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ZERO HORA - QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 20

Margs em economia de guerra
Duas mostras abrem a temporada 2003 do museu, com gravuras de Francisco Toledo e série de Silvia Mecozzi

FOTOS REPR00UÇÁ0/2HSerá aberta hoje à noite a temporada 
2003 do maior e mais importante mu
seu do Estado. A partir das 19h, o 
Margs apresenta nas suas pinacotecas 
uma retrospectiva do mexicano Fran
cisco Toledo. Nas Salas Negras, uma 
série da paulista Silvia Mecozzi.

O museu retoma suas atividades em 
um momento de impasse: o diretor do 
Margs, Paulo Amaral, sequer foi no
meado oficialmente.

oledo é um dos maiores ex
poentes da arte latino-america
na. A mostra pode, porém, ter 
significados que transcendem a 

qualidade do artista. O novo diretor do 
museu, o engenheiro Paulo Amaral, assu
miu o cargo em janeiro sob a expectativa 
de conseguir - ou não - manter a boa fase 
pela qual passava a casa, com megaexpo- 
sições de repercussão internacional, todas 
com curadoria, museografia e catálogo. A 
exposição de Francisco Toledo, patrocina
da quase integralmente pela embaixada 
do México, não terá catálogo. A museo
grafia se limitará às gravuras emoldura
das e a um texto aplicado ao fundo.

- Estamos trabalhando com certa difi
culdade - admite Amaral.
í -Ele jfróprio, indicado para o cargo ná 
mefáüg de: janéifo,'.nao foi oficialmente 
nomeado. O secretário estadual de Cultu
ra, Roque Jacoby, ainda negocia com a 
Casa Civil uma remuneração que esteja à 
altura da responsabilidade de gerir uma 
instituição do porte do Margs. Também o 
Instituto Estadual do Livro passa por difi
culdades. O aperto decorre de determina
ção do governo do Estado para que sejam 
enxugados em 20% os custos internos.
- Solicitamos ajustes para remunerar 

cargos de coordenação, mas ainda não fo
mos atendidos. Nosso orçamento mensal 
é de R$ 300 mil, para fazer frente à des
pesa de 38 instituições - diz Jacoby. - Es
tamos, em economia de guerrra.

Paulo Amaral avisa que mostras maio
res, como uma retrospectiva de Pedro 
Weingãrtner, dependerão de patrocínio.

Coelhos bombardeiam a morte: gravura de Francisco Toledo no MargsMéxico despudorado
A gravura expandidaFrancisco Toledo, 63 anos, é tido como o maior artista 

contemporâneo do México. Suas pinturas passam dos US$ 
60 mil. Gravuras como as que ele expõe no Margs - quase 
uma centena de águas-fortes, pontas-secas, litografias e xi
logravuras - custam em tomo de US$ 2 mil cada uma.

Sua arte poderia ser chamada de despudorada: auto-retra
tos, sapos lúbricos, esqueletos que se movem nervosamen
te. Pelo uso da gravura em metal, pela auto-referência, pelo 
violento erotismo, o conjunto poderia lembrar o Picasso 
que se viu em janeiro no Santander Cultural, na mesma 
Praça da Alfândega. A diferença é que, se Picasso era um 
artista solar, pletórico, Toledo se mostra uma criador som
brio, melancólico.
- Ele nunca deu uma entrevista na vida. É um homem re

cluso, fechado - conta Felipe Ehrenberg, adido cultural do 
México no Brasil, responsável pela vinda da exposição ao 
Brasil e amigo de Toledo.

Nasce da América profunda, pré-colombiana, o imaginá
rio de Toledo. Ele nasceu em Oaxaca, no sul do México, e, 
depois de ter morado em Paris, Los Angeles e Nova York, 
voltou para lá. O artista é filho de índios, tem o za- 
poteca como primeira língua e se dedica 
fervorosamente à preservação da cul- i 
tura regional. Liderou um movi- 
mento - vitorioso - para impedir a 
instalação de uma loja do y 
McDonald’s em Oaxaca. Na cidade, 
que remonta ao século 16, sobrevivem ain
da 16 grupos étnicos indígenas.

Na exposição Mera Esfera Es
fera Espinho, em cartaz a par
tir de hoje, nas Salas Ne
gras do Margs, a paulista 
Silva Mecozzi procura 
expandir a técnica da 
gravura em metal. Nes
se sentido, a mostra é 
quase didática. Repro- fí 
duz o percurso criativo r\f:/ 
da artista. ^tsrnsm

Na primeira sala, ali
nhadas horizontalmente, es
tão 40 gravuras: água-forte, 
ponta-seca e monotipia.
- Uma farra - diz Silvia.
As imagens ali se formam pelo acúmulo de linhas e também pela

sua estudada remoção.
Em outra parede, na mesma sala, há uma linha de esferas de cerâ

mica. Procedimentos da gravura - raspar, remover, marcar - são 
aplicados sobre a superfície lisa da aigila queimada.

Na segunda sala, os mesmos elementos ganham três dimensões. 
Em caixas brancas, fios e chapas de PVC repetem espacialmente os 
desenhos riscados na gravura.
- A linha sai do plano - resume a artista.
A mostra já esteve no Espaço Cultural dos Correios, no Rio, e, de 

Porto Alegre segue para o Museu de Arte Moderna da Bahia, em 
Salvador.

0 QUE: exposição de Francisco Toledo 
QUANDO: de hoje a 22 de maio, de terças 
a domingos, das 10h às 19h. Abertura, ho
je, às 19h
ONDE: nas pinacotecas do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°)

0 QUE: Mera Esfera Esfera Espinhq exposi
ção de Silvia Mecozzi
QUANDO: de hoje a 25 de maio, de terças 
a domingos, das lOh às 19h. Abertura, ho
je, às 19h
ONDE: nas Salas Negras do Margs (Praça 
da Alfândega, s/rf)

1

QUANTO: entrada franca
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A arte mexicana brilha no Margs
Museu abre hoje duas novas atrações, com obras de Francisco Toledo e da paulista Silvia Mecozzi
rp rabalhos de Francisco Toledo, um dos (Praça da Alfandega, s/n9). A temporada de abril nacional, encontra-se numa cidade do século
1 principais artistas contemporâneos do Méxi- da entidade abre hoje, às 19h, com a mostra de XVI, Oaxaca, região de cruzamentos etnológicos,

co, e gravuras e esculturas da artista plástica Sil- 93 gravuras de Francisco Toledo nas Pinacotecas que ainda mantém cerca de 16 diferentes grupos
via Mecozzi, são as duas novas atrações do Mu- do museu. O trabalho deste artista mexicano se culturais, cada um com sua própria língua e dia-
seu de Arte do Rio Grande do Sul/Ado Malagoli debruça sobre dois temas principais, a morte e o letos. Neste local, Toledo fundou um instituto de
_______ :________ !____________________divulgação/cp erotismo que podem mudar Artes Gráficas e um Museu de Arte Moderna.

“Mera Esfera Espera Espinho” é o título da 
no cosmopolita do artista, mostra que a artista plástica Silvia Mecozzi, 47
que transita entre metrópoles anos, vem mostrar em Porto Alegre. Seus trabal-
como Paris, Nova Iorque ou hos, sete gravuras e esculturas, também podem
México. O Margs está reali- ser conferidos, a partir de hoje, na Salas Negras
zando esta exposição com,;-: dó Margs. A aspereza e a violência do mundo con- 
apoio da Embaixada do Méxi--' temporâneo é o tema de base desta artista em 
co. As gravuras foram todas suas obras com formas translúcidas lembram
realizadas no período entre corpos femininos e seres marinhos. Ela adotou o
1999 e 2000, e constituem preto e o branco como instrumento de sua poéti-
um amplo painel de auto-re- ca e utiliza uma grande variedade de formas de
tratos, espécies de persona- registo, como o buril, ponta seca, furadeira, lixas
gens de si mesmo, e estudos e filhos plásticos em chapas acrílicas. A coleção já
obsessivos sobre a morte. O esteve na Espaço Cultural dos Correios no Rio de
percurso criativo de Toledo, Janeiro e após passar pela capital gaúcha, será
criado a partir do eco de mi- exposta no Museu de Arte Moderna da Bahia e na
tos e lendas regionais, já dura Pinacoteca do Estado de São Paulo. Essa é a pri-
40 anos. A essência de sua meira vez que a artista paulista expõe seu traba-
obra, de circulação inter- lho em Porto Alegre.

de cenário devido ao cotidia-

Obra do artista mexicano Francisco Toledo, a partir de hoje no Margs
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Margs recebe obras 

de Francisco Toledo#

A primeira exposição internacional da 
temporada do Margs (Praça da Alfânde
ga) para este ano vem do México. A par
tir desta sexta-feira, o público pode co
nhecer 93 gravuras de Francisco Toledo, 
considerado um dos mais importantes 
artistas mexicanos da atualidade.

s

Apesar de ser um cidadão do mundo 
,í (transita entre Paris, Califórnia, Nova 
I Iorque e México), Toledo buscou nos mi- 
^ tos e lendas regionais da região de Oxaca 

os elementos para compôr sua obra. Em 
/ suas gravuras, ele privilegia os retratos, 
^ a morte e o erotismo, temas presentes 

num ambiente que ainda mantém cerca 
de 16 grupos culturais, cada um com sua 

Wíiç própria língua e mais de duzentos diale- 
1 § tos. Em Oxaca, Toledo fundou um Insti- 
ú S tuto de Artes Gráficas e um Museu de 

Jr | Arte Moderna e, atualmente, desenvolve 
o projeto de uma escola de arte numa co- 

% .-£-?•«!* £ munidade próxima. A exposição pode ser 
Artista privilegia os retratos em suas coleções visitada até o dia 22 de maio.
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Alta temporada para a gravura
REPRODUÇÃO/ZH

A gravura começa 
em alta a temporada 
2003 em Porto Alegre. 
O Margs, na Praça da 
Alfândega, apresenta 
em suas pinacotecas 
uma retrospectiva do 
mexicano Francisco 
Toledo (ao lado, re
produção de uma das 
obras) e, nas Salas Ne
gras, a mostra Mera 
Esfera Espera Espi
nho, da paulista Silva 
Mecozzi. Se ele lida

também no Centro, a 
gaúcha Loraine Olivei
ra exibe 24 gravuras. 
Na primeira série, o 
metal serve de matriz. 
São gravuras de pe
queno formato, com 
destaque para a síntese 
do desenho, resolvido 
em poucas e precisas 
linhas. Na segunda sé
rie, o metal se combi
na com desenho e mo- 
notipia, para dar forma 
a estranhas bailarinas.

com a gravura segundo técnicas tradicionais, ela Também há gravuras na Galeria Bublitz Decaedro 
inova, expandindo noções da gravura para outros su- (Vicente da Fontoura, 2.600, fone 3332-4198): seri- 
portes, como pintura, escultura e cerâmica. No Mu- grafias do cearense Aldemir Martins. Horários de 
seu do Trabalho (Andradas, 270, fone 3227-5196), visitação podem ser conferidos no roteiro ao lado.


