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Ensaio revela cacos do cotidiano
Manuel da Costa inaugura hoje à noite nas Salas Negras do Margs uma exposição com 12 fotografias impactantes

Um gesto 

no olhar
EDUARDO VERAS

Depois de longa abstinência, 
o mundo das exposições se de
para com uma terça-feira gor
da. Só no Margs, em Porto 
Alegre, serão abertas cinco 
mostras na noite de hoje.

A mais impressionante é a 
que reúne 12 fotografias do 
gaúcho Manuel da Costa nas 
Salas Negras do museu.

A mostra intitula-se Nexus e 
corresponde ao 2o Prêmio Anu
al de Fotografia, concedido pe
lo governo do Estado. É o re
sultado de uma série de atentas 
caminhadas de Manuel pelas 
ruas de Porto Alegre.

Com os olhos postos no chão, 
ele perscrutou as margens do 
Guaíba em Ipanema e o meio- 
fio da Redenção na Avenida 
Osvaldo Aranha. Recolheu fo
lhas, pedras, gravetos, flores de 
jacarandá, tocos de cigarro, 
grampos de cabelo, botões, em
balagens - cacos do cotidiano, 
frágeis resquícios de uma des- 
memória coletiva, minúsculos 
dejetos da existência urbana.

O passo seguinte foi acondi- 
cionar os resquícios em caixas 

, e, depois, abrir as caixas sobre 
planos brancos. A partir de de- 

I senhos feitos pelo acaso, o artis
ta montou refinadas composi
ções. Por fim, fotografou.
- Quis partir de uma gratuida- 

le inicial - diz o porto-alegren- 
se de 43 anos. - Queria que a 
base fosse o aleatório.

A tentativa era marcar um dis
tanciamento entre essa série e 
uma anterior, Plano Branco, 
que valera para Manuel o pri
meiro lugar na Bienal de Curiti
ba e o reconhecimento nacional 
de seu talento. Ali, ele montava 

| depuradas composições com 
j elementos da natureza recolhi- 
| dos do sítio em que vive quase 

recluso, junto à Lagoa das Mal
vas, no Litoral Norte do Estado.

Na prática, tem-se novamente 
um conjunto de fotos de inspira
ção transcendente.
- A circunstância acaba sendo 

pretexto - admite o artista. - O 
que há é um estado de espírito 
que procuro materializar.

MANUEL DA COSTA, DIVULGAÇÀO/ZH

São belíssimas as fotos do 
Manuel da Costa e são so
bretudo comentários sobre o 
próprio olhar.

O mote parece ser o gesto 
de enxergar - saber enxergar 
- e o que afinal fazer com 
esse gesto.

O trabalho artístico pro
priamente dito começa já na 
coleta do material a ser foto
grafado. Manuel da Costa 
atualiza o procedimento du- 
champiano de ver além da 
aparência dos objetos e va
lorizar as suas possibilidades 
estéticas. Mas talvez fosse 
mais exato compará-lo a ou
tro genial artista dadaísta: o 
alemão Kurt Schwitters 
(1887- 1948).

Como Schwitters, um exí
mio artesão da colagem, Ma
nuel parece continuamente 
colocar em xeque a natureza 
dos objetos. O olhar sabe 
destacá-los da beira das cal
çadas às quais estão relega
dos, para em seguida diluí- 
los novamente na inteligên
cia da composição. O grave
to toma-se sobretudo textura. 
A embalagem pinçada do li
xo é sobretudo cor. A placa 
enferrujada, pintura. O cara
col seco, forma.

O gesto do artista não se 
explica apenas pelo desejo 
de construção estética. Há 
também uma ética no proce
dimento. Trata-se de atribuir 
valor aos resquícios quase 
imperceptíveis da civiliza
ção. O artista nessa hora se 
assemelha aos antigos pinto- 
res-exploradores, cujo exem
plo mais bem-acabado no 
país é o dos viajantes do 
Brasil colônia, aqueles que 
percorriam as matas virgens 
observando e reproduzindo 
respeitosamente cada flor, 
cada besouro estranho que 
encontravam. É como se ne
nhum dejeto merecesse ser 
desprezado.

Em silenciosas expedições pelas ruas da Capital, Manuel recolheu a matéria-prima para suas fotografias

O QUE: Nexus, exposição de fotografias de Manuel da Costa

QUANDO: de hoje a 16 de abril, de terças a domingos, das 
lOh às 19h, com entrada franca. Abertura, hoje, às 19h30min

ONDE: nas Salas Negras do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli, o Margs (Praça da Alfândega, s/n°)

eia mais sobre exposições na 
ágina central
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