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m acoh Klintmvitz, um dos mais expressivos e atuantes críticos de 
arte brasileiros, atualmente assinando coluna em 
publicações paulistas importantes como ‘Isto Ê” e 

Jornal da Tarde,, fala nesta entrevista 
especial para o “Correio do Povo” de suas impressões sobre a 

AV Bienal de São Paulo; a importância de crítica de arte; e da “Semana 
do MARGS” próximo acontecimento que mobilizará 

o Museu gaúcho a partir de hoje até o dia 26 de outubro,
Jacob Klintowitz foi convidado para participar desta Semana 

palestra sobre sua especialidade: a critica de 
arte e os novos rumos das artes plásticas no Brasil, palestra que 

acontecerá hoje às 17h30min, na sede do Museu

)

com uma

Jacob Klintowitz analisa momento da arte brasileira
Quando o gaúcho Jacob 

Klintowitz chego uao Rio, há 
pouco mais de dez anos, seu 
caminho era o jornalismo e a 
publididade. A crítica de ar 
te surgiu de maneira inespe
rada. Fazendo reportagem ge
ral, fez-se logo amigo de vá
rios pessoas. Entre eles, um 
grupo de jovem artistas plás
ticos que, revoltados com a 
situação das artes na outro- 
ra “Cidade Maravilhosa”, pe
diu-lhe para fazer uma repor- 
tageni-denúnca sobre o mono
pólio dos grupos de poder dos 
museus e a marginalização 
dos jovens artistas. A reporta 
gem — assinada — fez tal su
cesso que Helio Fernandes 
procurou-o pessoalfente enco- 
mendandolhe a partir daquele 
dia, uma coluna diária sobre 
arte no seu jornal.

Foram seis anos trabalhan
do na Tribunal. Destes seis 
anos surgiu o crítico comba
tivo e. temido, que se refere 
por exemplo, à exposição Pa
norama da Pintura, apresen
tada no Museu de Arte Moder
na de São Paulo, nestes ter
mos: “Podemos ter tudo nes
ta exposição, menos um pano
rama, tal a incrível ausência 
de atuantes pintores. Por ou
tro lado ,o MAM fecha-se ca
da vez mais à participação 
de “estranhos”. Desta manei
ra, a indicaão dos artistas é 
de seu Conselho de Arte, e, 
logo após o Juri dc Preraia- 
ção, igualmente sai de seu 
Conselho. Certamente que es
te pequeno exercício de po
der, este contemplar o pró
prio umbigo terá o seu pra
zer pessoal, mas tornará o 
MAM cada vez mails frágil, 
vulnerável e isolado da comu
nidade”. (Isto É — 3/10/79).

Como vemos, Jacob apren
deu muito com Hélio Fernan
des, a quem chama “grande 
jornalista” e seus livros pu
blicados. principalmente “Ar
te e Comunicação — apresen
tação de Alberto Dines — nos 
dão a dimensão deste crítico( 
que segue o seu cafninho e sa
be muito bem aonde preten
de chegar. Em 1973 seus edi
tores o apresentavam como 
um critico polêmico, com cer
ca de 3.000 artigos publicados, 
boa parte deles irônicos, sar
cástico se desmistificadores. 
Sua propohta é por uma ar
te genuinamente brasileira,

sem sermos copistas, e não 
artistas”.

ARTE NO RIO GRANDE güento nas próprias pernas”. 
Lembrei' “Você faz um favor 
para mim? Isto já fica como 
uma proposta, um recado meu 
para o diretor do MARGS. For 
que não organizar uma sala 
com os novos? Reunir 40 ou 
50 deles numa sala, cada um 
apresentando uns 5 trabalhos, 
seria uma coisa democrática, 
já que se fala tanto em de
mocracia. São tão poucos os 
dias que a gente passa em P. 
Alegre, quando surge uma o- 
casião dessas, que não dá tem
po para conhecer tudo. Eu 
gostaria muito de conhecer o 
trabalho destes jovens. Uma 
sala reunindo todos eles seria 
muito bom para os visitantes”.

E Tenius, o que acha dele? 
De sua idéia de enfeitar a ci
dade com suas esculturas?

literatura, essas coisas. Tem 
que conhecer o movimento da 
indústria, pois é muito impor
tante hoje a ligação da arte 
com a indústria. O que foi a 
transformação social, econô
mica e industrial do mundo 
no período que estão cha
mando agora de pós-industrial. 
Tem que ter uma coisa, que 
isto ninguém lhe dá, nem po
de aprender, que é um cer
to olho clínico para olhar 
uma determinada obra. Ver 
além da pequena aparência, 
a significação, a possibilida
de da proposta”.

“Você tem que aprender 
todas estas coisas e tem ao 
mesmo tempo que desapren
dê-las todas, para que, quan
do se colocar diante de uma 
obra, seja quase virgem e 
possa receber a obra e ver 
o que ela tem para te ensi
nar. Não sendo assim, você 
chega com ensinamentos para 
a obra, quando deve apren
der com ela. Você tem que 
ter uma capacidade criativa 
muito grande, porque tem 
que olhar uma obra e estabe
lecer o relacionamento que 
existe entre esta obra e o 
mundo social. Não é possível 
fazer esta ponte, se você não 
é capaz de criar. E tem que 
criar inclusive no texto, não 
pode ser um acadêmico. Ja
mais um acadêmico vai escre
ver sobre uma coisa revolu
cionária, c a arte é

Era uma crítica com forte 
tendência intelectual. Depois 
foi substituída por uma crí
tica mais preocupada com 
pequenos grupos, pequenos 
alvos de interesse, e com um 
grande interesse básico, que 
era a implantação da van
guarda americana no Brasil”. 
— O que seria esta vanguar- 

‘A arte conceituai, 
optical-art, pop-art. A intro
dução de uma metodologia a- 
mericana da mercadologia a- 
plicada à arte, a novidade a 
cada seis meses”.

Perguntado sobre qual seria 
sua explicação para a vitali
dade das artes plásticas no 
RS, Jacob Klintowitz respon
de que “eu não acho que ha
ja uma vitalidade incrível nas 
artes do R.io Grande, mas 
uma tradição na arte gaúcha. 
Este é inclusive um momento 
em que ela está excessivamen
te encolhida em relação ao 
resto do Brasil. Enquanto Be
lo Torizonte, Recife, João Pes
soa, se jogam para o cenário 
nacional, praticando arte, dis
cutindo, pondo em questão as 
coisas da estética e da sociolo
gia da arte, produzindo mate
riais, Porto Alegre está fecha
da sobre si mesmo. Acho que 
é ao contrário, não há vitali
dade, e está na hora de ha
ver maior empenho oficial na 
promoção da arte gaúcha. Na 
minha opinião, existem no Es
tado alguns mbons artistas. E 
necessário que haja um inter
câmbio com o resto do Brasil, é 
necessário que as discussões 
sejam a nível nacioal”.

da?

“Esta crítica está entran
do, me parece, no ocaso. Es
tá surgindo uma nova criti
ca. As pessoas mudaram, e 
há uma necessidade premente 
de se fazer coisas no Brasil. 
A critica está sofrendo estas 
alterações. É um novo tipo 
de crítica que está preocupa
da com o aspecto social da 
arte, com seu aspecto ético, 
as colocações da arte no 
do brasileiro. Está preocupa
da com os processos cie cria
tividade e principalmente 
fazer uma reflexão própria 
sobre a realidade cultural. Is
to não significa, evidente- 
mente, um desconhecimento 
do mundo, mas uma refle
xão. O outro tipo de traba
lho, — que não passa de có
pia — não é trabalho de re
flexão, é um trabalho ape
nas de mandaietes ideológi
cos”.
Acalmando um pouco sua in

dignação, Jacob continua — 
“Na nova crítica temos Shei- 
la Leiracr, que é muito boa, 
Alberto Beutnmuller, Olivio 
Tavares de Araújo, um crí
tico um pouco voltado para 
certos aspectos formais da 
obra, mas é um bom críti
co. E, se me permite, este 
que vos fala...

— “Acho Tenius um gran
de escultor. O trabalho que 
ele fez naquela praça (refe
re-se ao monumento a Caste
lo Branco), é uma das melho
res coisas que existem nas 
ruas do Brasil. Acho impor
tante, acho inclusive que es
te será o futuro do Brasil, 
uma arte mais ou menos do 
tamanho do país. Já fiz dois 
ou três comentários pelos jor
nais sobre isto 
Klintowitz — talvez ele nem 
saiba. Este tipo de trabalho 
obedece a uma tendência bra
sileira. Em Brasil ia o Athos 
Bulcão fez painéis imensos, 
em São Paulo a Maria Bono- 
mi, o Metrô está fazendo”.

— E Magliani? O que você 
acha da Magliani? “Acho uma 
mulher com muita garra. O 
trabalho dela muito bom, mas1 
é preciso um certo cuidado, 
pois sinto no seu trabalho 
uma certa tendência a sc au- 
tocomentar, eu acho que a 

coisa está mais na retratação 
do tipo de servidão humana. 
Quando o trabalho começa a 
se intelectualizar muito e a 
se comentar, acho perigoso, 
porque a força está na tragé
dia, não no intelecto”.

mun
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SEMANA DO MARGS

Qual seria a importância da 
Semana do MARGS com tudo o 
que se propõe a realizar, pa
lestras, inaugurações de novas 
salas, exposições?

“Trazer pessoas para fazer 
palestras tem valor, mas é um 
valor relativo — diz-nos Jacob 
— deveria haver núcleos na 
própria cidade, estes núcleos 
se projetarem para fora, tra
zer gente, a coisa adquirir um 
caráter dinâmico. Uma pales
tra c somente uma palestra, e 
eu nao sou o invetior da fór
mula da «ne.rgia”.

Você gostaria ao menos que 
houvesse debate?

Enquanla colocava na ele- 
ti ola uma Sonata para Piano e 
Violino de Beethoven, Jacob 
retrucou: “É. um debate é al
go mais dinâmico. Estas pa
lestras têm urna importância 
bastante relativa, elas podem 
colocar questões, esclarecer 
outras. Inquietar um pouco as 
pessoas. Posso discorrer sobre 
problemas que estão aconte
cendo, mas isto tem um valor 
limitado. O resultado aconte
ce quando se dá num meio fer
vilhante, formador de cudtu- 
ra. A atitude paternalista não 
resolve nada. e eu não tenho 
condições c!c levar sabedoria 
para ninguém, eu mal me a-

observou
Jacob Klintowitz

tário de Jacob Klintowitz pa
ra o Jornal da Tarde do dia 
3 de outubro, dia da inaugu
ração da mostra).

Fica no ar a pergunta: eia 
é realizada todos os anos, ou 
alterna Bienal Latino-Ameri
cana com Bienal Internacio
nal?

sempre
revolucionária, mesmo quando 
não aparenta ser. Então eu 
acho que é simples. É um es
tudo, um tipo de prática, 
uma capacidade de se desvin
cular, dc se tornar quase 
criança para olhar, e elabo- 

aquilo de forma criativa. 
Não é complicado, é preciso 
somente se dedicar.
A seguir passamos para sua 

sala de trabalho, onde tive 
oportunidade de observar o 
famoso armário que contém 
mais de 10.000 páginas escri
tas por Jacob, estudos, tra
balhos. E conheci um quadro 
de Fuhro. Henrique Leo Fuh- 
ro, na opinião cie Klintowitz, 
“seguramente um dos princi
pais gravadores do Brasil”, 
Carlos Pasquetti, Paulo Por- 
ceila, Leo Dexaihmer. E li
vros, muitos livros. Fui en
trevistá-lo numa quinta-feira 
à tarde. A intenção era to
mar-lhe no máximo meia ho
ra. Quando sai de sua casa, 
à noite já começava a cair 
sobre a Avenida Paulista. Foi 
uma conversa agradável, pon
tilhada de cafezinhos, servi
dos por sua eficiente gover
nanta. (Entrevista a Ida Vi- 
cenzia).

rar
A XV Bienal. que ficará 

aberta ao público até dia 9 de 
dezembro no Parque Ibira- 
puera, tem entre os 15 artis
tas contemporâneos brasilei
ros presentes, indicados pela 
Associação Brasileira de Crí
ticos de Arte, um gaúcho, 
Glauco Pinto de Morais, na 
opinião de Jacob Klintowitz 
um excelente artista que fi
nalmente está vendo seu tra
balho reconhecido nesta mos
tra Internacional.

O que você acha da critica 
de arte?

“Há duas críticas dc arte, 
no momento, no Brasil. Pri
meiro houve um período de 
uma crítica ideológica, que 
discutia as questões c que se 
colocava com uma possibilida
de de auto-debate. Esta críti
ca era constituída por Sérgio 

Miloet Paulo Mendes de Al
meida. Mario Pedrosa. Antô
nio Bento, Geraldo Ferraz.

que passou a 
um dos críticos mais co

nhecidos do Brasil, nestes úl
timos anos”.

Você poderia dar

ser

uma re
ceita para produzir um bom 
critico, assim como o Mino 
Carta acondiciona pitadas pa- 
ra constrmr um bom partido 
político?BIENAL DE SÃO PAULO

— “Você tem que ter co
nhecimentos básicos das coi
sas essenciais da área cien
tífica. Tanto da área bioló
gica como das ciências físi
cas e humanas, principal men
te psicologia c sociologia. 
Tem que conhecer a Histó
ria da Arte, pelo menos o bá
sico da história da arte mo
derna. Um bom crítico tem 
que estar a par da vida cul
tural, saber o que é o pro
cesso de criação na música,

“A mais importante mostra 
de arte do Brasil tem contra 
si, de maneira determinada, 
a absoluta maioria dos críti
cos de arte e artistas brasi
leiros. Aliás, a Bienal tem al
gumas particularidades que e- 
xigiriam o texto de Jacques 
Bergier. o teórico do realis
mo fantástico. É a única ex
posição Bienal de Arte — 
mundo inteiro — a ser rea
lizada todos os anos. (Comen-

i
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TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 1979CORREIO DO POVO
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MARGS festeja um ano em sede própria
Berço do Jazz” e “Zúbim Me
ta — O novo Toscanini”: dia 
24, quarta-feira, será a vez dó 
audiovisual “José Lutzeiniber- 
ger — sua vida e sua obra”, 
às 15 horas; dia 25, quinta-fei
ra, no mesmo horário, os fil
mes “Arte do Real” e “O Ros
to”; dia 26, às 15 horas, o au
diovisual “Pedro Weingárt- 
mer”.

Quarto dias de comemora
ções — die hoje a 26 — vão 
assinalar o primeiro ano de 
atividades do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul em sua 
nova sede, à Praça Barão do 
Rio Branco. 0 programa in
clui apresentações de corais, 
inauguração cTa sala de tape
çarias, projeções die filmes, 
palestras, instalação de um 
estande de gravuras na Praça 
Rio Branco e uma exposição 
de esculturas, também na Pra-

PROGRAMA

Ê este o programa comple
to das comemorações do pri
meiro aniversário do Museu, 
de Arte do Rio Grande do Sul, 
organizado em conjunto com 
o Departamento d|e Cultura 
da Secretaria de Cultura, Des
porto e Turismo:

Dia 23, terça-feira, 10h30 
mán., apresentação do Coral 
do Colégio Batista, sob a re
gência do maestro Aloysius 
Staub; apresentação da Ban
da da Brigada Militar; inaugu
ração da Sala de Tapeçaria, 
do “Destaque do Mês”, do ©s- 
tamde de gravuras e da expo
sição de esculturas.

À tarde, a partir das 15 ho
ras, projeção de filmes, apre
sentação do Coral do Banco 
do Estado do Rio Grande do 
Sul sob a riegência de Alferdo 
Pozoco Gill, palestra de Jacob 
Klintowiltz.

Dia 24, quarta-feira, a par
tir das 15 horas, projeção de 
audiovisual, apresentação do 
Coral e da Orquestra de Câ
mara da PUC, sob a regência 
de Gerliing Júnior, palestra 
de Norbert© Nicola.

Dia 25, a partir das 15 ho
ras: projeção de filmes, apre
sentação do Coral da Secreta
ria da Fazenda, sob a regên
cia do maestro 
Staub, palestra de Isolde 
Brains Venturelli.

Dia 26, com início às 15 ho
ras, projeção de audiovisual, 
apresentação do Coral Mascu
lino “25 de Julho” sob a re
gência de Agostinho Rusehel, 
palestra de Armindo Tremam.

Para a viabilização deste 
programa colaboraram o Ate- 
lier Livre, da Prefeitura Mu
nicipal, o UI Exército, o Porto 
Alegre City Hotel, o Grupo 
Habitasul, Turisprés, Modu- 
eon — Comércio e Instalações 
e o Hotel Embaixador e o 
DEPRC e a Brigada Militar.

ça.

DIRETOR DO MARGS

Jader Osório Siqueira, o di
retor do Museu, diz: “Estas co
memorações traduze m a nossa 
satisfação por termos um pré
dio ©m condições de abrigar 
perfeitamente o Museu: que
remos agora que a população 
de Porto Alegre confraternize 
conosco nestes dias de festa 
e que, mesmo depois, venha 
aqui regularmente, percorren
do mossas salas, utilizando nos 
so material de ptesquisa, parti
cipando de nessas promoções. 
Tudo o que foi elaborado para 
o aniversário do Museu par
tiu de reuniões dom o grupo 
de coordenadores. Idéias fo
ram lançadas, aproveitadas e 
postas ©m prática. A parte 
musical, por exêmplo: um de 
nossos objetivos é movimen
tar a vilda do Museu, fazer as 
pessoas tomarem consciência 
de que aqui não é um lugar 
só para oilhar quadros. Já fi
zemos um contato com vários 
musicistas para que venham 
tocar seus instrumentos aqui 
dentro. Renovamos o convite 
agora, que venham os músi
cos.

A sede própria do Museu de Artes

(dia 24, às 17h30mim, no audi
tório), Isolde Brams Venturel- 
li, que falará sobre “Os Pro
fetas de Congonhas”, com a- 
presientação dê peças barrocas 
da coleção particular de Júlio 
Curtis (dia 25, no auditório, 
às 17h30miim) e Armindo Tre- 
visan qule fará palestra sobre 
o “Panorama da Escultura 
Gaúcha Contemporânea” (dia 
26, às 17h30min, no auditório, 
do MARGS).

Diariamente, no mesm o au
ditório, serão realizadas ses
sões dê filmes e apresenta
ções de audiovisuais produzi
dos, estes últimos pelo pró
prio Musleu: dia 23, às 15 ho
ras, projeção dos filmes “No

esculturas, todas de granae 
porte, foram feitas especial
mente para a rua, para jar
dins, tratando-se pois. esta ex
posição, de inilciativa inédita 
entre nós.

do Rio Grandíe do Sul, com 
Carlos Alberto Petrueci ini
ciando a série de artistas que 
pretendemos focalizar. Ainda 
na terça-feira, na parte da 
manhã, teremos a abertura 
do estande dê gravuras e a 
inauguração da exposição dle 
esculturas, ambas ao ar livre, 
na Praça Rio Branco”.

PARTICIPANTES

Na mostra dê esculturas, se
rão apresentadas obras de As- 
trid Linsenmayer, Carlos Au
gusto da Silva (Gutê), Carlos 
Tenius, Claudia Stem, Fidêlis 
Fortunato Caselii, Gurna, Iri- 
neu Garcia, Míriam Obino, Né- 
liidê Casaccia Blertolucci, Ro
berto Cidade, Rodolfo Garcia 
e Vasco Prado. Tanto as gra
vuras como as esculturas esta
rão à venda. Note-se que a® 
nhecimento: o crítico Jacob 
KLintowiitz, que falará sobre 
“Questões de Arte Brasileira 
Atual” (Ler entrevista nesta 
nnesma página) do MARGS), 
Norberto Nicola, que discor
rerá sobre “Origens da Arte 
de Tecer na América do Sul”

Outra parte importante do 
programa são as inaugurações. 
Hoje após a apresentação do 
Coral do Colégio Batista, às 
10h30min, abriremos a Sala 
de Tapeçarias, com obras de 
Arüindo Volpato, Berenice 
Rodrigues Gorini, Caria Obi
no, Fany Meirnes, Heloísa Ân
gela Croeo Selláns, Ivandira 
Dotto Saldanha, Joana de Aze
vedo Moura, Jussara Cirne 
Souza, LMê Hunsche, Maria 
Helena Cavalcante, Rachela 
Gleuser, Ronete Magrisso, Sa- 
lomé Steinmetz, Sônia Müller 
e Zorávia Bettiol. Logo de
pois, o “Destaque do Més”, 
uma homenagem aos artistas

Aloisyus

PALESTRAS E FILMES

Atendendo convite da dire
ção do MARGS, virão a Porto 
Alegre três nomes conhecidos 
que, junto com Armindo Tre- 
visam, desenvolverão palestras 
relaltávas a seus campos dê co- 
Lêopoldo Plentz, Mara Caru- 
so, Marta Loguércio, Milton 
Würdig, PauiO Chimendes, 
Paulo Forcella, Wilson Alves 
e Wilson Cavalcanti.

No estande de gravuras es
tarão obras dos gravadores 
Armando Almeida, Awico 
Herscovitz, Anestor Tavares, 
Clébiio Sória. Danúbio Gonçal
ves, Fernando Bairil, lisa Mon
teiro, Jaiir Dias, Lacy Adamy

# acoh Klintoxvitz, um dos mais expressivos e atuantes críticos de 
arte brasileiros, atualmente assinando coluna em 
publicações paulistas importantes como Isto Ê” e 

Jornal da Tarde,, fala nesta entrevista 
especial para o “Correio do Povo” de suas impressões sobre a 

XV Bienal de São Paulo; a importância de crítica de arte; e da “Semana 
do MARGS” próximo acontecimento que mobilizará 

o Museu gaúcho a partir de hoje até o dia 26 de outubro,
Jacob Klintowitz foi convidado para participar desta Semana com uma 

palestra sobre sua especialidade: a crítica de 
arte e os novos rumos das artes plásticas no Brasil, palestra que 

acontecerá hoje às 17h30min, na sede do Museu

j

arte brasileiraJacob Klintowitz analisa momento da
literatura, essas coisas. Tempr-ítir-a cnm fort©.Ta/*nh I ARTE NO RIO ORANOEflnan/Irt r, tfaiíph/* diionfA noe nrnnvi n ™ 1*» ftV n o iimo



Alegre trés nomes conhecidos 
que, junto com Ammámdo Tre- 
visan, desenvolverão palestras 
relativas a seus campos die co- 
Leopoldo Plentz, Mama Caru- 
so, Marta Loguércio. Milton 
Würdig, Paulo Cbimendes, 
Paulo Por celta, Wilson Alves 
e Wilson Cavalcanti.

26, às 17h30inin, no auditório, 
do MARGS).

Diariamente, no mesmo au
ditório, serão realizadas ses
sões de filmes e apresenta
ções de audiovisuais produzi
dos, estes últimos pelo pró
prio Musiau: dia 23, às lõ ho
ras, projeção dos filmes “No

PARTICIPANTES rão à venda. Note-se que as 
nhecimento: o crítico Jacob 
Klintowitz, que falará sobre 
“Questões de Arte Brasileira 
Atual” (Ler entrevista nesta 
miesma página) do MARGS), 
Norberto Nicoia, que discor
rerá sobre “Origens da Arte 
de Tecer na América do Sul”

Para a viabilização deste 
programa colaboraram o Ate- 
lier Livre, da Prefeitura Mu
nicipal, o Ifl Exército, o Porto 
Alegre City Hotel, o Grupo 
Habitasul, Turisprés, Modu- 
eon — Comércio e Instalações 
e o Ho Be! Emb aixador e o 
DEPRC e a Brigada Militar.

Dotto Saldanha, Joana de Aze
vedo Moura, Jussara Cirne 
Souza, Lilciê Hunsche, Maria 
Helena Cavalcante, Rachela 
Gieuser, Ronete Magrisso, Sa- 
lomé Steinmetz, Sônia Müller 
e Zorávia Bettiol. Logo de
pois, o “Destaque do Mês”, 
uma homenagem aos artistas

No estande de gravuras es
tarão obras dos gravadores 
Armando Almeida, Anico 
Herscovitz, Anestor Tavares, 
Clébio Sória, Danúbio Gonçal
ves, Fernando Baril, lisa Mon
teiro, Jair Dias, Lacy Adamy

• acoh Klintowitz, um dos mais expressivos e atuantes críticos de 
arte brasileiros, atualmente assinando coluna em 
publicações -paulistas importantes como “.Isto Ê” e 

Jornal da Tarde,, fala nesta entrevista 
especial para o “Correio do Povo’ dc suas impressões sobre a 

XV Bienal de São Paulo; a importância de crítica de arte; e da “Semana 
do MARGS" próximo acontecimento que mobilizará 

o Museu gaúcho a partir de hoje ate o dia 26 de outubro,
Jacob Klintowitz foi convidado para participar desta Semana com uma 

palestra sobre sua especialidade: a crítica dc 
arte e os novos rumos das artes plásticas no Brasil, palestra que 

acontecerá hoje às 17h30min, na sede do Museu

J

Jacob Klintowitz analisa momento da arte brasileira
Quando o gaúcho Jacob 

Klintowitz chego uao Rio, há 
pouco mais de dez anos, seu 
caminho era o jornalismo e a 
publididade. A crítica de ar 
te surgiu de maneira inespe
rada. Fazendo reportagem ge
ral, fez-se logo amigo de vá
rios pessoas. Entre eles, um 
grupo de jovem artistas plás
ticos que, revoltados com a 
situação das artes na outro- 
ra “Cidade Maravilhosa”, pe
diu-lhe para fazer uma repor- 
tagem-denúnca sobre o mono
pólio dos grupos de poder dos 
museus e a marginalização 
dos jovens artistas. A reporta 
gem — assinada — fez tal su
cesso que Helio Fernandes 
procurou-o pessoalfente enco- 
mendandolhe a partir daquele 
tlia, urna coluna diária sobre 
arte no seu jornal.

ARTE NO RIO GRANDE Temliteratura, essas coisas, 
que conhecer o movimento da 
indústria, pois é muito impor
tante hoje a ligação da arte 
com a indústria. O que foi a 
transformação social, econô
mica e industrial do mundo 
no período que estão cha
mando agora de pós-industrial. 
Tem que ter uma coisa, que 
isto ninguém lhe dá, nem po
de aprender, que é um cer
to olho clinico para olhar 
uma determinada obra. Ver 
além da pequena aparência, 
a significação, a possibilida
de da proposta”.

“Você tem que aprender 
todas estas coisas e tem ao 
mesmo tempo que desapren
dê-las todas, para que, quan
do sc colocar diante de uma 
obra, seja quase virgem e 
possa receber a obra e ver 
o que ela tem para te ensi
nar. Não sendo assim, você 
chega com ensinamentos para 
a obra, quando deve apren
der com ela. Você tem que 
ter uma capacidade criativa 
muito grande, porque tem 
que olhar uma obra e estabe
lecer o relacionamento que 
existe entre esta obra e o 
mundo social. Não é possível 
fazer esta ponte, se você não 
é capaz de criar. E tem que 
criar inclusive no texto, não 
pode ser um acadêmico. Ja
mais um acadêmico vai escre
ver sobre uma coisa revolu
cionária, e a arte é sempre 
revolucionária, mesmo quando 
não aparenta ser. Então eu 
acho que é simples. É ura 
tudo, um tipo de prática, 
uma capacidade de se desvin
cular, de se tornar quase 
criança para olhar, e elabo- 

aquilo de forma criativa. 
Não é complicado, é preciso 
somente se dedicar.
A seguir passamos para sua 

sala de trabalho, onde tive 
oportunidade de observar o 
famoso armário que contém 
mais dc 10.000 páginas escri
tas por Jacob, estudos, tra
balhos. E conheei um quadro 
de Fuhro. Henrique Leo Fuh- 
ro. na opinião de Klintowitz, 
“seguramente um dos princi
pais gravadores do Brasil”, 
Carlos Pasquetti, Paulo Por- 
cella, Leo Dexaihmer. E li
vros, muitos livros. Fui en
trevistá-lo numa quinta-feira 
à tarde. A intenção era to
mar-lhe no máximo meia ho
ra. Quando sai de sua casa, 
à noite já começava a cair 
sobre a Avenida Paulista. Foi 
uma conversa agradável, pon
tilhada dc cafezinhos, servi
dos por sua eficiente gover
nanta. (Entrevista a Ida Vi- 
cenzia).

güento nas próprias pernas”. 
Lembrei1 “Você faz um favor 
para mim? Isto já fica como 
uma proposta, um recado meu 
para o diretor do MARGS. Por 
que não organizar uma sala 
com os novos? Reunir 40 ou 
50 deles numa sala, cada um 
apresentando uns 5 trabalhos, 
seria uma coisa democrática, 
já que se fala tanto em de
mocracia. São tão poucos os 
dias que a gente passa em P. 
Alegre, quando surge uma o- 
casião dessas, que não dá tem
po para conhecer tudo. Eu 
gostaria muito de conhecer o 
trabalho destes jovens. Urna 
sala reunindo todos eles seria 
muito bom para os visitantes”.

E Tenius, o que acha dele? 
De sua idéia de enfeitar a ci
dade com su.as ««culturas?

Era uma crítica com fone 
tendência intelectual. Depois 
foi substituída por uma crí
tica mais preocupada com 
pequenos grupos, 
alvos de interesse, e com um 
grande interesse básico, que 
era a implantação da van
guarda americana no Brasil”. 
— O que seria esta vanguar
da? — “A arte conceituai, 
optical-art, pop-art. A intro
dução de uma metodologia a- 
mericana da mercadologia a- 
plicada á arte, a novidade a 
cada seis meses”.

Perguntado sobre qual seria 
sua explicação para a vitali
dade das artes plásticas no 
RS, Jacob Klintowitz respon
de que “eu não acho que ha
ja uma vitalidade incrível nas 
artes do Rio Grande, mas 
uma tradição na arte gaúcha. 
Este é inclusive um momento 
em que ela está excessivamen
te encolhida em relação ao 
resto do Brasil. Enquanto Be
lo Torizonte, Recife, João Pes
soa, se jogam para o cenário 
nacional, praticando arte, dis
cutindo, pondo em questão as 
coisas da estética e da sociolo
gia da arte, produzindo mate
riais, Porto Alegre está fecha
da sobre si/ mesmo. Acho que 
é ao contrário, não há vitali
dade, e está na hora do ha
ver maior empenho oficial na 
promoção da arte gaúcha. Na 
minha opinião, existem no Es
tado alguns mbons artistas. E 
necessário que haja um inter
câmbio com o resto do Brasil, é 
necessário que as discussões 
sejam a nível naoioal”.

pequenos

“Esta crítica está entran
do, me parece, no ocaso. Es
tá surgindo uma nova criti
ca. As pessoas mudaram, e 
há uma necessidade premente 
de se fazer coisas no Brasil. 
A crítica está sofrendo estas 
alterações. É um novo tipo 
de critica que está preocupa
da com o aspecto social da 
arte, com seu aspecto ético, 
as colocações da arte no mun
do brasileiro. Está preocupa
da com os processos de cria
tividade e principalmente 
fazer uma reflexão própria 
sobre a realidade cultural. Is
to não significa, evidente
mente, um desconhecimento 
do mundo, mas uma refle
xão. O outro tipo de traba
lho, — que não passa de có
pia — não é trabalho de re
flexão, é um trabalho ape
nas de mandaletes ideológi
cos".

— “Acho Tenius um gran
de escultor. O trabalho que 
ele fez naquela praça (refe
re-se ao monumento a Caste
lo Branco), é uma das melho
res coisas que existem nas 
ruas do Brasil. Acho impor
tante, acho inclusive que es
te será o futuro do Brasil, 
uma arte mais ou menos do 
tamanho do país. Já fiz dois 
ou três comentários pelos jor
nais sobre isto 
Klintowitz — talvez ele nem 
saiba. Este tipo dc trabalho 
obedece a uma tendência bra
sileira. Em Brasília o Athos 
Bulcão fez painéis imensos, 
em São Paulo a Maria Bono- 
mi, o Metrô está fazendo”.

— E Magliani? O que você 
acha da Magliani? “Acho uma 
mulher com muita garra. O 
trabalho dela muito bom. mas 
é preciso uni certo cuidado, 
pois sinto no seu trabalho 
uma certa tendência a se au- 
tocomentar, eu acho que a 

coisa está mais na retratação 
do tipo de servidão humana. 
Quando o trabalho começa a 
se intelectualizar muito e a 
se comentar, acho perigoso, 
porque a força está na tragé
dia, não no intelecto”.

Foram seis anos trabalhan
do na Tribunal. Destes seis 
anos surgiu o crítico comba
tivo e temido, que se refere 
por exemplo, à exposição Pa
norama da Pintura, apresen
tada no Museu de Arte Moder
na de São Paulo, nestes ter
mos: “Podemos ter tudo nes
ta exposição, menos um pano
rama, tal a incrível ausência 
de atuantes pintores. Por ou
tro lado ,o MAM fecha-se ca
da vez mais à participação 
de “estranhos”. Desta manei
ra, a indicaão dos artistas é 
de seu Conselho de Arte, e, 
logo após o Juri de Premia- 
ção, igualmente sai de seu 
Conselho. Certamente que es
te pequeno exercício de po
der. este contemplar o pró
prio umbigo terá o seu pra
zer pessoal, mas tornará o 
MAM cada vez maiís frágil, 
vulnerável e isolado da comu
nidade*. (Isto É — 3/10/79).

em

SEMANA DO MARGS

Qual seria a importância da 
Semana do MARGS com tudo o 
que se propõe a realizar, pa
lestras, inaugurações de novas 
salas, exposições?

“Trazer pessoas para fazer 
palestras tem valor, mas é um 
valor relativo — diz-nos Jacob 
— deveria haver núcleos na 
própria cidade, estes núcleos 
se projetarem para fora, tra
zer gente, a coisa adquirir um 
caráter dinâmico. Uma pales
tra é somente uma palestra, e 
eu não sou o invetior da fór
mula da energia”.

Você gostaria ao menos que 
houvesse debate?

Enquanta colocava na elc- 
trola uma Sonata para Piano e 
Violino d'- Beethoven, Jacob 
retrucou: “É. um debate ó al
go mais dinâmico. Estas pa
lestras têm uma importância 
bastante relativa, elas podem 
colocar questões, esclarecer 
outras. Inquietar um pouco as 
pessoas. Posso discorrer sobre 
problemas que estão aconte
cendo, mas isto tem um valor 
limitado. O resultado aconte
ce quando se dá num meio fer
vilhante, formador de cudtu- 
ra. A atitude paternalista não 
resolve nada, e cu não tenljio 
condições dc levar sabedoria 
para ninguém, cu ma! me a-

«. ^ ’observou
Jacob Klintowitz

tário de Jacob Klintowitz pa
ra o Jornal da Tarde do dia 
3 de outubro, dia da inaugu
ração da mostra).

Fica no ar a pergunta: eia 
c realizada todos os anos, ou 
alterna Bienal Latino-Ameri
cana com Bienal Internacio
nal?

Acalmando um pouco sua in
dignação, Jacob continua _
“Na nova crítica temos Shei
la Leirner, que é muito boa, 
Alberto Beutnmuller, Olivio 
Tavares de Araújo, um crí
tico um pouco voltado para 
certos aspectos formais da 
obra. mas é um bom criti
co. E. se me permite, este 
que vos fala... que passou a 
ser um dos críticos mais co
nhecidos do Brasil, nestes úl
timos anos”.

Você podería dar

es-

rar
A XV Bienal. que ficará 

aberta ao público até dia 9 de 
dezembro no Parque Ibira- 
puera, tem entre os 15 artis
tas contemporâneos brasilei
ros presentes, indicados pela 
Associação Brasileira de Crí
ticos de Arte, um gaúcho, 
Glauco Pinto dc Morais, na 
opinião dc Jacob Klintowitz 
um excelente artista que fi
nalmente está vendo seu tra
balho reconhecido nesta mos
tra Internacional.

O que você acha da crítica 
de arte?

“Há duas críticas de arte, 
no momento, no Brasil. Pri
meiro houve um período de 
uma crítica ideológica, 
discutia as questões e que se 
colocava com uma possibilida
de dc auto-debate. Esta críti
ca era constituída por Sérgio 

Miloet Paulo Mendes dc Al
meida. Mario Pedrosa, Antô
nio Bento. Geraldo Ferraz.

Como vemos, Jacob apren
deu muito com Hélio Fernan
des, a quem chama “grande 
jornalista” e seus livros pu
blicados, principalmente “Ar
te c Comunicação — apresen
tação de Alberto Dines — nos 
cião a dimensão deste crítioo( 
que segue o seu caminho e sa
be muito bem aonde preten
de chegar. Em 1973, seus edi
tores o apresentavam como 
um critico polêmico, com 
ca de 3.000 artigos publicados, 
boa parte deles irônicos, sar
cástico se desmiçtificadorcs. 
Sua propohta é por uma ar
te genuinamente brasileira, 

sem sermos copistas, e não 
artistas”.

— uma re
ceita para produzir um bom 
critico, assim como o Mino 
Carta acondiciona pitadas 
ra construir um bom partido 
político?

pa-

BIENAl DE SÃO PAULO
— “Você tem que ter co

nhecimentos básicos das coi
sas essenciais da área cien
tífica. Tanto da área bioló
gica como das ciências físi
cas e humanas, principalmen
te psicologia e sociologia. 
Tem que conhecer a Histó
ria da Arte, pelo menos o bá
sico da história da arte mo
derna. Um bom crítico tem 
que estar a par da vida cul
tural, saber o que é o pro
cesso de criacão na música.

“A mais importante mostra 
de arte do Brasil tem contra 
si, de maneira determinada, 
a absoluta maioria dos críti
cos de arte e artistas brasi
leiros. Aliás, a Bienal tem al
gumas particularidades que e- 
xigiriam o texto de Jacques 
Bergier. o teórico do realis
mo fantástico. É a única ex
posição Bienal de Arte — no 
mundo inteiro — a ser rea
lizada todos os anos. (Comcn-

cer-
que


