
Verger, grande admirador do candom
blé, estudou-o de forma aprofundada 
na África. Contudo, O Brasil de Pierre 
Verger reúne outros temas, como o circo, 
o Carnaval, Canudos, a arte popular, os 
vaqueiros e o começo da verticalização
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Cena flagrada em mercado popular no bairro Água de Meninos, em Salvador (1946-1948)Menino em Caruaru, em Pernambuco Colheita do caroá, em Bom Nome
\
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Imagens de Verger 

em mostra no Margs
Esta é a última semana para 

conferir, no Margs (Praça da Alfân
dega, s/nQ) as mostras “Debret e a 
vida no Brasil Imperial”, na sala Os
car Boeira; e a exposição de Yolanda 
Mohalyi e Angelina Agostini nas Sa
las Negras. Na próxima quinta, 25, 
entra em cartaz “O Brasil de Pierre 
Verger”, que, em 350 fotografias, re
vela o cotidiano brasileiro pela ótica 
do fotógrafo e etnólogo francês, que 
veio ao pais em 1946.

Assunto:..
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❖ Dia 25, o Margs promove a abertura 
da exposição O Brasil de Pierre Verger, 
nas Pinacotecas, Salas Negras e Galeria 
Berta-Locatelli. São mais de 350 fotos do 
francês, feitas durante os 50 anos em que 
viveu no Brasil.
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ZERO HORA ♦ PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 30/1/2007

O poético 

Brasil de 

Pi erre Verger
Mostra será aberta hoje no Margs

De hoje até o próximo Io de abril, todo o primei
ro andar do Margs reserva aos visitantes uma via
gem em preto-e-branco pelos confins do Brasil.

Será inaugurada hoje, às 19h, no museu porto- 
alegrense a mostra O Brasil de Pierre Verger, reu
nindo 280 imagens registradas pelo etnólogo, via
jante e fotógrafo francês que produziu no Brasil 
parte importante de sua obra.

Verger fez parte de uma geração de europeus que aju
dou a definir uma idéia de Brasil para o século 20, como o 
antropólogo Claude Lévis-Strauss e o crítico literário Pau
lo Rónai. Seu registro da Bahia e das tradições do Can
domblé se tornou tão conhecido que ofuscou, ao menos 
no Brasil, a noção de que Verger havia trabalhado com ou
tros Estados e elementos culturais do Brasil.

A exposição no Margs recupera esse outro ângulo. Sim, 
estão lá as clássicas imagens de Salvador com seus portos, 
feiras e mercados, mas aparecem com destaque a aridez 
do sertão, artistas de circo, as ruínas e os sobreviventes de 
Canudos, diferentes festas de Carnaval, o frevo em Recife, 
além, é claro de uma das facetas esteticamente mais ricas 
da obra do francês, seus retratos, flagrantes de rostos mar
cados pela vida brasileira.

- Verger tinha uma qualidade importante para um fotó
grafo: as pessoas se sentiam à vontade com ele, seus retra
tos são espontâneos. Até pela máquina que ele usava, uma 
Rolleiflex. Era preciso enquadrar olhando para baixo, o 
que reflete uma postura de humildade do fotógrafo diante 
de seu objeto - comenta o curador Alex Baradel, diretor 
da Fundação Pierre Verger, responsável pela exposição.

A mostra foi organizada em 2006 para comemorar os 
60 anos da chegada de Verger à Bahia, uma visita que 
pautaria as décadas seguintes do trabalho do fotógrafo. 
Seu contato com as cerimônias do candomblé causou-lhe 
profunda impressão, e ele passaria os anos seguintes estu
dando a religião no Brasil e em suas raízes, na África. O 
fato de os trabalhos terem sido realizados entre 1946 e 
1958 também permite acompanhar um Brasil ainda no 
estágio inicial de sua desordenada urbanização.

- A fotografia de Verger pode ser lida de duas formas, 
uma é a estética, poética, e a outra é o aspecto cultural. As 
fotos dele agradam muito aos jovens, provavelmente por
que esse público se identifica com essa ânsia de viajar e 
conhecer o outro - comenta Baradel.

Menina trabalhadora na colheita do Caroá, em Bom Nome (PE), em 1947

0 QUE: exposição 0 Brasil de Pierre Verger

QUANDO: abertura, hoje, às 19h. Visitação até dia 7o de abril, 
de terças a domingos, das 10 às 19h.

ONDE: no Margs (Praça da Alfândega, s/n°, 3227-2311)

QUANTO: entrada franca

Brincante do
Cavalo-Marinho,
festejo do Recife
chamado em
outras regiões de
Bumba-Meu-Boi,
em 1947

Moradora do
arraial de Canudos,
em foto da série de

1947 na qual
Verger retraçou
os caminhos da

guerra no sertão
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PIERRE VERGER / DIVULGAÇÃO / CP

Imagens estão no Margs a partir de hoje

Em cartaz, o Brasil 

no olhar de Verger
O Margs (Praça da Alfândega, 

s/n°) inaugura hoje, às 19h, a mos
tra “O Brasil de Pierre Verger”. A ex
posição apresenta, pela primeira vez 
no RS, o acervo da fundação que le
va o nome do artista. A mostra traz 
cerca de 250 fotografias em preto e 
branco com o cotidiano brasileiro 
pelos olhos do fotógrafo e etnólogo 
francês, falecido em 1996.

Com curadoria de Alex Baradel, 
pode ser vista até o dia 1Q de abril, 
com visitação de terças a domingos, 
das lOh às 19h. Organizada em co
memoração aos 60 anos da chegada 
de Verger à Bahia, apresenta traba
lhos realizados entre 1946 e 1958, 
que retratam o período inicial de 
deslumbramento do fotógrafo es
trangeiro com a multiplicidade cul
tural brasileira e a variedade das ati
vidades mercantis, religiosas, lúdi
cas e festivas do país.

• Hoje será grande a movimentação no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul por conta da mostra de Pierre Ver
ger, um dos mestres da fotografia. A mostra “O Brasil de 
Pierre Verger” será a primeira exposição da pasta secre
tária Estadual da Cultura Mônica Leal, cujo projeto foi ini
ciado na gestão de Paulo Amaral. A curadoria é de Alex 
Baradel, e o presidente da fundação Peirre Verger, Gilber
to Sá, estará recebendo juntamente com a secretária Mô
nica Leal e o diretor interino do Margs César Prestes.

AR'-un'o
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0 BRASIL DE PIERRE VERGER - Fotó
grafo, antropólogo e grande admirador 
do candomblé, Pierre Verger veio ao 
Brasil há 60 anos e construiu um riquís
simo acervo de imagens retratando o 
país. A mostra reúne trabalhos diversos 
que realizou ao longo de sua vida e que 
já estiveram expostos no MAM (Museu 
de Arte Moderna) de São Paulo e no 
MAM da Bahia. Galeria Berta-Locatelli do 
Margs (Praça da Alfândega, s/n-). De terça 
a domingo, das 10h às 19h. Até 25 de fe
vereiro. Entrada franca.
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0 curador ALEX BARADEL veio a Porto Alegre instalar a exposição "0 Brasil de 
Pierre Verger", no Margs. CÉZAR PRESTES, orgulhoso, à direita, recebeu os 

convidados na abertura da mostra, na noite de terça-feira. Prestes, que atualmente 
é o diretor interino do museu, deve assumir o posto em caráter oficial assim que 

sair o edital. Comenta-se que poderá acumular outras duas diretorias, a do Museu 
de Arte Contemporânea (MAC) e do Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAV)
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Percepção
A governadora Yeda 
Crusius entre César 
Prestes e Gilberto Sá. 1 O Museu de Arte do Rio do Grande 

do Sul - Ado Malagoli apresenta a 
mostra “O Brasil de Pierre Verger” com 
fotos do artista francês que soube ob
servar o povo brasileiro e suas manifes
tações, contando com a curadoria de 
Alex Baradel. A ambientação está per
feita para as imagens, com ênfase na
coleção de fotos religiosas apresenta
das numa seqüência de pequenas se
las, similares às usadas nas casas de
religião da Bahia para os trabalhos de
iniciação dos filhos de santos.

A governadora Yeda Crusius, visitan
do o museu pela primeira vez depois 

de sua posse, percorreu a mostra em 
companhia de Gilberto Sá, presidente da 
Fundação Pierre Verger, e do diretor do 
MARGS, César Prestes. A coleção de fo
tos possui itens de grande sensibilidade e 
arte e deve ser conferida. A secretária Es
tadual da Cultura, Mônica Leal, estava em 
Brasília, participando de reunião com de
mais titulares da pasta de Cultura de di
versos Estados.
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Clarice Chwartzmann e Fernando 
Barll admiram as belas imagens 

de P/erre Verger, no Margs. A ^ 
mostra, uma das boas dicas 

nessa temporada de verão, está 
em cartaz até 25 de fevereiro.
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0 pintor paulista José Pancetti 
(1903 - 1958), nome importante 
da arte moderna brasileira, 
conhecido como mestre das 
marinas, tem seu trabalho 
documentado em ensaio 
fotográfico de Pierre Verger

■

dia doméstica. Mas só caiu no mundo de verdade 
depois da morte da mãe, em 1932. Foi quando 
aprendeu a fotografar e decidiu se converter em fo
tógrafo e viajante. Percorreu a Europa a pé e de bi
cicleta. Esteve na União Soviética, acompanhando 
o aniversário de 15 anos da Revolução, passou poi 
China, Laos, Camboja, Vietnã, Japão e Filipinas. 
Foi aos Estados Unidos, à África e, a partir do Mé
xico, atravessou a América Latina. Em 1946, c he
gou à Bahia. Decidiu se fixar ali e, dali, só saiu pa
ra novas incursões à África e à Europa. Fascinado 
pela cultura afro-brasileira, dedicou-se a estudar 
em profundidade o candomblé, converteu-se à reli
gião e chegou a receber o título honorífico de baba- 
laô, sendo rebatizado como Fatumbi - Pierre Fa- 
tumbi Verger”, ele passou a se assinar. Nascido eu
ropeu, branco e rico, Verger escolheu ser brasileiro e 
negro. Deixou mais de 60 mil negativos.

Isso tudo foi numa época em que o mundo pare
cia mais vasto e havia mais coisas por descobrii - 
menos com o espírito civilizatório da fase das ex
pansões coloniais, mais com uma curiosidade do- 
cumentarista, a disposição de conhecer o Outro, de 
compreender o Outro. É isso que se vê nas fotogra
fias em exposição no Margs, em contrastado preto- 
e-branco, imagens sempre quadradas, nem hori
zontais nem verticais (como previa o negativo oito 
por oito da câmera Rolleiflex), os contornos muito 
definidos, a profunda profundidade de campo. A 
mostra está organizada por temas: procissão de 

A mostra distribui centenas de fotografias de Navegantes em Salvador, o circo, os travestis no 
pierre Verger por praticamente todo o dn Carnaval, o frevo, as peregrinações católicas, o

l

Um elogio ao Brasil 

e aos brasileiros
Exposição no Margs apresenta o olhar de Pierre Verger

Pierre Verger por prancumerue mau o térreo do Carnaval, o frevo, as peregrinações católicas o

documentação importante do trabalho do per-

EDUARDO VERAS

Somos - a bela exposição em

exaltar a força inventiva do brasc francês no liras,l cotirrndo up dJm6 flf£, vislaemSomos. no Santander) e do grande pintor

vender pirulitos ou na constituição de uma devo nu çi i - brasileiros Conju- do, é sobretudo respeitosa em relação às imagens
Ção religiosa. Essa perspectiva (começando pelo dó candomblé, as Juais. segundo se Uai o próprio
título, plural e afirmativo) e mais ou menos recen- gando olhar cient fi ^ estavam Patumbi Verger hesitou em trazer a publico,
te na percepção que o país tem de sua cultura po- uma eP0C“fiaJ“d' Verqer ajudou a definir O Brasil de Pierre Verger segue em cartaz ate Io 
pular. Exposição inaugurada esta semana ah do claramente aPa^0S> % J' j d brü de terças ü domingos, inclusive feriados

ia mesma Praça da Alfândega. Ímüia depos- (como Hoje. pol exemplo). das Wh * 19H, sempre

ses, o parisiense Verger sempre cultivou certa rebel- com entro

Opinião
Artes

lado, no Margs, na 
centro de Porto Alegre, ajuda a compreender me
lhor a adesão do brasileiro a si mesmo.
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Você já foi à Bahia?

Um artista argentino e um fotógrafo francês 
ajudaram a consolidar boa parte da imagem 
que o mundo - e o resto do Brasil - têm hoje da 
Bahia. Ilustrador dos livros de Jorge Amado, 
Carybé (1911- 1997) radicou-se na Bahia nos 
anos 30 e tomou-se uma espécie de cronista da 
vida em Salvador, retratando em suas obras a 
paisagem da cidade, os rituais do candomblé, a 
iconografia dos deuses africanos, as festas e, 
claro, as curvas da mulher baiana. O francês 
Pierre Verger (1902 - 1996) desembarcou na 
Bahia em 1946, depois de viajar ao redor do 
mundo por 14 anos trabalhando como 
fotógrafo free lance. Parte do que ele viu naquele 
Brasil dos anos 40/50 - e que teve um impacto 
tão grande no fotógrafo a ponto de convencê-lo 
a fincar raízes neste e não em outro país exótico 
qualquer - pode ser visto na exposição 0 Brasil 
de Pierre Verger, em cartaz no Margs até Io de 
abril.

Para aproveitar a viagem por este Brasil de 
Verger, recomenda-se abrir mão da pressa de 
quem percorre todas as capitais do Nordeste em 
uma semana. Trata-se de uma daquelas 
exposições para visitar mais de uma vez - o que 
não chega exatamente a ser um problema, 
nestes dias de temperaturas altas e atrações 
culturais em baixa. Cada série de fotos incluída 
na exposição, registrando festas, ritos religiosos, 
artistas populares, paisagens áridas e rostos 
marcados pelo sol dos trópicos, nos conta uma 
história de um Brasil que nos parece, 
paradoxalmente, muito familiar (porque várias 
dessas imagens estão associadas à idéia 
genérica que temos do que seja a “brasilidade”) 
e estranha (levadas em conta a distância no 
tempo e as evidentes diferenças culturais que 
separam aquele lado do país do nosso peculiar 
extremo meridional).

Não é difícil nos associarmos ao olhar 
estrangeiro de Verger diante, por exemplo, do 
auto do Cavalo-marinho, originário de 
Pernambuco e conhecido noutras regiões como 
Bumba-meu-boi. Num terreiro em que se 
dança, brinca e tira a sorte, misturam-se 
influências de holandeses, africanos e 
indígenas, num amálgama cultural tão rico que 
dá uma boa pista das razões que levaram o 
fotógrafo-antropólogo a fixar-se no Brasil. E 
tem ainda Mestre Vitalino trabalhando, os 
palhaços do Circo Nerino, os contadores de 
histórias da literatura de cordel, o Carnaval dos 
travestidos, Canudos...

Mas antes de nos entregarmos a um princípio 
de melancolia, lamentando que Verger não 
tenha encontrado tempo, em 50 anos de Brasil, 
para esticar a viagem até aqui - e é inevitável 
imaginar como seu olhar generoso e informado 
veria as singularidades deste lado do país - eis 
que deparamos com o registro da Festa dos 
Navegantes na Baía de Todos os Santos. Mudam 
as roupas, muda a paisagem, mas a santa e a 
devoção são as mesmas que os gaúchos 
conhecem tão bem - e que nos lembram, todos 
os anos, que apesar do nosso cacoete de às vezes 
olharmos o Brasil como se fôssemos 
estrangeiros, também fazemos parte desse 
impressionante caldo cultural que tanto fascina 
o resto do mundo.
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Cézar Prestes com a governadora Yeda Crusius e Gilberto Sá no Margs

Verger
Pela primeira vez, o Estado 

recebe em uma exposição o acer
vo da Fundação Pierre Verger. A 
mostra, que traz cerca de 250 fo
tografias em preto e branco, teve 
coquetel de abertura concorrido, 
com a presença da governadora 
Yeda Crusius, que visitou as 
obras expostas acompanhada 
pelo presidente da Fundação, 
Gilberto Sá, pelo curador Alex 
Baradel e pelo diretor interino 
do Margs, Cézar Prestes. O 
Brasil de Pierre Verger revela o 
cotidiano brasileiro através dos 
olhos do fotógrafo e etnólogo 
francês, que morreu em 1996.
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A secretária Estadual de 
Cultura, Mônica Leal 

esteve conferindo a mostra 
de Pierre Verger, depois de 

retornar de reunião do 
“Fórum Nacional dos 

Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Cultura”, em 

Brasília. A representante 
gaúcha foi eleita a 
vice-presidente do 
encontro. Mônica 

comentou o entusiasmo do 
fotógrafo francês pelo 

Brasil.

0 0 pintor Eduardo 
Vieira da Cunha está 
em temporada de mar, 
aproveitando a praia de 
Bombinhas, em Santa 
Catarina. Retorna em 
março e, em seguida, 
viaja para Basel, na 
Suíça, onde vai expor 
seus quadros.

O escultor Bez Batti estava 
visitando a mostra de 
fotografias.Veio a Porto 
Alegre combinar sua 
mostra de esculturas, 
realização da Fundação 
Moreira Salles, que será no 
primeiro semestre de 2008 
no MARGS.
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Xico Stockinger visitando a exposição de Verges no Margs

<♦ O escultor Xico Stockinger 
esteve no Margs visitando a 
exposição de fotos de Pierre 
Verger. Xico, que por duas ve
zes já foi presidente doMargs, 
foi recebido por Cézar Prestes, 
atual diretor do museu.
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este Carnaval, o Margs vai cair no folia -N mas só na segunda e na terça-feira, quando
estará de portas fechadas. Hoje e amanhã,

porém, o belo museu do Centro de Porto Alegre es
tará aberto, recebendo quem quiser conferir a ma
ravilhosa exposição 0 Brasil de Pierre Verger, com 
fotos feitas no país pelo etnólogo francês entre 1946
e 1958. E um dos temas mais fotografados pelo via
jante em diversas regiões do Brasil é justamente o
Carnaval.

Em Recife, Pierre Verger (1902 1996)conheceu
o frevo, registrado em imagens como esta à esquer
da, feita em 1948. Nas fotografias, é marcante entre
os foliões a presença do guarda-chuva - que, na
época, servia para proteger-se do sol, como arma de
defesa pessoal e até mesmo para guardar comida:
pedaços miúdos de charque eram amarrados às
suas hastes. Já no Rio e em Salvador, Verger desco
briu o Carnaval dos Travestidos, em que os ho
mens se vestem de mulheres e saem às ruas para
brincar com o povo (foto acima).
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Mostra IIIMostra IIMostra I
■* Pela primeira 
vez no Estado, a 
mostra itinerante 
“O Brasil”, de 
Pierre Verger, 
segue até o dia 1 - 
de abril no Margs, 
das 10h às 19h.

■* Visitas guiadasA exposição 
traz cerca de 350 
fotografias que 
revelam o 
cotidiano brasileiro 
através dos olhos 
do fotógrafo e 
etnólogo francês.

devem ser 
agendadas pelos 
telefones (51) 
3212-2281 e 
3221-3545, junto 
ao Núcleo de 
Extensão.

Cláudia Cunha (interina) - claudiacunha@osul.com.br

mailto:claudiacunha@osul.com.br
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0 BRASIL DE PIERRE VERGER - Fotó
grafo, antropólogo e grande admirador 
do candomblé, Pierre Verger veio ao 
Brasil há 60 anos e construiu um riquís
simo acervo de imagens retratando o 
país. A mostra reúne trabalhos diversos, 
que já estiveram expostos no MAM (Mu
seu de Arte Moderna) de São Paulo e no 
MAM da Bahia. Galeria Berta-Locatelli do 
MARGS (Praça da Alfândega, s/n-). Hoje, das 
13h às 19h. De terça a domingo, das 10h às 
19h. Até 1- de abril. Entrada franca.
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Uma paixão em 

preto-e-branco
m
r.

ierre Verger (1902-1996), francês de nascimento, baiano por 
opção e africano por paixão, chegou no Brasil, mais precisa
mente em Salvador, em 1946, e lá passou sua vida. Fotógrafo, 

poucos se transformou em um observador etnográfico, an
tropólogo e historiador da cultura nacional. Duzentos e cin- 

qüenta fotos, em preto-e-branco, de sua autoria, estão expostas, pela 
I] primeira vez em Porto Alegre, no Margs (Praça da Alfândega, s/nQ), até 
I dia 1Q de abril. Uma oportunidade única para quem gosta de fotografia.

A seleção de trabalhos, realizados entre 1946 e 1958, retratam o pe- 
tÈ ríodo inicial de deslumbramento do fotógrafo com a multiplicidade cul- 
m tural brasileira e a variedade das atividades mercantis, religiosas, lúdi

cas e festivas do país. O visitante encontrará, além de registros voltados 
ao candomblé, também imagens de circo, do Carnaval, da Guerra dos 
Canudos, da arte popular, dos vaqueiros e do princípio da verticaliza- 
ção de São Paulo. A mostra, já vista no Museu de Arte Moderna da 
Bahia e no Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi organizada em co
memoração aos 60 anos da chegada de Verger ao Brasil.

Sem dúvida, Verger foi um dos grandes pesquisadores da cultura e 
religião afro-brasileiras e deixou uma vasta obra, resultado de suas 
inúmeras pesquisas. Quando descobriu o candomblé, acreditou ter en
contrado a fonte da vitalidade do povo baiano e se tomou um estudio
so do culto aos orixás. Esse 
interesse pela religiosidade de 
origem africana lhe rendeu 
uma bolsa para estudar ri
tuais na África, para onde 
partiu em 1948. Foi na África * 
que Verger viveu o seu renas- á 
cimento, recebendo o nome de 9 
Fatumbi, “nascido de novo í 
graças ao Ifá”, em 1953. Em |
1988, transformou sua casa | 
na Fundação Pierre Verger, - 
disponibilizando seu acervo, 
artigos, livros, gravações, en- ; 
tre outros documentos.
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■

O BRASIL DE PIERRE VERGER —
Margs (Praça da Alfândega, s/n°), até 1o de abril. Cer
ca de 250 fotos em preto e branco que revelam o coti
diano brasileiro pela ótica do fotógrafo e etnólogo fran
cês, falecido em 1996. São trabalhos realizados entre 
1946 e 1958, que retratam o período inicial de deslum
bramento do estrangeiro com a multiplicidade cultural 
brasileira e a variedade das atividades religiosas e lúdi
cas. De terças a domingos, das 10h às 19h (foto).

25Jornai:
Dafa:..../.............93 /
«Sí"a:..0.?..  ..............

»

Babalaô Verger
Ao fazer pesquisas na África, o 

fotógrafo francês Pierre Verger assumiu o 
nome de Babalaô PierTe Fatumbi Verger. 
Este e outros temas ligados às tradições 
afro-brasileiras serão abordados na palestra 
“Verger e o Universo dos Orixás”, de José 
Luiz do Amaral, nesta quinta, no Margs.

■
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A diversidade artística está no Margs
gg^^Roseli^sDeonkftrtoOs de PierreVerger e coletiva sobre obra de Erico Veríssimo

O do Sul oferece ao 1 cialização em História ' ~

da Arte. Se dedica à

Museu ai

oportunidade de conferir as indivi
duais de Roseli Deon e Pierre Ver- 
ger; e as coletivas “Porto Alegre em pintura, ao desenho e 
cor”, com abertura, nesta segunda, à escultura. Ja expos _ 
no Bistrô da instituição; e “As cida- no Rio Grande do Sul, 
des imaginadas de Erico Verissi- no Rio de Janeiro, e 
mo”, com inaguração, na terça. Pa- em São Paulo; e no ex- 
ra abril, estão previstas exposições terior, no Uruguai, na . 
das artistas Zorávia Betiol e Miriam Colômbia; na Itália e '
Topolar, e do Núcleo de Artes Vi- na Inglaterra, 
suais de Caxias do Sul. “Porto Alegre em

As 24 pinturas recentes de Rose- cor , com abertura, |»j__
li Deon abordam 0 processo que le- nesta segunda, das I ”1

global no ambiente das cidades, es- va de fotógrafos gau 
tW pecialmente no local onde mora; a chos sobre a cídade e fh fe/as expreSsa sentimentos e dor
_ zona Sul de Porto Alegre. Roseli la- Porto ^egre. 16 ^ até j0 de abrü. Os tra-

■QÈÊ menta que 0 verde da paisagem ve- balhoTexpostos foram realizados
BS nha sendo substituído pelo cinza do Achutti, Carmem Gamba, F^rmo P retratam 0 pe-

concreto. Por isso, as telas ganha- Bueno; Uopid“to

. SKÊSSS^SS SSSSISSSSS
I colha das cores vibrantes, fundidas vista, entre paisagens, monumen- do para A to "^a

mmr^ isssasssii, ss&scs—5 2—íí.msí*
Série de Roseli foi feita entre 2006 e 2007 mundo. Visitação, até 8 de abril. nas Salas Negras e na Galeria g .
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Pierre Verger e 

os Orixás. í
rt Margs sedia hoje a palestra 
w “Verger e o Universo dos
Orixás”, ministrada pelo profes
sor e crítico de arte José Luiz do “O Brasil de Pierre Verger” (fo- 
Amaral. Coordenador do Núcleo to), que pode ser visitada de ter- 
de Documentação e Pesquisa do ças a domingos, com cerca de 250 
Margs, Amaral aproxima as fotografias que revelam o cotidia- 
obras de Pierre Verger e de ou- no brasileiro através dos olhos do 
tros pensadores europeus para fotógrafo e etnólogo francês, 
abordar o mundo das tradições 
afro-brasileiras, o caráter de filo
sofia inclusiva das tradições afri
canas, da religiosidade dos ter
reiros e o panteão dos Orixás.

Também do Margs, está em 
exibição até 1- de abril a mostra

Serviço
O que: Palestra Pierre Verger e o 
Universo dos Orixás 
Quando: Hoje, às 16h 
Onde Auditório do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n-)
Entrada franca

■

Curso de fotos para crianças
Pegando carona na mostra do

fotógrafo Pierre Verger, o Margs 
programou para o dia 31 deste mês 
uma oficina de fotografia para crianças 
de 7 a 14 anos. O evento é gratuito e 
ocorre das 14h30min às 16h30min.

Fabíola Brites - fabiola@osul.com.br

mailto:fabiola@osul.com.br
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Verger e as religiões afros
vai aproximar as obrasVerger e o Universo dos

Orixás é o tema da palestra do francês Pierre Verger 
de hoje, às 16h, no Museu e de outros pensadores 
de Arte do Rio Grande do europeus, como Roger 
Sul (Praça da Alfândega, Bastide, do mundo 
s/n9). A conversa será das tradições afro-
conduzida pelo crítico de brasileiras, destacando sua 
arte José Luiz do Amaral, filosofia, religiosidade e

das atividades personagens. Quando viveu 
no Brasil, Verger adotou o 
nome religioso de Babalaô

como uma
paralelas à exposição O 
Brasil de Pierre Verger, em 
cartaz no Margs até o final Pierre Fatumbi Verger, com

o qual realizou pesquisas 
na África.

de março.
Na palestra, Amaral


