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Participar deste livro comemorativo que reúne 
décadas de existência do MARGS é uma hon-as cinco

ra para nós da Killing, pois preservar a cultura também 
é um compromisso social. Em nossa trajetória de mais 
de quarenta anos buscamos sempre apoiar o espírito 
solidário, um dos pilares de nosso relacionamento com 
o mercado e herança de nosso fundador, Leopoldo 
Celestino Killing. O Grupo Killing, uma das mais tra
dicionais organizações empresariais do Rio Grande do 
Sul, é formado pela Killing Tintas e Adesivos e pela 
Duvinil Laminados Sintéticos, buscando continuamen
te oferecer ao povo gaúcho e de todo o Brasil serviços e 
produtos personalizados nos mercados de tintas e com
plementos para a construção civil, tintas para o seg
mento metal-mecânico, tintas e adesivos para a indús
tria moveleira, adesivos para calçados e produtos para 
acabamento de couro.

Ao ensejo das comemorações dos cinqüenta anos de sua cria
ção, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS 
lança esta obra em três volumes, na qual retrata sua história neste 
primeiro meio século de existência, segundo a visão daqueles que, de 
uma forma ou de outra, ajudaram a realizá-la.

O surgimento do MARGS representou para a sociedade rio- 
grandense um marco de qualidade, em torno do qual se aglutinaram 
as forças vivas da cultura da terra, valorizando a arte e fomentando a 
produção artística em todas as suas expressões.

No primeiro volume estão reunidos os depoimentos de ex- 
diretores, ex-funcionários, artistas, intelectuais, enfim, amigos que vêm 
mantendo, ao longo dos anos, um relacionamento estreito com esta 
casa e que, portanto, estão em condições de prestar testemunho de 
fatos importantes e até de curiosidades pitorescas.

No segundo livro, o leitor encontrará uma seleção de entrevis
tas, textos críticos e ensaios publicados pelos informativos e, poste
riormente, pelo Jornal do MARGS. Assim como a coleção do 
Museu, este volume será uma referência para o registro da história da 
arte no Rio Grande do Sul.

O terceiro volume encerra a tradução para o inglês e para o 
espanhol de cinco artigos já publicados e que foram selecionados por 
terem sido considerados os de melhor representatividade para espelhar 
o trabalho desenvolvido pelo Museu em prol da cultura. O terceiro 
volume ainda vai enriquecido por um artigo inédito de autoria do 
crítico de arte Prof. José Luiz do Amaral, que aborda o conteúdo e a 
importância do acervo do MARGS.

Milton Killing
Diretor Presidente do Grupo Killing

A história do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli traz muito da história do próprio 
Estado. Há 50 anos, as expressões artísticas gaúchas — e 
também as nacionais e internacionais - ganharam um 
palco especial em Porto Alegre: o MARGS. O Grupo 
Gerdau se orgulha de também fazer parte da trajetória 
do museu no apoio de publicações e exposições como 
a que mostrou obras raras da Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro e também na doação de esculturas de 
artistas como Saint Clair Cemin, Vasco Prado e Xico 
Stockinger. Pelas galerias do Museu passaram mostras 
de Iberê Camargo, um dos ícones da arte do Rio Gran
de do Sul. A cada dois anos, desde 1997, o MARGS 
também abre seu espaço para a Bienal do Mercosul, 
uma importante iniciativa cultural que contribui para 
a formação das novas gerações do país. A mostra, que 
tem projetado o Estado no cenário internacional de 
artes, reforça a importância das parcerias entre atores 
culturais e empresários.

Paulo César Brasil do Amaral
Diretor do MARGS

Jorge Gerdau Johannpeter
Presidente do Grupo Gerdau
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do Museu, e que agora ganhará nova documen- 
talidade, por meio de uma publicação sistemática. 
Nesta situação, estipular os critérios e aplicá-los 
foi uma árdua missão, pois o volume de textos de 
alta qualidade publicados nos jornais e boletins do 
MARGS ultrapassa largamente a quantidade de 
páginas disponíveis para este volume. Para agravar 
o quadro, a maioria dos autores e temas aborda
dos nos é particularmente relevante, pessoas res
peitáveis, amigos, artistas notáveis, eventos impor
tantes... o que deu um sentido particularmente trá
gico aos vários cortes que tivemos que proceder. 
Por essa razão, cabe-nos aqui apresentar os critéri
os adotados, e contar com a compreensão de al
gum autor talvez injustiçado.

O primeiro critério seletivo foi de pertinência 
face ao acervo e identidade do MARGS, o segundo, 
de excelência estilística (rigor, clareza, inteligência), 
o terceiro, a meta de se representar um arco históri
co que desse conta da trajetória histórica do Museu, 
e, com ela, de capítulos importantes da história da 
Arte brasileira, vividos ou construídos em nossa pro
víncia. Por fim, pensamos em quem seria o nosso 
leitor ideal e projetamos seus interesses para a mesa 
de edição. Tratando-se de uma documentação de 
história da arte, consideramos que o pesquisador 
ou o leitor interessado na história da arte do Rio 
Grande do Sul seria o melhor destinatário, que en
contrará aqui uma documentação substantiva, con
tendo fontes primárias editadas (depoimentos e en
trevistas), análises críticas e históricas, além de mui
ta informação sobre artistas e movimentos da arte

O título Selecta do Museu evoca a memória dos 
tempos em que professores e eruditos organiza
vam para os leitores a síntese de algum gênero, es
tilo ou temática, apresentando o que juravam ser 
o melhor da poesia latina, do verso romântico ou 
de receitas maravilhosas. Crestomatias, antologias 
e coletâneas realizam o mesmo ato de coleta 
seletiva, mas o título Selecta - com esta grafia anti
ga, peça de museu - traz consigo um pouco mais 
do efeito de memória visado por esta edição co
memorativa do cinqüentenário do MARGS. No 
presente caso, trata-se de uma seleção de textos 
publicados nos veículos de comunicação do 
MARGS (boletins e jornais), cobrindo um perío
do de 27 anos (1976-2003) de publicações valio
sas para o registro e expressão das idéias de nossa 
comunidade artística e cultural. Recuperando este 
patrimônio intelectual, a Selecta quer nos trazer 
reminiscências de uma comunidade de artistas, 
autores e leitores, e de sua melhor instituição 
museológica, expressando memória, inteligência e 
beleza - o trinômio com que se consagram as me
lhores finalidades dos Museus.

Há neste título uma certa redundância, pois o 
Museu já é seletivo por natureza. Nele, compare
cem obras representativas selecionadas segundo cri
térios de relevância e pertinência. Tal como a nos
sa própria memória, o Museu não recolhe e pre
serva tudo, mas apenas o que há de mais significa
tivo. Então, a Selecta do Museu significa de facto 
uma pós-seleção, uma segunda filtragem daquilo 
que já se tornou relevante por pertencer à história
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I
aqui vividos. Deste objetivo, decorrem diversos cui
dados editoriais, preservando a historicidade dos do
cumentos e produzindo indexações que facilitam a 
pesquisa.

Um segundo ato editorial foi a reorganização 
dos artigos em capítulos temáticos, o que foi feito 
a partir da natureza de cada texto, independente
mente da seção original em que foi publicado (por 
sua heterogeneidade). Assim, no capítulo Entre- 
falas, abre-se ao leitor uma brecha, por onde po
derá entrever e entreouvir o que nossos artistas têm 
a dizer, anexando conceitos e memórias ao legado 
de suas vidas e obras.

No capítulo Sistema, entrevistas e depoimen
tos sobre questões políticas e institucionais, refle
tindo a integração das Artes em um universo so
cial dinâmico, povoado por artistas, galeristas, 
colecionadores e visitantes - arte, mercado e so
ciedade. Houve espaço para ao menos um dos vá
rios manifestos de artistas publicados nesses bole
tins e jornais.

A Analítica compõe um volume importante de 
crítica e interpretação da Arte, abordando artistas 
e temas históricos. As visões apresentadas nestes 
artigos ampliam a compreensão do sentido e do 
contexto das obras da coleção.

O Museu reflete sobre si. E sinaliza metodo
logias, princípios, técnicas, memórias históricas e 
futurismos, atitudes e finalidades. Aos poucos, 
edifica-se entre nós uma museologia, feita de tra
balho e reflexão.

Ao indicar Paisagens urbanas, pensamos no ima
ginário da cidade, seus lugares e sua relevância 
patrimonial, ampliando o universo de representa
ções da Arte e do cenário em que se insere o Museu.

Nas Transversais, o encontro entre palavra e ima
gem, poeta e pintor, em releituras que estendem o 
efeito criativo de uma inspiração plástica, modu
lam sentidos, cores e formas, resultando em novas 
criações, plásticas e literárias. Nas transversais, o 
Museu abre janelas, e vai ver outros temas, exami
nar conceitos, perambular entre as várias musas.

Conquanto substantiva, esta seleção apenas re
presenta simbolicamente um denso acervo de tex
tos, disponível para o pesquisador na biblioteca 
do MARGS e de outros centros. Estes artigos fo
ram publicados em uma linhagem editorial que 
começa com o primeiro Boletim Informativo do 
MARGS, publicado em 1976, em uma tiragem 
de três mil exemplares e com periodicidade tri
mestral, buscando suprir uma necessidade de co
municação e de documentação das atividades do 
Museu. Assim seguiu até 1980. A seguir, o proje
to foi retomado em diferentes formatos, tornan
do-se regular entre 1983 e 1987. De abril de 1993

a janeiro de 1995, circulou, em edições mensais, 
como o Jornal da AAMARGS. De abril de 1995 
a dezembro de 1998 - com interrupção de mais 
de um ano quando a casa fechou para o restauro 
do prédio histórico, mudou o nome para o atual, 
Jornal do MARGS. Em julho de 1999, o perió
dico mensal retornou em um formato mais sofis
ticado, com design gráfico premiado que man
tém até hoje, quando volta a passar por nova evo
lução editorial. Na organização destes volumes, 
foi curioso notar como as numerações nem sem
pre seguem a seqüência, com diversas lacunas e 
sobreposições de numeração. Para preparar a Se- 
lecta, consultamos toda a coleção, desfrutando de 
um patrimônio de idéias que o leitor aqui conhe
cerá apenas por amostragem. Com esta nota, re
gistramos não apenas nosso privilégio de edito
res, mas também um convite da Biblioteca do 
MARGS, sempre à sua espera.

Por fim, cabe expor nossos agradecimentos a 
todos os que colaboraram na realização deste pro
jeto, apoiando, desenhando, editando, fotografan
do, revisando: Ana Maria Dischinger Marshall, 
Clô Barcellos, Cybeli Moraes, Denise Bastos, 
Genaro Joner, Luciana Castilhos, Marga Acioli, 
Tânia Vernet, Valeska Garbinatto e Vera Grecco.
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* Jornalista, Doutora em Letras, professora do 
Depto. de Comunicação da Fabico - UFRGS

** Historiador e Arqueólogo, Doutor em Histó
ria, professor do Depto. e PPG em História IFCH - 
UFRGS e do PPG em Artes Visuais LA - UFRGS



José Lutzenberger As aquarelas que existem no MARGS são de gran
de precisão, minúcia. Isso caracteriza o trabalho dele?

Rose — Ele era muito rápido, tanto no trabalho de 
arquitetura quanto no desenho. Ele não era de vanguar
da, seguia o que gostava, não fazia para vender ou para 
agradar alguém. Era um dos seus hobbies. Ou desenhava 
ou lia muito. Em vida, nunca fez exposições individuais.

Paulo - A carreira do artista começa depois da mor
te, basicamente. Em vida, fez uma carreira de arquiteto.

va, pegava as coisas dele e dizia: “Estou indo lá para a 
tia”. Era uma pessoa muito longe, com quem tínhamos 
contato apenas por correspondências, mas se falava 
muito nela. Eu só fui conhecê-la mais tarde, em 1959,

1
quando fui para a Alemanha pela primeira vez. Para 
suprir a falha da nossa falta de conhecimento dos pa
rentes paternos, ele fez um diário onde descreve como 

pai, a mãe, todos os tios, o temperamento de cada

.

era o
um; fez a árvore genealógica, depois descreveu toda a 
guerra de 1914, os quatro anos em que ele ficou na Fran
ça. O problema é que é muito difícil ler a sua letra. Prédios históricos, como o Palácio do Comér

cio, foram projetados por ele...
Magdalena - Há vários. O Pão dos Pobres é dele, a 

igreja São José também. Aliás, mesmo depois de ter fi
cado pronta, ele sempre acrescentava algo. Era uma igreja 
em que ele vivia participando. Há também a igreja de 
Cachoeira, em que se enxergam duas cruzes. Existe uma 
em Caçapava, que inclusive foi tombada. Dia desses en
contrei um funcionário da igreja São José, e ele comen
tou que há pessoas que têm dúvidas se o projeto é do 
meu pai. Então, encontrei um desenho, que estará na 
exposição, mostrando que existia antigamente uma ou
tra fachada e ele a completou; mas o projeto é dele mes
mo. Os painéis foram feitos bem mais tarde. Como éra
mos da comunidade São José, foi uma igreja em que a 
gente sempre participou. Minha mãe, inclusive, fazia 
parte do apostolado.

Paulo — Ele era um arquiteto muito eclético. O 
Fernando Corona escreveu: “Lutzenberger é o arquiteto 
do estilo próprio”.

Rose - Mas tinha uma influência alemã nas obras

Ele entrou no Instituto de Artes em 1938... no 
período em que também estava ingressando o Ân
gelo Guido...

Magdalena - Sim, foi contemporâneo do Ângelo 
Guido, Castanheda, ainda conheceu Pelichek, Fernando 
Corona. Até fizeram trabalhos juntos. O Corona trabalha
va em escultura. O edifício do Caixeiral, que já foi destruído 
e ficava onde hoje é a C&A, foi um projeto em parceria 
com o Corona. Eles eram colegas e muito amigos.

f
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Crônicas com aquarela
José Lutzenberger foi um arguto observador 

de sua época. Alemão, radicou-se em Porto Alegre 
nos anos 30 e dedicou seu talento de engenheiro- 
arquiteto para a cidade e para a Escola de Belas 
Artes. Quieto e observador, era fascinado pela vi
vacidade cotidiana. Depois de observar em silên
cio, chegava logo na casa da Jacinto Gomes e sus
pendia, com precisão e minúcia, o tempo fugaz.

O MARGS homenageia o artista, que só teve 
individuais após a morte, em 1951, com uma gran
de apresentação de sua obra, reunindo aquarelas, 
desenhos, esboços, diários, revelando a alma e o 
bom-humor de um cronista. Nessa conversa, suas 
fílhas, Magdalena e Rose Lutzenberger, recuperam 
para o Jornal do MARGS um pouco das vivências 
do pai, artista e professor, com a presença do 
curador e pesquisador Paulo Gomes.

nas imagens de Porto Alegre como nas do campo, sem
pre há esse caráter meio satírico. No caderno, isso apa
rece de uma maneira muito forte, aliado a um lado 
afetivo, considerando que é a história da família.

Rose - Ele era uma pessoa de fisionomia muito sé
ria, as crianças muitas vezes até se assustavam. No en
tanto, era uma pessoa muito humana, muito dada, gos
tava das crianças, apesar de ser quieto. Ele mais dese
nhava e escrevia do que falava.

Magdalena - Até os alunos dele, todo mundo res
peitava. Não que ele fosse uma pessoa brava, mas era a 
postura dele... meio de militar.

Paulo - As pessoas que conviveram com ele e o re
trataram sempre acentuaram o caráter do oficial prus
siano, quase como uma caricatura. Em um texto, a Pa
trícia Bins fala disso e, ao mesmo tempo, lembra o enor
me carinho que ele tinha com as pessoas.

E o tempo que ele reservava às aquarelas?
Rose — Isso ele fazia sempre nas horas vagas.
Magdalena - Era o hobby dele. Sua vida era real

mente bem diferente do tempo da Europa. Lá, traba
lhou em muitos lugares diferentes, porque queria via
jar. Trabalhou por dois anos na Tchecoeslováquia, em 
várias cidades na Alemanha e, especialmente, em Mu
nique, onde moraria depois. Ele nasceu em Altõtting, 
uma cidade muito bonita da Baviera. Depois surgiu a 
Guerra, ficou quatro anos na França, no front...
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dele...
Paulo — Havia pontos góticos no detalhamento, na 

riqueza. Mas sua arquitetura era mais limpa, com influ
ência art-déco. Ele trabalhava desde a planta até o mais 
ínfimo detalhe.

Ele chegou a lutar mesmo...
Rose - Era oficial da reserva, mas foi chamado du

rante a Guerra.
Magdalena - Foram quatro anos na Bélgica e na 

França. Os quadros do tempo da guerra foram pintados 
na França.

A minúcia do trabalho e o gosto do registro do 
costume são características da sua obra...

Magdalena - Acho que isso é muito do europeu, 
documentar tudo.

Rose - O pai se apaixonou muito pela paisagem do 
Rio Grande do Sul e andou muito pelo interior.

Magdalena - Acho que o gaúcho interessou ao pai 
principalmente pelos cavalos. Era apaixonado por esses 
animais. Durante a Guerra, sempre andou a cavalo. Sua 
grande dor é que não podia ter cavalos aqui na cidade. 
O gaúcho do pai é mais o gaúcho da serra, não da fron
teira, que já tem influência do argentino.

Paulo - Lutzenberger registra tudo o que vê. A gen
te percebe isso no diário, nas imagens de Porto Alegre, 
do campo, sempre há uma fidelidade documental mui
to grande e há, lógico, muita invenção, apesar de ser 
baseada na realidade. Ele não saía com caderno, dese
nhando na rua; era muito discreto: chegava, observava

Como ele passou o gosto pela arte para vocês?
Magdalena - Ele sempre estimulou muito. Sempre 

quis que fizéssemos um diário, coisa que nunca conse
guiu. Nunca ninguém escreveu, nem desenhou.

Rose — Ele saía conosco, aí voltávamos e ele dizia: 
“agora vocês vão desenhar o que viram”, mas a gente 
fazia umas porcarias... nada de maior.

m Deve ter sido muito difícil esse período da as
censão e queda de Hitler...

Rose - Ele nem quis ir para a Alemanha depois. Di
zia: “Não, eu não quero ver meu país destruído mais 
uma vez”. Ele não quis voltar, dizem que esse fenômeno 
ocorreu com vários alemães. E em 1951, faleceu. Ele se 
naturalizou brasileiro, mas foi um processo muito de
morado por causa da Guerra.

Magdalena - Faltava o que chamavam, na época, de 
“título declaratório”, o que o considerava brasileiro por 
trabalhar aqui, por ser casado e ter tido filhos com brasi
leira. Isso inspirou várias aquarelas, como uma onde apa
rece um funcionário público sentado, atrás de uma mon
tanha de papel, descansando ao invés de atender as pes
soas. Era o sofrimento dele com a maldita burocracia.

m Jornal do MARGS - Há um diário, que será exi
bido, onde o pai de vocês registrou a infância dos 
filhos através da fala e dos desenhos. Quais são as 
lembranças que vocês guardam disso?

Rose Lutzenberger - Ele registrava as coisas que 
achava interessante, brincadeiras ou bobagens que a gen
te fazia. Coisas do dia-a-dia que aconteciam, às vezes 
ele até exagerava um pouco.

Magdalena Lutzenberger - Ele sempre dava um tom 
mais humorístico. Seu desenho tinha uma característi
ca mais exagerada.

Paulo Gomes - E uma veia satírica, um humor ali
ado a uma profunda capacidade de observação. Tanto

m
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K O que vocês lembram das histórias que ele con

tava da Alemanha?
Magdalena — Durante a Guerra, não houve comu

nicação com a Alemanha. Nós mantínhamos contato 
com uma irmã dele, que era casada mas não tinha fi
lhos. Essa tia era muito presente, embora não a conhe
céssemos. Tanto que, quando meu irmão se incomoda-
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Com escultura sempre tive problemas com a técnica. 
Eu mesma tinha de executar e aí não saía em muita quan
tidade; foram poucas peças. Por isso, não me considero 
artista. Gosto de fazer. Sou como o meu pai, faço pelo 
prazer. Meu trabalho não era vendável.

Magdalena - Acho que a Rose também não gostava 
dessa função de exposição, de toda aquela engrenagem 
que o artista precisa para exibir seus trabalhos.

Rose - As poucas exposições que fiz, tive enxaqueca

Agora quero reorganizar tudo. A quantidade é grande, 
não poderia precisar um número exato. Alguns já

e registrava tudo. Então, trabalhava. O detalhamento, a 
qualidade, a extrema precisão, o que não impede que o 
trabalho tenha um enorme frescor. Quando a gente olha 
para um desenho, ele tem uma vivacidade que parece 
ter sido tomado do natural.

Magdalena - Ele fazia retratos também. Nós, os fi
lhos, com dois dias de vida, já éramos desenhados por 
ele. As cenas de rua eram todas desenhadas quando ele 
chegava em casa. O pai foi um dos poucos artistas que 
pintou durante a guerra. Ao mesmo tempo, seus qua
dros não são trágicos, são bonitos. São paisagens, cenas 
de interiores dos acampamentos, retratos de soldados. 
Não há cenas de batalha. Ele nunca nos transmitiu o 
pavor de uma guerra. Nunca falava de coisas tristes e até 
contava episódios interessantes como a história de um 
soldado que, ao sair para as caminhadas, punha uma 
pedrinha no calçado, porque sabia que ia incomodar. 
Quando todos os soldados já estavam ficando exaustos, 
esse militar tirava a pedrinha do sapato e caminhava 
muito feliz... O diário do meu pai também é assim, não 
aparecem cenas tristes. Dos quadros dele, os que eu mais 
gosto são esses da Europa, da Guerra. São bonitos.

Rose - Eu sempre achava que o fato de ele ter passado 
quatro anos na guerra poderia ter feito dele uma pessoa 
nervosa, mas ele vivia tranqüilo, quieto. Não era muito 
social; não gostava de ir a festas, reuniões. Quando moço, 
gostava de viajar, de passear, mas quando chegou aqui, 
não quis mais. Imaginava que a pessoa que passa por uma 
guerra ficasse traumatizada, mas não parecia isso.

Magdalena - Mesmo quando a gente vê esses qua
dros, não nos passa a idéia de pavor.

mas
ficaram na Europa; os parentes dele tinham vários e a 
gente também já vendeu alguns. Há cerca de oito anos 
não vendemos mais justamente porque não organiza- 

Depois que meu pai faleceu, nós dividimos tudo. 
Cada um ficou com um terço. Separei por categoria,
mos.

por tamanho, por tema.
Rose - A essa altura, nós já achamos que a coleção 

precisa ficar mais ou menos reunida, porque o que nós 
temos, junto com o acervo do meu irmão, tem mais 
valor junto do que uma obra isolada.

depois.
Magdalena - A Rose começou na Escola de Belas 

Artes antes de mim.
Rose - Eu substituí o Locatelli. Comecei a trabalhar 

quando ele estava se preparando para um concurso. Fi
cou doente durante uma semana e faleceu. Aí ficou aque
le impasse sobre quem faria o concurso. Eu estava lá, 
trabalhando sem ganhar nada. Então a turma da Escola 
começou a insistir para que eu fizesse o concurso. Mas 
eu não estava preparada, nem queria fazer. Enfim, fui 
tão pressionada que me vi na obrigação de fazê-lo. O 
maior sofrimento da minha vida foi ter feito esse con
curso. Mas enfim, passou e eles me aprovaram. Eu me 
apeguei à Escola e fiquei trabalhando por lá.

Agora queremos saber mais sobre vocês. A Mag
dalena trabalhou no MARGS, na Revista do Ensi
no...

Magdalena - Eu comecei como professora de artes 
em um grupo escolar, depois passei para a Revista do 
Ensino, onde fiquei 17 anos.

O Zeuner fazia ilustrações nessa revista...
Magdalena - Nós trabalhamos muito com ele. O 

Zeuner era ilustrador da Editora Globo e fazia os dese
nhos para nós. Cada revista acompanhava um quadro 
didático, material que os professores aproveitavam mui
to, já que tinham poucos recursos audiovisuais para tra
balhar com as crianças. E a revista tinha uma difusão 
bem grande, circulava em todo o Brasil. Durante nove 
anos estive na Direção. Então pedi demissão e, após dois 
anos, a revista terminou. O problema é que nunca ha
via dinheiro. Depois da revista, passei para o MARGS, 
onde fiquei cinco anos. Fizemos o Núcleo de Docu
mentação e Pesquisa, começamos com a lojinha e fun
damos a Associação dos Amigos. Fui a primeira presi
dente. Depois, peguei tempo integral no Instituto de 
Artes. Quando moças, trabalhamos na decoração de vi
trinas por 15 anos. Trabalhamos muito com decoração 
de estandes e também para o Consulado Americano, 
mas isso a gente só pode fazer quando é moça, porque é 
uma verdadeira ginástica.

Em que condições ele pintava esses quadros?
Rose - Direto no campo, no front.
Magdalena - Uma vez caiu uma granada bem no 

cavalete em que estava pintando. Outra vez, foi ferido 
na cabeça, sangrou muito e os colegas achavam que ele 
havia morrido. De repente, apareceu, de noite, no acam
pamento. Os desenhos foram feitos nas horas em que 
tudo ficava calmo.

Paulo - Com exceção das paisagens da Europa, a 
partir da produção da guerra e do Brasil, a pessoa está 
sempre em primeiro plano nas suas composições. Nas 
cenas de Porto Alegre sempre há uma figura. Ao mesmo 
tempo em que parece anti-social, nutre um interesse pro
fundo pelos sujeitos. Observa com cuidado, com cari
nho e uma pontinha de humor. Destaca o que há de 
mais humano nas pessoas. Todos os seus colegas do Ins
tituto de Artes pintaram paisagens, mas nenhum se in
teressou pela pessoa. Somente Lutzenberger e Pelichek. 
Existe algo muito bonito também que é a questão do 
cuidado que elas, as filhas do José Lutzenberger, têm 
com os quadros...

Magdalena - Pelo contrário, tenho remorso de não 
cuidar mais... Há vários anos eu não vendo quadros.

E a Rose é escultora...
Rose - Não, eu não me considero uma escultora.
Magdalena - A Rose é artista, eu não sou. Ela é uma 

artista que largou a arte. Eu fico com pena disso...
Rose — Uma ocasião, comprei um aparelho de sol

da. Aí comecei a trabalhar, fazendo peças pequeninhas 
e saíram jóias. Inclusive, usava pedras regionais de Sole
dade; havia pedras lindas, que pareciam flores. De re
pente, parei. Sempre o problema da técnica.

Magdalena - Ela é assim. Quando gosta de uma coisa 
faz em quantidades. Quando não quer mais, pára e vai 
para outra.

Rose — Eu gosto de experimentar. Já tive a fase de 
pintura em tecido, depois trabalhei com o alumínio...

Edição de Cida Golin 
e Ana Maria Brambilla.

Jornal do MARGS, 
n" 68, maio de 2001
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fazia isto era o Scliar, que era de um sectarismo tremen
do, sempre, é claro, na direção do stalinismo. Felizmen
te acabou entendendo isso tudo e mudou.

E depois, nós estamos vivendo na América Latina; isto 
não é Europa, não é Estados Unidos. O trabalho dos 
marchands lá é diferente, porque conhecem mais, têm 
mais formação. Então para eles é mais fácil, inclusive a 
seleção dos jovens: sabem em quem estão apostando. É 
um mercado mais estável, muito mais seguro. Aqui no 
Brasil, no Rio e em São Paulo, os marchands estão apos
tando em todo o mundo, como se fosse uma roleta.

'V

Vasco Prado=
VASCO. Ah. itm. L*r«fOMAR ----Ho* «o. *0

La»UHA'- l*.t. * •
■rtnu ?«Sã.* íssik?:; ssí - *. .v»*.

I
£

O que o Scliar conta desse período, em termos 
da ligação do Clube da Gravura com Moscou, é que 
a preocupação era de criar uma revista para o Parti
do, a Horizonte, para a qual viria dinheiro, só que o 
dinheiro nunca veio.

O dinheiro? Eu dava dinheiro. Muita gente dava 
dinheiro.
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7 70 anos E o papel dos museus?

Muito importante é o trabalho dos museus, já que 
não têm nenhuma aspiração de lucro e têm possibilida
des e isenção para organizar o seu trabalho.

&
$
m

Não havia, então, o apoio do partido?
Não. Eles só queriam mesmo a revista, não é? No 

movimento dos intelectuais, todo mundo era da esquer
da, mas o pessoal foi se afastando. O partido só fazia 
exigências e descabidas. Quem é que podia dar todo o 
seu dia para o partido?

•>*

E a influência do mercado sobre os museus, so
bre os salões...?

Na Bienal, por exemplo, os marchands tomaram 
conta. Acho que está havendo um alerta quanto a isto e 
um cuidado maior. Esta grande exposição brasileira da 
Bienal - Tradição e ruptura - é um trabalho notável. 
Um pouco apressado, mas é a evidência de que querem 
fazer alguma coisa.

Trabalhas em mais de uma obra ao mesmo 
tempo?

Os depoimentos a seguir foram prestados pelo 
artista a Evelyn Berg Iochpe, então diretora do Mu
seu

1
.

vezes. Alguns trabalhos os ajudantes podem fazer: 
uma forma, por exemplo, o que me permite ir fazendo 
outras coisas. Na Renascença os artistas podiam se ocu
par de todo o processo, mas hoje não é mais possível. E 
depois é curioso isto, porque a quantidade de ajudantes 
que eu formei, a quem ensinei a fazer forma, fundir... 
Eles estão trabalhando por aí, por conta própria. Apren
deram a parte artesanal, a cozinha da arte, o que conhe
cem muito bem. Alguns são inclusive criativos, fazem seus 
próprios trabalhos, que vão vender lá no Brique da Re
denção. Então, hoje em dia, muita gente sabe fazer for
ma. Quando comecei ninguém sabia, a não ser o pessoal 
que trabalhava em estuque e moldes para casas. Foi com 
eles que aprendi alguma coisa.

Àsde Arte do Rio Grande do Sul.

MARGS - Revisando hoje, aos 40 anos de arte, 
a tua trajetória, nós te perguntamos: o que é neces
sário para ser um artista profissional? Como é que 
tu encaraste a tua vocação há 40 anos?

Vasco Prado - Nunca vivi situação de vacilação: eu 
sempre soube que queria fazer escultura. Quando ini
ciei, no entanto, não havia condições, pois ninguém vi
via de arte, nem mesmo no Rio e em São Paulo. Não 
havia galerias, não havia nada. Tive dificuldade em 
aprender: comecei como autodidata, pegando livros e 
ouvindo conselhos do velho Oscar Boeira, que me deu 
uma mão muito grande. Eu já sabia que queria ser um 
artista escultor. O que considero indispensável para o 
artista profissional é ter vontade de fazer — ter uma 
vontade férrea, enfrentando todas as dificuldades que 
aparecem pela frente. Só quando ganhei a bolsa para ir 
à França, em 1947, fui ver que a coisa era mais séria, que 
era necessário me empenhar a fundo. Desde essa época 
eu tinha idéia de que não devia sacrificar o sentido mai
or, o que estava adiante, mais longe. É isto que eu con
sidero necessário para ser um artista profissional.

I
Mas hoje, olhando para trás, achas que foi vá

lido?
Válido foi, principalmente porque dessa forma é que 

se iniciou a fazer gravura. Foi possível conhecer a técni
ca, discutir a técnica, e foi, de forma geral, uma época 
rica em discussão. Havia um pintor francês, em 
Pignon, que era o papa do Realismo Socialista.

A questão da função da arte: Aracy Amaral es
creveu um livro que ela intitulou Arte para quê?—A 
preocupação social na arte brasileira. Traça as preo
cupações sociais que permearam a história da arte e 
cita os anos 30 como a época do dedilhar da balalaika 
da Revolução Soviética, da divisão entre trotskistas 
e stalinistas na área da crítica, cujos reflexos viriam 
a se fazer sentir ainda na década de 50 em Porto 
Alegre, através do Clube da Gravura. “A balalaika 
desafinou de vez em 1956”, diz ela, “mostrando que 
o som era outro e pesado”.

Aracy tem razão. O que ela diz a respeito do Realismo 
Socialista está certo. Muita besteira foi feita. Mas olhando 
através da história, os artistas sempre tiveram uma preocu
pação social. Eles não podem apontar rumos com a arte, 
mas podem pôr à mostra as mazelas do sistema.

1949,

b Pontificava também o trabalho dos mexicanos?
Sim, sobretudo o de Leopoldo Mendez, que nós 

conhecemos. O Ateliê do México, no entanto, era dife
rente do nosso, na medida em que era coletivo, com 
mais recursos próprios e com mais liberdade. Aqui é 
que o PC cometeu a besteira que cometeu.

ml
Como é que tu vês, hoje, as portas de acesso ao 

sistema de arte, tomando como ponto de vista a fi
gura do artista novo? Que conselhos darias a esse 
artista?

Quem aspira a ser artista tem que trabalhar com se
riedade; é preciso cuidar do trabalho para que este pos
sa aparecer. Quando o artista vai procurar uma galeria, 
deve levar algo que mereça a atenção de um expert em 
arte, como deve ser um bom galerista. A questão de ven
der ou não vender pode demorar um certo tempo, mas 
se o trabalho é bom acaba aparecendo. Parece que os 
artistas novos têm um pouco de pressa: eu trabalhei dez 
anos sem vender nada. Depois de dez anos é que fiz um 
busto, uma cabeça. Era outra época, concordo; hoje os 
artistas vêem o movimento das galerias e também que
rem participar, mas é preciso cuidar um pouco. Há tra
balhos de artistas relativamente novos cuja qualidade 
caiu porque entraram no mercado.

Tendo convivido com esse grupo de pessoas que 
passou a liderar a intelectualidade, a partir da déca
da de 50, não te parece que o mesmo grupo, até 
hoje, é cortejado no Brasil inteiro? As pessoas que 
se aglutinavam em torno de Oscar Niemeyer, por 
exemplo.

Niemeyer, através do Partido, se consagrou muito, 
não só no país como no exterior. Ele dava prestígio ao 
partido e vice-versa. Para mim, o Niemeyer é mesmo 
um grande escultor.

Ser um artista profissional envolve rigor no dia- 
a-dia de trabalho?

Ah, sim. Lembro que quando comecei a trabalhar, 
tinha um emprego de dois turnos como desenhista da 
Secretaria de Obras Públicas, onde inclusive era colega 
do Iberê. Então eu trabalhava ao meio-dia, comia qual
quer coisa, rapadura ou pão e ia trabalhar. De noite eu 
desenhava, desenhava muito. Mas era no sábado e no 
domingo que eu trabalhava mais, porque tinha todo o 
dia para mim. Aí eu modelava. Esta disciplina foi uma 
coisa boa porque ficou sempre comigo. Eu trabalho re
gularmente: às oito horas já estou no ateliê e vou até o 
meio-dia. À uma e meia recomeço e vou até as seis ho
ras, e sempre há o que fazer.

Que tipo de besteiras foram essas?
Havia teóricos do Realismo Socialista, sendo que o 

mais importante deles era Rosenthal. A ligação era muito 
estreita com os comunistas, que determinaram o que se 
devia e o que não se devia fazer. Aí é que eu comecei a 
me insurgir, porque mesmo as colocações do Realismo 
Socialista não foram bem digeridas por eles. Então, co
mo é que eu vou fazer um camponês vitorioso, alegre, 
se as coisas ainda não estão assim? Por essas razões, fui 
me afastando.

mm
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Escultor?
Claro: ele entende de volumes. Basta ver Brasília, 

que é uma grande e bela escultura. Ocorre que o Parti
do aglutinou pessoas que nem eram comunistas, mas 
que eram amigos meus, amigos de Scliar, amigo dos 
outros que iam chegando.

7
K

Ainda sobre as vias de acesso ao sistema, como 
encaras os Salões?

Os Salões são importantes para o jovem artista, pois 
ele vai para fazer o melhor e assim constrói seu currículo.

7
Havia patrulhamento dentro do Partido Comu

nista?
Havia. Por incrível que pareça, um dos sujeitos que
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Siotkinger: a perenidade.* do bronze, 
a beleza agreste dos cactos e a grandeza simples das pedras

A questão social, a questão política é predomi
nante em teu trabalho?

É uma questão que me preocupa muito, sobretudo 
quando trabalho monumentos que vão para a rua. Me 
preocupa muito porque é uma coisa pública, que vai 
dizer algo a cada um.

Na tua obra, sobretudo a mais recente, a plasti
cidade e a preocupação formal são características 
quase que preponderantes. Tu trabalhas a questão 
formal, brincas com as formas.

Isso vem da minha formação, mesmo. Me impressi
onaram muito os escultores franceses e italianos que se 
preocupavam com o modelado, como Rodin, por exem
plo. A ciência do modelado ficou quase perdida depois 
da Renascença, a não ser em poucos escultores france
ses, italianos e ingleses como Henry Moore.

Xico Stockinger
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80 anos m
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é claro, durante a noite, é gravura; razão por que, tendo 
visto uma porção de tacos de madeira nos fundos do quin
tal do vizinho, resolvi apelar para a xilogravura. Fui ami
go do pai da xilogravura brasileira — Oswaldo Goeldi. 
Marcelo Grassmann, outro grande gravador, morou muito 
tempo comigo no Rio e fazia suas gravuras no quarto de 
empregada do meu apartamento. Logo, não havia misté
rio, pois a xilo é a mais simples e econômica das artes, era 
apenas uma questão de meter os peitos. Meti. Em três 
anos, fiz cento e tantas gravuras.

Aos 80 anos, Xico Stockinger move-se pela mu
dança. Para ele, tudo precisa sempre mudar. Na 
rotina da criação, reserva suas manhãs, na casa do 
Cristal, para mexer no ferro e na madeira. Depois 
do almoço e do prazer de regar sua coleção de cac
tos, dirige até a Vila Nova, onde Porto Alegre ga
nha ares de interior. Ali, o ajudante Jair, respon
sável por boa parte da ordem e da limpeza visível 
do ateliê, e um sereno pastor alemão aguardam o 
consagrado escultor brasileiro para mais uma tar
de de trabalho, de poeira do mármore e da pedra 
e, na hora do descanso, um lanche com pao e 
lingüiça, especialidade de uma padaria próxima. 
Atualmente, Xico esculpe cabeças de personalida
des e, como bom narrador que é, guarda histórias 
e expressões particulares de figuras públicas. Do 
mestre Bruno Giorgi, herdou a liberdade do pro
cesso criativo: olhar e fazer.

Escultor de todos os materiais, descansa ao tra
balhar na pedra, mas elege o bronze como o me
lhor meio de expressão. Com ele, levantou os 
gabirus, esses sujeitos pequenos, da miséria e da 
desnutrição. Em 52 anos de escultura, criou uma 
galeria de personagens marginais. Artista tem 
mídia, é a sua estratégia para tocar nas mazelas 
dos homens. Ambientalista, conhece palmo a pal
ma o Uruguai e o Rio Grande do Sul a partir de 
Santa Maria. Nas suas viagens em busca dos cactos 
ou da “cactosterapia”, planta que descobriu após a 
depressão de uma hepatite, escreve diários e traz a 
camionete cheia de pedras. Pedras que podem vi
rar arte no seu toque imprevisível de artista.

Será essa a parte prazerosa do fazer artístico?
Sim, claro. Às vezes me dá vontade de modelar, as

sim, um redondo, uma coisa quase barroca. É um pra
zer — é uma retomada do passado que me dá gosto 
fazer.

Este fato apareceu claramente na Retrospectiva 
que o MARGS mostrou: a escultura mais recente 
tinha muito de uma escultura da década de 50. Mas 
quem observa teu trabalho com alguma sistemática 
tem a impressão de que a preocupação política fica 
expressa quase que exclusivamente no discurso 
obra pública. A preocupação formal...

Isto me preocupa porque, como artista, se vou falar 
alguma coisa, tenho que dizer algo. E preciso pensar, é 
preciso se indagar. Através desta indagação é que se de
fine a forma.

Agressividade
Não é o nome da coisa, é a maneira como você faz a 

coisa. Se você ligar os meus touros com cavalos, com 
guerreiros, tudo se liga. Se há uma agressividade, se há 
um ataque, é na maneira de fazer e o material que se 
usa, não pelo simples fato de ser um guerreiro. No fun
do, no fundo, é isso. Os meus bois têm intenção agres
siva, de combate, de luta.

e na

Universal
A arte é uma coisa universal, não existe mais indivi

dual, vida isolada. Não é que você sofra influência, mas 
não dá para fazer uma arte regional Numa época em 
que a arte é universal, só passa a ter valor se ela tem 
características individuais, se tem coisas tuas, tem um 
mundo teu qualquer. Aí é que ela vale. Quando a arte é 
um todo universal, vale o individual. Se você não tem 
autenticidade própria - sobre aquela conversa do Sartre
— só vale se tiver mesmo a função de qualidade, coisas 
individuais, não de um país. Antigamente você falava:
— isso é arte brasileira, arte holandesa, essas coisas... Não 
existe mais isso, não.

Na década de 50 essa questão era evidente no 
teu trabalho. Dali para diante, parece que a arte se 
perdeu num mar de influências. A arte está num 
impasse bastante sério, talvez num descaminho, cer
tamente numa perplexidade.

Mas o mundo está numa perplexidade tão grande! 
A arte só podia ser o espelho disto.

Obra de arte
Se você não é um desses sujeitos dotados ou superdo

tados, que conseguem fazer uma obra de arte verdadei
ra, que é a que vale, você não vira um criminoso. No 
julgamento da obra de arte, ela só vale se presta. (...) 
Agora, o outro lado, o do cara que faz, também conta. 
Ele não atingiu a coisa, não se comunicou, não entrou,

Depoimentos de Xico Stockinger
Gravura
Não podendo fazer escultura por falta de meios, prin

cipalmente financeiros - trabalhava o dia inteiro no Aces
sórios São João - não sobrava tempo para fazer escultura. 
A escultura é uma arte diurna. O que se faz bem, em arte

Evelyti Berg Iochpe
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DEPOIMENTO
Duos Alices e um ateliê

mas ele se esforçou. Há muita teoria de arte, muito crí
tico que fica entrando... Se a gente não faz é porque fica 
constrangido de fazer escultura. Tem que fazer! Se não 
presta, azar. Mas os críticos ficam em cima e, quando 
atacam, atacam mesmo, às vezes violentamente. O Sartre 
é violento, mas de uma outra maneira, não igual à de 
um crítico. Se você faz mal, você não vira um criminoso, 
não é um charlatão, simplesmente não é um bom escul
tor, acabou. Há limitações que você tem que aceitar.

Alice Soares e 

Alice Brueggemann

Duas Alices e um ateliêfira]
HTTP:

Mercado
Nunca nenhuma galeria me pediu para fazer deter

minado tipo de arte. Você faz o que quer. Se depois 
você é aceito, é aceito por qualidades que você tem; se 
recusam, é porque tem defeitos. Mas tem que ter sempre 
a autenticidade individual. Pode às vezes entrar um pouco 
no “ismo”, mas tem que ter características próprias.

de aglomerar os alunos em grupos de artistas. Além da 
escola, procurávamos um outro lugar que, em princí
pio, foi o Instituto Cultural Brasileiro Norte-America
no, para estudar pintura com o professor Malagoli. A 
cada encontro, nossa cabeça se abria mais no sentido do 
que é ser artista, o que é trabalhar através da arte. Com
pravamos livros sem cessar. O professor Malagoli tam
bém descobriu, nessa época, a qualidade de Alice 
Brueggemann. Quando ele a viu pintando, incentivou- 
a muito. Ela sempre achava que não sabia, que não po
dia pintar. Esse lado negativo dela foi desaparecendo, 
sendo substituído por uma confiança nela mesma. Essa 
confiança é uma coisa importantíssima em qualquer pro
fissão. Ela passou a se destacar e a expor em salões, como 
os promovidos pela Associação Francisco Lisboa. Mais 
tarde foi criada a Divisão de Cultura da Secretaria da 
Educação, que também promovia salões de arte. Houve 
exposições muito interessantes na Galeria do Correio 
do Povo. Isso tudo nos alimentava.

Para Alice Soares o desenho é a base para tudo. 
Essa teoria regeu sua vida, dedicada inteiramente 
às artes plásticas. Ao lado de Alice Brueggemann, 
desenvolveu um traçado suave que deu forma às 
meninas de olhos palpitantes. Durante mais de 
40 anos, as Alices mantiveram o mesmo ateliê na 
rua Riachuelo. Com o falecimento de Bruegge
mann há um ano, Soares deixou o local que, até 
hoje, é identificado por uma placa indicando que 
ali trabalharam duas mulheres pioneiras na pro
dução profissional de obras de arte. Adair Ferreira 
de Souza, coordenador do Projeto Enartes e ami
go das Alices, providenciou um inventário da 
coleção de trabalhos e encaminhou, junto à Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul, a exe
cução da sala Memória das Alices. Em fevereiro, 
Alice esteve no MARGS e, num depoimento emo
cionado, recordou a história que elas construíram 
juntas.

Influências
Sobre a influência do Expressionismo, acho inclusi

ve que é parte do sangue, de o Expressionismo ser um 
negócio europeu, alemão austríaco... me pega. Me pega 
muito o negócio da escultura inglesa, eu fui feito na 
Inglaterra, minha mãe foi grávida para a Áustria, eu nasci 
e vim para cá. (...) Se você pensar em Existencialismo, 
em Expressionismo, na hora de fazer o trabalho, você 
não faz. Você vai trabalhando e sai da maneira de você 
ser, se ela for honesta. Aí os outros é que têm que deci
dir, não é a gente.

A Ia Bienal
Nós estávamos praticamente desligados de São Pau

lo em termos de arte. Mas alguém de lá, que já não 
recordo o nome, lembrou-se de que existia Porto Ale
gre, Rio Grande do Sul, e que já havia gente trabalhan
do no sentido de produzir arte. Nós fomos procurados 
por essas pessoas. A partir de algumas indicações, eles 
formaram um grupo, do qual eu também fiz parte. En
trei como desenhista na Ia Bienal de São Paulo. Se o 
trabalho que expus nessa ocasião ainda existe, ele está 
nos meus arquivos, guardados em uma sala que a 
UFRGS cedeu para abrigar os trabalhos do nosso anti
go ateliê. Dessa vez, a Brueggemann não foi selecionada 
porque ela ingressou nesse mundo mais timidamente.

Começo
Nós tínhamos conhecimento de que havia poucas 

mulheres se dedicando às artes plásticas. Tomamos a 
iniciativa quando ainda estávamos freqiientando o Ins
tituto de Artes, pois lá predominava o elemento femini
no com projeção de ser artista. A professora Christina 
Balbão estimulou-nos muito. Naquela época, não era 
muito fácil adquirir livros de arte. Quando nós íamos a 
Buenos Aires comprávamos algumas edições. Mais tar
de, começaram a aparecer vendedores de livros aqui em 
Porto Alegre. Então, o IBA criou uma biblioteca que se 
desenvolveu muitíssimo. Também houve, em Porto Ale
gre, a Associação Francisco Lisboa. Nós, do IBA, fazía
mos parte dessa entidade.

Am

1
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Rotinas
A Alicinha era mais inquieta do que eu. Ela preparava 

uma série de planos, de telas e começava a trabalhar em 
uma e noutra. Quando ela percebia, quatro ou cinco te
las estavam começadas. Ela, realmente, as concluía. Eu 
me dedicava mais ao desenho. Isso exigia de mim uma

Fragmentos de uma entrevista concedida 
pelo artista, em agosto de 1987, 

a sua aluna Daliana Amaral Mirapalhete, 
no ateliê do Cristal

ê
Ado Malagoli
Nós devemos a ele um grande estímulo 

trabalho. Ele trouxe muita coisa nova. Era o tempo do 
João Fahrion, do Ângelo Guido. Malagoli trouxe a idéia

ao nosso
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Alice Soaresespontaneidade, pois desenho depende de um tempo mais 
curto. A Alicinha, especialmente, adorava cuidar do 
cafezinho da tarde. Nessa hora, os artistas que estavam 
visitando Porto Alegre eram convidados para ir até o nos
so ateliê. Deixavamos o que estávamos fazendo e íamos 
conversar com eles. Procurávamos sempre saber quais ar
tistas andavam por aqui, para os atrairmos até lá. Foram 
tantos... Alguns artistas do Rio de Janeiro, de São Paulo. 
Foi uma convivência maravilhosa.

Hoje
Tenho me dedicado aos desenhos. Como não tenho 

mais ateliê, desenho no meu quarto, na minha mesinha. 
Raramente faço desenhos maiores, pois minha mesa é 
pequena. Cuido sempre que eles tenham expressividade. 
Sem isso, eles seriam pouco. Eles vão falar mais à medi
da que a expressividade deles seja maior. Tenho feito 
crianças e flores.
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O desenho em pautaI Aprendizado
A Associação Francisco Lisboa teve muito significa

do em nossa formação. Era o lugar onde os artistas dia
logavam. Depois, apareceu um clube de gravura, na Sal
gado Filho, que atraía artistas que vinham de fora, in
clusive o Iberê Camargo. Ainda houve a criação de 
um espaço no segundo piso do Mercado Público. Os 
mais dedicados à gravura, além dos que vinham de fora, 
visitavam aquele ateliê e sempre traziam a sua contri
buição. Era um ateliê público, do qual fiz parte tam
bém. A gente andava sempre procurando, por toda a 
parte, lugares e oportunidades que contribuíssem com 
o nosso desenvolvimento.

í Diálogos
Quando a gente trabalhava, estabelecia uma espécie 

de diálogo com aquilo que estava fazendo. Eu penso 
que aquela expressividade que surgia nos olhos ou na 
face ou em um detalhe de boca nos meus desenhos era 
exatamente a troca de impressões que se estabelecia en
tre o artista e o que ele estava fazendo. Isso, com o tem
po, se modifica. Já acho que as crianças que faço hoje 
são menos expressivas. Eu sinto isso. Penso que ali, no 
nosso diálogo, elas já não me dizem tanto aquilo que eu 
queria que elas me dissessem.

■ -'

rém vai sendo dirigida. Ela poderá definir uma forma 
dentro do que nós entendemos por figuração, como uma 
cabeça, um ovo, um quadrado. Ela tem também o ca
minho que será o do desenho definindo uma forma, 
mas não como no primeiro caso e, sim, como uma ca
racterística de linha contínua, precisa.

MARGS - Como você vê os aspectos puramente 
técnicos do desenho?m Alice Soares - Real mente, há alguma coisa funda
mental a definir. A pintura, em princípio, é cor. E cor é 
luz. Então, quando a gente pensa em pintura, pensa em 
espaços coloridos, espaços no sentido de planos ou su
perfícies maiores ou menores. Pensamos, por exemplo, 

cor vermelha espalhada em massas, em superfí-

--

Se a característica fundamental do desenho é o 
traço, que outros aspectos apontaria?

Com efeito, sabemos que não é só o traço que é o 
desenho. Podemos apontar outra definição para ele. Se 
nós traçarmos uma linha, que entendemos por linha 
valorizada, esta linha vem cheia do que nós chamamos 
de claro-escuro, quer dizer, mais calcada ou menos cal
cada sobre a superfície. Daí os diferentes valores de to
nalidade que a enriquecem. Tonalidade é uma lingua
gem que também é específica da pintura. Quando o 
desenho passa a cuidar desses mesmos valores contidos 
na linha e passa a tomar esses valores no sentido do es
paço, então o desenho começa a ter uma relação com a 
pintura. Ele vai preencher espaços e estes espaços são 
mais ou menos ricos de tonalidades, que chamamos de 
valores. Ele não precisará ser somente em preto. Se co
meçarmos a citar os materiais empregados no desenho, 
logo à primeira vista pensamos no preto sobre o branco. 
Mas não é isso que é importante. A cor pode entrar na 
linha, mas estamos ainda pensando especificamente na 
linha. Quando o desenho começa a cuidar de planos 
em valores, quer dizer, não só no traço mas estendendo 
ao plano, passamos a entender este desenho com carac
terísticas de pintura. Neste caso, vamos chamá-lo de 
desenho pictórico, porque há uma aproximação, uma 
fusão do desenho com a pintura. Mas antes de iniciar
mos a falar em cor, ainda que o desenho possa ser em 
cor, para não estabelecer confusão, entendemos que um 
desenho não precisa ser especificamente de linha, ainda 
que sua característica primeira e fundamental seja a li
nha. Vamos pensar já o desenho como espaços.

numa
cies, mas em se tratando de desenho esta idéia desapare
ce. O que vamos chamar de desenho será uma dessas 
formas, definida através de um contorno. Este contor-

Alicinha
Ela era incansável. Sempre pintando, descobrindo 

coisas novas. A cor maravilhosa que ela atingiu foi-se 
desenvolvendo, apurando-se em qualidade de pintura 
que poucos artistas alcançaram. Aquela qualidade era o 
que nós chamamos de transparência de cor, a pureza da 
cor. Ela lutou durante horas e horas de trabalho. Muitas 
vezes, ela trabalhava aos sábados à tarde. Eu dizia-lhe: 
“Alicinha, não dá para trabalharmos nessa hora”. É que 
o centro da cidade, nos sábados à tarde, era horrível. Se 
eu saísse do ateliê, ficava preocupada. Ela queria conti
nuar a fazer os quadros. Até que eu consegui convencê- 
la a deixar o sábado. Ela já rendia muito nos outros ho
rários. Eu me dedicava ao Instituto de Belas Artes e ela, 
ao Sesi. Além disso, ela também lecionava em uma es
cola particular. Um dia, a produção dela deslanchou. 
Enfim, ela teve que esquecer a preocupação com os alu
nos para cuidar dela. A transparência de cor, a sobreposição 
de cores que ela usava em suas pinceladas, eram únicas. A 
persistência que a Alicinha teve foi inédita.

1
Q

no vai independer da cor e, se ele independe da cor, tem 
uma outra linguagem, que é uma linguagem gráfica. É 
um grafismo linear, é a definição de uma forma através 
de uma linha e a essência do desenho está, em princi
pio, na linha. Esta linha pode ser analisada de diferen
tes maneiras. Ela pode ser uma linha que traz uma ca
racterística de fundo emocional. Então teremos uma li
nha sensível, cheia de claro-escuro, uma linha inquieta. 
Portanto, aqui estamos falando mais especificamente da 
linha para podermos melhor caracterizá-la.

Por que uma linha só, que poderiamos chamar 
de risco ou traço, é chamada de desenho?

Porque isso pode e deve vir carregado de alguma coisa 
que produza em nós uma sensação, e esta sensação pode 
ser de fundo emotivo. Trata-se da linha sensível, aquela 
que vamos chamar valorizada, espontânea. Podemos 
fazer vários traços, sem a preocupação de definir uma 
forma, e isso já ser entendido como desenho, pois den
tro desse tracejado existem as características fundamen
tais de um desenho. Isso falando em termos expressi
vos. Essa linha, então, tem a sua característica particu
lar, pois ela tem um fundo emocional mais flagrante
mente subjetivo. Mas existem outros tipos de traços. 
Um traço que pode ser já de início dirigido. Então o 
desenho será feito de outra maneira, com a linha mais 
continuada, onde as características da respiração, da luz, 
tomam outras formas. A linha vem, vai andando, po-
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PÍIRUÇÒ
Retratos do tempo e da solidão y-

0 nCarlos Petrucci

pensando agora em branco e preto. Aqui se tra
ta do que quero caracterizar como passagem ou 

rompimento de contorno de uma forma. Podemos 
fazer um desenho onde a preocupação seja somente de 

valores, planos preenchidos com valores. No entanto, ele 
não vai ser caracterizado como pintura, apesar de que 
podemos chamá-lo um desenho pictórico.

nRetratos do tempo 

da solidão
F,iç3 sim parte pára construir 
uma sodecUlo melhor. ^

Como integrante do júri de premiação do recen
te Salão de Desenho do MARGS, qual a sua opi
nião sobre o uso das técnicas mistas?

Tanto o desenho quanto a pintura têm a sua lingua
gem própria. Os materiais de desenho têm a sua exi
gência de execução. Mas há momentos em que o dese
nho e a pintura podem se encontrar. Quando falamos 
em técnicas mistas, estamos nos referindo a uma gran
de liberdade e esta chega a tal ponto que podemos ter 
dificuldades, em certos momentos, de definir se se trata 
de um desenho ou uma pintura. No Salão de Desenho 
do MARGS, Magliani (que obteve o Io Prêmio) apre
sentou aquelas figuras coloridas, consideradas por mui
tos como pintura. Mas ela trabalhou com material em 
ponta, definiu aquelas cores, usou uma linguagem de 
desenho. Havia um tracejado em tudo. As formas arre
dondadas eram acompanhadas de um movimento que 
era o de um desenho criando a forma. E assim temos 
visto outros exemplos. Então, caracterizar uma obra es
pecificamente como desenho ou como pintura é, às ve
zes, bastante difícil. Mas não é o mais importante que 
isso seja definido. Quanto ao volume, este é tão próprio 
do desenho quanto da pintura. As soluções diferentes 
de volumes que podemos encontrar entre os artistas é 
extraordinária. Cada um define essa linguagem de cla- 
ro-escuro de uma maneira muito particular. Estou ago
ra lembrando Fernand Léger, cujas figuras são quase so
pradas de dentro para fora. E quando falo em claro- 
escuro não estou me reportando ao Renascimento, pois 
esse exemplo nada tem a ver com o Renascimento. Tra
ta-se apenas de uma preocupação com o volume. Tam
bém, no caso de Magliani, existe uma solução própria, 
através do tracejado que acompanhou a forma e definiu 
as figuras em grandes volumes.

Carlos Alberto Petrucci completa 80 anos no 
próximo dia 23 de outubro. Pelotense, registrado 
em cartório dois dias depois, cumpriu a vocação 
artística da família materna. Os tios eram músi
cos, o avô fabricava violinos e ritmava no piano o 
movimento do cinema mudo. Dividido entre a

maneira de pintar com o maior objetivismo possível, 
sem audácias. O retrato bem pintado é muito mais pa
recido com o modelo do que uma fotografia. Uma fo
tografia é uma fração de milímetro de uma personalida
de. Uma pintura são muitas horas de convivência, em 
que se pode conhecer o modelo por fora e por dentro. 
Pintei o Lewgoy numa única sessão, fazíamos parte da 
mesma turma. Era uma pessoa muito interessante, brin
calhão. O retrato do P. F. Gastai segue o mesmo estilo, 
com pinceladas mais soltas, mais impressionista. Os re
tratos sempre me interessaram muito porque não há nada 
mais impressionante do que as pessoas. Fiz um retrato 
de uma moça que, em 1948, tinha uns vinte anos. Foi 
uma das minhas paixões. Ela ia muito na casa do 
Guilhermino César, que dirigia o Teatro do Estudante, 
e eu fazia cenários. Ela era muito bonita.

Retomando agora os limites entre as duas lin
guagens, o que podería complementar em relação à 
pintura x desenho?

O que acontece é que nós sabemos, através da histó
ria da arte ou ainda a partir do que observamos em nosso 
meio e, contemporaneamente, que há artistas que che
gam a fazer pintura ao mesmo tempo que desenham na 
pintura. Isso se dá quando a importância dada à linha, 
que é uma característica do desenho, aparece nessa pin
tura. É o caso de Portinari, Di Cavalcanti, Guignard, este 
último tão grande pintor quanto desenhista. Quando 
passamos ao período da pintura chamada informal, quan
do houve o rompimento de um limite definido como 
uma forma real, o informal nos trouxe uma pintura cós
mica, passou para um espaço ilimitado. Ali se encontra 
uma característica que também é própria do desenho, 
que são as passagens, as ligações. Isso quer dizer o seguin
te: quando um contorno vem sendo definido, mas cria 
intervalos no elemento que está sendo desenhado. Essas 
linhas valorizadas, mais escuras ou mais claras, permitem 
que ocorra no desenho um fenômeno de luz, pois há uma 
ligação entre a forma que está sendo definida e o plano 
onde está sendo feito o desenho que, por sua vez, é tam
bém uma outra forma. Na pintura existe esta mesma ca
racterística, ou seja, há um tipo de rompimento de con
torno para ligar a forma ao plano, aquele espaço ou aque
le suporte onde ela foi realizada. Na pintura informal, 
isso se caracterizou de uma maneira muito especial. Che
gamos então ao ponto em que podemos dizer que vamos 
fazer um desenho com aquelas mesmas características de 
uma pintura informal, se nós admitirmos que o desenho 
também possa ser traduzido em planos de valores. Então, 
se o material empregado não foi pintura ou se não há 
naquele material as exigências da pintura (e a primeira 
exigência da pintura é cor, e havendo cor, há luz), aquelas 
passagens se darão se nós transferirmos para o desenho,

segurança da carreira de funcionário público, no 
mesmo cargo que Iberê Camargo deixou na Se
cretaria de Obras, e as inquietações de um pintor 
rigoroso, Petrucci repassa para o Jornal do MARGS 
essa história, os impasses e a solidão de seus retra
tos realistas.

O início
Não houve nenhum acontecimento especial que me 

levasse para o lado das artes plásticas. Sempre desenhei 
como qualquer criança. Quando deixei o ginásio, em 
função de dificuldades financeiras da família, me em- 
preguei numa companhia de seguros. O chefe foi meu 
primeiro cliente, comprou meu primeiro quadro, feito 
aos 15 anos. Era um nu copiado de cartão postal estran
geiro, sempre trabalhei com nus. Acho que através do 
nu feminino a gente pode expressar tudo. Não há nada 
mais lindo do que o corpo feminino. São gestos, atitu
des... expressam qualquer sentimento. Meu chefe me 
mandou fazer o curso de desenho com Adail Bento 
Costa, desenho acadêmico. Acho que foi útil, ensina a 
gente a enxergar. Em 38, vim para Porto Alegre empre
gado numa empresa de publicidade. Trabalhei quatro 

depois passei para o emprego público. Estava 
convencido de que precisava ter uma renda mensal se
gura para sustentar a família, meu pai havia morrido. 
Eu pintava painéis, os letreiros e as figuras eram pinta
dos direto na placa de ferro.

Auto-retrato
Fiz muitos auto-retratos, até pela falta de modelos. 

Todo o quadro é o retrato do autor. Todas as coisas pas
sam pelo seu cérebro e vão para a tela. Estou em todas 
as minhas pinturas. Meu trabalho é sempre muito bem 
acabado, rigoroso na técnica. A parte pela qual nós pin
tores somos realmente responsáveis é a técnica na qual 
podemos nos aprimorar até o máximo. Talento ninguém 
sabe se tem.mfe-í

m Abstração
Foi a época em que todo mundo lia ficção-científi- 

ca. Isso me influenciou muito a fazer quadros abstratos, 
mas todos tinham algum sentido, alguma idéia. Todos 
os artistas experimentavam o abstrato. Não sou um pin
tor coerente, que começou a fazer uma coisa e seguiu 
passo a passo. Eu faço uma série, quando ela se esgota, 
faço outra coisa.

mü
m anos e

Retratos A cidade vazia
Quando me desinteressei pela abstração, eu pensei 

em simplesmente reproduzir a natureza sem a preocu
pação de expressá-la. Foi assim que entrei no realismo 
absoluto dos prédios antigos. Há um silêncio, há uma

Entrevista com Alice Soares, 
artista plástica eprofessora 

do Instituto de Artes da UFRGS

M
Com o emprego público, reorganizei meu tempo. 

Pintava de manhã e à noite. No início, me interessava 
muito por retratos. O Retrato de Maria Moritz que está 

MARGS talvez seja o meu retrato mais clássico. É a
Boletim Informativo do MARGS, 

v.2, n° 6, set/dez, 1977
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ti .'tO»lAlemanha, de arte degenerada. Pintei um quadro sur

realista, na linha de Salvador Dali, só para ser moderno 
e participar do salão. Quando saiu o manifesto com to
dos aqueles chavões fascistas, fiquei apavorado de ter 
participado de algo com que eu não concordava. Tanto 

dei uma entrevista à Revista do Globo esclarecendo

Danúbio Gonçalves

que
a minha participação ingênua e a minha desastrada es
tréia. Para fascista, não sirvo.

&
... -M

O mistério da 

nossa paisagem
9& Preferênciasa Na Chico, fiz uma exposição do Oscar Boeira, a pri

meira e póstuma. Ele era muito tímido. Esteve na Eu-
Para mim, dosropa e se tocou com o impressiomsmo. 

gaúchos mortos, é o melhor de todos. Os impressionistas 
sempre me impressionaram muito. O Renoir, por exem
plo, talvez seja o que tenha me tocado mais. O Degas 
também. Foram os que eu mais amei. Claro, amo o Van 
Gogh, mas não há nada para tirar dali, é tão caracterís
tico, é tão pessoal. O Gauguin também me interessou 
pelas cores, pelo exotismo. Mas não sei se é possível per
ceber isso na minha pintura. Sempre fiai fã ardoroso do 
Portinari, muito mais do que do Di Cavalcanti. A pin
tura é o único lugar em que a gente é completamente 
livre, não há interferência, é a gente mesmo.

sã
Durante sua exposição retrospectiva nas pina

cotecas, Danúbio Gonçalves concedeu um longo 
depoimento ao Jornal do MARGS, remexendo na 
infância, no futuro, na música, no Rio dos anos 
40, na figura, na abstração, na sua necessidade vi
tal de mudança sem a perda da coerência, da uni
dade que personaliza um artista. O trineto de Ben
to Gonçalves chega aos 75 anos inquieto com a 
mesma paisagem que o consagrou na época do 
Clube de Gravura, quando registrou o gesto rústi
co das charqueadas. Danúbio quer chegar na es
sência do horizonte do pampa. Do MARGS, sua 
exposição percorre Brasília, Rio de Janeiro, Caxias 
do Sul e Pelotas, encerrando em Bagé, terra natal 
e cenário da busca eterna do artista.

irmã, onde fiquei até os 24. O marido dela se interessava 
muito por arte e me levava junto para conhecer os artis
tas. Levei minhas caricaturas para o jornal A Noite, na
quele prédio imenso em que funcionava a Rádio Nacio
nal. Fiz amigos ali. O Cecil Thiré desenhava na época.

Anos de ouro do Rio
Foi uma época fantástica, assisti ao Orson Welles 

filmando no posto dois, conheci Lamartine Babo, Pedro 
Vargas, fiz caricaturas de Carmen Miranda, Orlando 
Silva. Nessa época tinha uma revista fantástica, a Care
ta. A ironia da caricatura aparece em todo o meu traba
lho. Tem caricaturas muito mais fiéis do que retratos. 
Deforma, mas é muito mais a pessoa. Eu me dava com 
o desenhista português Jerônimo Ribeiro. Nós subía
mos o morro, íamos desenhar. Aos domingos, 40, 50 
pessoas (artistas) se reuniam para desenhar percorrendo 
a cidade.

solidão, o tempo parece que parou, tiro automóveis, tiro 
pessoas, tiro cartazes, tiro tudo o que incomoda. Uma 

pessoa disse: “que estranho, não há nada erra
do”. Como é que vai ter algo errado se eu fiz coisa por 
coisa, tudo raciocinado. Não pode ter erro. Eu tenho 
receio que Porto Alegre se descaracterize completamen
te. Ainda há alguns recantos. Eu sou, até certo ponto, 

saudosista. Acho que a vida já foi muito melhor do 
que hoje. Isso, naturalmente, é resultado da idade. Todo 
o velho tem a mania de dizer que no seu tempo era 
melhor, não é? Quando volto a Pelotas, fico tão triste: 
cidade suja, abandonada, não conservam os edifícios.

Pancetti
Tenho até um Pancetti feito por mim. O escritor 

Marques Rebello trouxe à cidade, pela primeira vez, pin
tores de alto nível como Portinari. No fim da exposi
ção, ganhei um Pancetti. Tive que vendê-lo quando com
prei esse apartamento e fiquei com medo de morrer de 
saudades. Fiz uma cópia idêntica em outro material. 
Ficou pronto numa manhã. Tenho que colocar minha 
assinatura ali.

vez uma

Cenário para o futuro
Sou realista, estou com 75 anos. Vamos dizer que eu 

dure mais uns cinco anos. É um prazo que eu tenho, 
que eu conto. Então procuro fazer muita coisa para apro
veitar esse tempo que me falta. Tenho metas, inclusive 
algo que há três anos estou pensando: fazer uma excur
são pelas estâncias de Bagé, por aquela região, e traba
lhar livremente a nossa paisagem. Acho essa paisagem 
do sul, o pampa, belíssima, é triste, mas tem um segre
do, um mistério. Os cineastas acham fantástica a cor do 
Rio Grande do Sul, o dourado. Quando eu viajava para 
Bagé, de trem, via os pessegueiros em flor e via Van 
Gogh. Os horizontes imensos do campo, quero pegar a 
essência disso. As pessoas se fecham nos ateliês, não 
olham para fora, acho que a natureza está sempre ensi
nando, é preciso olhar para ela.

Infância
Desenhei desde os três anos de idade. Aos trinta e 

poucos, foi com surpresa que descobri que a senhora que 
me criou (minha mãe morreu quando eu tinha dois anos 
de idade) tinha guardado os meus desenhos de infância. 
Com dez, fui para o Rio de Janeiro morar com a minha

um
Virar artista
Meu pai era fazendeiro. Meus dois irmãos mais ve

lhos eram médicos. Meu pai tinha preocupação com o 
meu futuro, mas viu que não tinha jeito e acabou me 
custeando os estudos na Europa. A gente se dava bem, 
mas ele era da UDN e eu do Partido Comunista. Isso 
chocava muito em Bagé. Fui vice-presidente do Movi
mento da Paz, contra a bomba-atômica. Éramos sectá
rios na época. Mais tarde, lembro de um carnaval em 
Bagé, em 64, com os blocos passando e os tanques mi
litares atrás. E ninguém fez uma foto daquilo.

Chico Lisboa
Em 1938, foi fundada a Associação Chico Lisboa. 

Ninguém me conhecia, mas como eu fazia painéis, aca
baram me chamando e me convidaram para participar 
da Chico. Mais tarde, nos anos 40, fui presidente da 
Associação. Fazíamos salões todos os anos com dinhei
ro conseguido dos bancos. Nos 
grantes da Chico resolveram fazer uma exposição para 
desmoralizar a arte moderna. Aceitei o convite ingenu
amente, sem saber a intenção do salão. Naquela época, 
o Getúlio também estava em cima do muro.

As pessoas estavam em dúvida. Eu não era politizado, 
fui politizado pelo Vasco, que era comunista. Fiquei fã 
do Luiz Carlos Prestes. Pintei um enorme retrato de 
cinco metros de altura para o comício que ele fez na 
Redenção, assim que saiu da cadeia, em 1945. Esse sa
lão era um arremedo do salão feito pelos fascistas na

I

40, alguns inte-anos
Burle Marx
Ele tinha uma casa de madeira, rústica, com um lago, 

onde seu pai tomava banho nu. Era no Leme, na Gustavo 
Sampaio. Eu morava no único edifício da rua, de onze 
andares. Freqüentava sua casa, levava meus desenhos.

Portinari
Os artistas modernos eram poucos no Rio. Eles se 

encontravam no café, no Vermelhinho, na Cinelândia. 
Era um café em que predominavam os intelectuais, o

Jornal do MARGS, 
n° 50, setembro de 1999
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latina, da luta. Depois, nos dispersamos e a idéia do 
Clube já não nos satisfazia mais. Sempre brinco que todo 
o quadro figurativo de cabeça para baixo é um abstrato, 
perdeu o conteúdo, é cor, é forma. Tu podes pintar uma 
folha do jeito que quiseres, mas ela sempre terá uma 
ligação com a criança, com o velho, com o analfabeto. 
A imagem é poderosa, e é o que a arte antiga tinha, o 
poder da comunicação entre o homem e a imagem. Acho 
que a arte tem de ter uma idéia. A figura humana sem
pre foi muito importante para mim. Acho que é esse o 
poder da arte antiga, de ela ser tão venerada. Van Gogh, 

moderno, arrasta multidões, não só pela mídia, mas 
porque toca as pessoas. O erotismo também está presen
te com força no meu trabalho, tive sempre muitos casos 
de amor, minhas séries são conseqüências de minha vida.

Fayga Ostrower
DIPOIMÍNTO fAVGA OStAOWfB
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um g=g-i~n§técnicas, tenho facilidade com a mudança. É como co-
Mfmmnhecer uma pessoa nova, um amor novo, às vezes a gen- 

mas é bom. Não sou muito de rotina, o iaste se quebra,
mais bonito é a surpresa da vida. Gosto de pessoas so-
nhadoras, nada pessimistas, com esperanças. A cor

A arte é muito orgânica. Quando não uso cores, co
meça a me dar um nervoso. É um despojamento sensível 
através da cor. Tem fases minhas mais escuras, talvez uma 
influência da pintura européia como o Rembrandt, o 
Velazquez. Eu vivia nos museus naquele período. Era a 
Europa do pós-guerra, com coroas de flores por todos os 
lados. Em Londres, em cada quarteirão havia uma casa 
destruída. Munique, uma cidade arrasada. Qualquer ba
rulho de avião dava medo nas pessoas.

Charqueadas
Meu pai era um homem simples e se dava muito 

com os empregados. Fornecia gado para as charqueadas. 
Eu me entusiasmei com esse tema e fiquei dois meses 
desenhando. Foi no fim das charqueadas, quando vie- 

frigoríficos. Acabei fazendo o único registro do 
movimento daquele trabalho. Só existem fotos com os 
trabalhadores parados. É o mesmo caso das Usinas de 
Butiá. Eles proibiam fotografar, pois era muito insalu
bre. Com a gravura, documentei esse trabalho. O 
balonismo é a mesma coisa, ainda que seja um 
reinventado, mas os balonistas identificam ali a sua 
mecânica. Não foi essa a minha intenção, mas acaba 
sendo um documento livre. Sem o Debret e o Rugendas,

Arte como 

resposta à vidaram os

Fayga Ostrower, um dos maiores nomes da 
aquarela e da gravura no Brasil, esteve no MARGS 
durante a exposição de obras raras da coleção Bi
blioteca Nacional. Confessou seu entusiasmo com 
a mostra, destacando-a como o melhor panorama 
da linguagem gráfica realizado até agora no Bra
sil. Neste depoimento, Fayga fala sobre sua espe
cialidade: a necessidade artesanal da arte, que a 
gravura exige na sua essência, e no sentido da cri
ação artística, uma resposta milenar à condição 
de estar vivo.

Música
Gosto muito de música, assim como de literatura. 

Às vezes trabalho com música de fundo, diversos tipos 
de música. Mas o que eu gosto mesmo é de deitar no 
chão e entrar na música. A música é um espaço.

balão

pessoal de teatro, das artes plásticas. Fui muito lá. A 
vida noturna mesmo era na Lapa e não era perigosa. 
Às vezes, eu sentava na Praça Maua à noite, 
ambiente pesado, mas não era violento, ninguém era 
assaltado. Portinari ainda não morava no Cosme Ve
lho, morava no Leme. Quando eu passava por ali, a 
janela estava aberta e aqueles quadros me chamavam 
atenção. Um dia, tomei coragem e levei meus 
trabalhos para ele ver. De noite, havia muito movi
mento na sua casa. Usamos (Iberê, eu, Athos Bulcão 
e o irmão de Portinari) seu ateliê durante dois meses. 
Ele era muito entusiasmado. Dizia que só o Guignard 
sabia desenhar. Mostrava seus quadros sempre 
moldura, mesmo enquanto estava pintando. Sua 
palheta estava sempre como nova, e podia pintar de 
roupa branca que nunca se sujava. Não sou tão orga
nizado assim.

não se saberia nada do negro brasileiro. Eu vivo o tema. 
Não faço pela janela. Deve haver uma integração do 
artista com a temática.

era um A quarta dimensão
Tive uma boa experiência no Ateliê, com meu pú

blico de alunos. O público, em geral, é uma questão de 
cultura e de sensibilidade. Uma vez, fui observar uma 
exposição no antigo Mata-Borrão, na Borges. Ali entra
va todo mundo. Alguns sujeitos, gente até analfabeta, 
ficavam cinco minutos, outros meia-hora. Para alguns, 
arte não faz falta; para outros é um alimento espiritual, 
é uma necessidade orgânica. Na exposição do MARGS, 
há uma tendência para se gostar mais dos retratos, das 
composições mais figurativas. Chamo a maneira como 
o público olha de a quarta dimensão. Ele descobre coi
sas incríveis que o artista não fez. A obra é uma coisa 
viva, lacunas abertas para o olhar do outro.

O desenho
A fotografia me auxilia muito para trabalhar. Fiz tre

zentas fotos para a série dos balões. Mas para isso é pre
ciso saber desenhar. Acho que esse é o mal da arte hoje: 
o desconhecimento do desenho. Quando perguntaram 
a Cézanne o que precisava para ser um pintor, ele disse: 
desenhar, desenhar, desenhar. Por isso, Picasso fez o que 
quis: ele era um desenhista fantástico. E é trabalhoso, 
exige disciplina. Hoje as pessoas querem chegar muito 
rápido nas coisas.

Coleção Biblioteca Nacional 
Em termos da representatividade da linguagem grá

fica, esta é a exposição mais importante que já houve no 
Brasil. A gente pode falar horas e horas diante de cada 
artista, de cada época. A gravura é um artesanato: o ar
tista acompanha o processo desde a matéria original. A 
posição artesanal do artista é fundamental na arte em 
geral e está sendo esquecida hoje em dia. Não sou con
tra a tecnologia moderna, ela traz uma riqueza muito 
grande à nossa vida, mas pela fragmentação que existe 
na própria produção social, perde-se o sentido de res
ponsabilidade pelas próprias ações. Na gravura, você tem 
que dominar a técnica, não existe gravador de domin
gos, você tem que entrar no processo artístico com toda 
a sua alma. Ela precisa de um tempo físico e isso possi
bilita uma outra atitude do artista diante do seu pró
prio fazer. É um envolvimento físico e emocional.

«

com

Arte da vida
Anos 50, tínhamos vindo da Europa, o Scliar tinha 

estado com o Leopoldo Mendez do Taller Gráfico do 
México. Daí veio a idéia de fundar o Clube da Gravura, 
baseado na experiência de Orozco e Rivera. Imedia
tamente surgiu o do Uruguai, que existe até hoje. Era 

resgate internacional da figura com tema social. O 
abstrato era o oposto, era uma coisa decorativa que não 
queria dizer nada. Era estratégico para desviar dessa coisa

Luz da manhã
Tenho uma preferência de trabalhar pela manhã. Eu 

a cor. De noite, ela muda muito.gosto dessa luz para 
Moro numa rua muito calma, então ha muito silêncio. 
Há dias em que trabalho muito, outros não. A pintura é 
sempre um desafio. Hoje meu trabalho sai mais rápido. 
Não tenho mais tantas dúvidas. Vou alternando temas,

Edição de Cida Golin, 
jornalista

um
Jornal do MARGS, 

n° 57, maio de 2000
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Se a gente pudesse resguardar isso para a pintura tam
bém, como o Iberê fez, que qualidade maravilhosa é sua 
pintura!... Você pode não gostar de sua visão trágica de 
mundo, mas sua pintura é de uma beleza extraordiná
ria. Beleza é a verdade interior das coisas. Ele tinha um 
sentido artesanal de pintura.

Há um grande equívoco hoje em que qualquer coi
sa, qualquer manifestação, já seja considerada uma obra 
de arte. Tudo vale. Se tudo vale, nada vale. Não há mais 
qualidade artística. Eu, como artista, como professora e 
como ser humano, sou contra essa pausterização, como 
se tudo valesse. Para mim, a arte é uma linguagem, como 
matéria que propõe certas possibilidades dentro de li
mites que são as impossibilidades. Não se entende a arte 
no seu sentido mais profundo: uma linguagem que diz 
respeito sempre à condição humana, o que é válido atra
vés dos vários milênios.

generosidade, de uma clareza! Tudo o que a gente qui
ser saber sobre o barroco, sobre a abertura de espaço em 
relação ao mundo está ali, em Piranesi. É a expansão da 
visão do mundo e também uma inquietação muito gran
de, uma agitação que entra na arte, um contraponto à 
segurança do Renascimento. De certo modo, ele foi o 
Leonardo da Vinci de sua época.

Iberê Camargo
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Os brasileiros
Carlos Oswald foi meu professor, só o conheci nos 

últimos anos de vida. Era uma pessoa muito generosa, 
muito simpática, muito gentil. Tive aulas com ele na 
Fundação Getúlio Vargas. Ele ainda tem um rigor aca
dêmico, mas é muito modesto, não procura sensacio- 
nalismo. No final da sua vida, vai a uma espécie de 
impressionismo.

Acompanhei durante 40 anos a obra de Lívio 
Abramo, uma pessoa incomum, fora de série, um dos 
melhores artistas brasileiros, absolutamente não reco
nhecido. Nunca teve o reconhecimento que merecia. 
Suas circunstâncias de vida não foram muito boas. No 
período da ditadura militar, teve que se exilar, seus últi
mos 20 anos de vida foram no Paraguai, onde ficou 
muito isolado. São obras fantásticas, ele tem um senti
do cósmico na sua obra. O desenvolvimento estilístico 
de Lívio vai do expressionismo até a abstração, sem nun
ca deixar de ser figurativo. Possui um sentido de con
tenção clássica. Ele é um dos poucos artistas que, na 
gravura, sai do expressionismo. O Goeldi, por exem
plo, nunca saiu. O Goeldi brigou muito comigo, achan
do que eu não podia ser abstrata. Na época, as coisas 
tinham ressonâncias políticas, ideológicas, éticas, que 
hoje não têm mais sentido. O que importa é uma obra 
ser boa ou não, tanto faz ser figurativa ou abstrata.

ja
Linguagem & expressãoc-

ü

Os depoimentos, a seguir, foram prestados pelo 
artista a Teniza Spinelli, do Núcleo de Documen
tação e Pesquisa do MARGS, para o audiovisual 
Iberê Camargo — 70 anos (criação de Teniza 
Spinelli e Mabel Vieira). O pintor fala da criação 
de uma linguagem, do poder de comunicação da 
obra de arte, de seu questionamento, da visão pes
soal do artista e das relações que ele estabelece com 
seus modelos.

Léger. Eu cheguei a conhecer essas figuras, que são os 
homens que formulam a linguagem contemporânea. 
Mas como eu sou um latino-americano, um homem 
que está cruzando, passando, estagiando, eu não pode
ría me enriquecer como um indivíduo que nasceu, que 
viveu e usufruiu daquele meio. No entanto, é possível 
que, justamente por essa carência, eu tenha absorvido o 
bastante porque não tinha tempo a perder.

Quando o indivíduo chega à maturidade, ele tem 
uma vitalidade maior que significa a experiência. Isso o 
ajuda a realizar o que não conseguiu em jovem, porque 
não tinha os recursos, não tinha formulado a sua lin
guagem.

Eu acho que a minha pintura tem uma identidade 
pessoal. Se eu fizer uma figura, se eu fizer um cubo, um 
carretei, uma mancha, tudo sou eu. Porque eu não pa
reço ninguém. Eu nunca me pareci com ninguém. En
tão isso me dá uma tranqüilidade muito grande. Por
que eu não me pareço a não ser comigo mesmo.

Harmonias
A arte é um potencial que a gente tem dentro de si, 

uma coisa misteriosa. Veja como é milagrosa a noção de 
beleza que existe na arte, como o ser humano tenta com
preender as coisas através de ordenações harmoniosas 
que façam sentido para si. Ele está procurando signifi
cados. A arte é uma tentativa de resposta. Acho que é a 
coisa mais profunda e mais misteriosa no ser humano, 
essa busca de significados através das harmonias, daqui
lo que chamo de beleza, que é a verdade interior que 
existe nas coisas. A beleza de uma verdade é intrínseca, 
não se modifica conforme a época. Se você olha obras 
pré-históricas, você está vendo uma energia, uma força, 
uma beleza que comove. Você pode não participar mais 
do sentido mágico das pinturas rupestres, você pode 
compreender isso racionalmente, mas você se emocio
na diante da beleza, diante dessa verdade que está den
tro de cada linha, de cada forma. Isso não é modismo.

vezes a beleza física pode corresponder à beleza 
interna como na arte grega ou no Renascimento. Já o 
Gótico ou o Barroco, não. Goya não é bonitinho, mas 
tem uma beleza interior, de uma verdade absoluta, não 
se finge nada. Andy Warhol, por exemplo, é de uma 
mediocridade total em termos artísticos, ele é puro 
marketing. Você pode ver no estilo, na forma que ele é 
capaz de reproduzir mecanicamente, que não existe essa 
busca da verdade interior. É apenas uma busca da ver
dade externa.

Viver como um rio...
Tudo vem do nosso pátio, da nossa infância. E nós 

temos material para uma vida longa, com as coisas que 
nós colhemos na nossa infância, no pátio, nos porões 
das casas, nos nossos brinquedos. É um mundo fantás
tico, um mundo mítico, que na maturidade ressurge, 
escapa do fundo e vem à tona; as coisas começam a se
desprender.

O rio está muito vinculado à minha infância. E te
nho muita saudade do rio, pois o rio é tão forte como a 
sanga. E não sinto nenhuma emoção diante do mar. Mas 
o mistério da sanga, da água parada, me seduz muito.

Eu quero fazer uma visita aos rios. Aos rios Cacequi, 
Jaguari e Santa Maria. Porque o rio é sempre um ma
nancial. E acho que a gente deve viver como o rio, que 
se renova sempre.

Viver com paixão...
Eu sempre tive um ímpeto na vida. Eu sempre vivi 

com paixão. Eu jamais fui um indivíduo que não me 
sujei na vida, que nunca me enlameei na vida, que não 
me contaminei, que não pequei. Eu pequei sim. Porque 
eu vivi.

Eu sou um homem que me desnudo. Eu não passo a 
vida a limpo. Por isso não tenho receio de abordar qual
quer assunto, de dizer com simplicidade as coisas. A 
vida é muito ampla para vivermos numa limitação. Nós 
somos muito formais enquanto somos poupados pela 
vida. Nós sentamos à mesa, esperamos a hora de comer, 
somos cerimoniosos. Mas no dia em que estivermos fa
mintos, ninguém vai esperar que o outro se sirva, pelo 
contrário. Há uma outra realidade quando tu és a pes
soa atingida pela vida. Tens uma visão diferente, salvo 
se és uma pessoa tão convencional, que embora sofrido, 
continues a dar uma resposta formal. Mas eu não estou 
aqui para dar respostas formais nem para agradar nin
guém. Por isso faço aquilo que realmente estou sentin
do. Eu sempre fui um indivíduo em posição de luta,

Às
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Criar uma linguagem...
Só quando se consegue formular uma linguagem é 

que se pode expressar. Para um pintor, é preciso que as 
coisas sejam resolvidas plasticamente, de maneira con
vincente. Então elas se tornam um símbolo universal.

Criar um personagem, criar uma linguagem não é 
realmente fácil. A minha linguagem é balbuciante. Mas, 
enfim, eu sou um sul-americano, um homem cheio de 
deficiências de formação. Mas a gente consegue superar 
a deficiência com uma grande paixão. É o que nos dá 
força. O que falta em técnica, sobra em garra. Eu tive 
sorte, porque ainda alcancei esses grandes pintores que 
morreram há bem pouco tempo: Lhote, De Chirico,

1

Piranesi
A coleção de Piranesi, da envergadura como a que a 

Biblioteca Nacional possui, só existe em Milão. Com 
sua imaginação, ele reconstrói Roma. Ele tem uma vi
são de espaços vistos de cima, como se já existisse o avião, 
e ao mesmo tempo uma visão de um arquiteto e enge
nheiro, as pontes, os aquedutos, uma infra-estrutura vista 
de baixo. Cria formas na água-forte que são de uma
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Paradoxos Visuais
O artista faz a escolha de seus modelos. Vai escolher 

os modelos que estão afins com o que ele quer dizer. 
Quando alguém me falava sobre determinada paisagem, 
eu nem prestava atenção. Ora, se eu ia sair por aí a ca
minhar ou viajar de barco para ver uma paisagem! Eu 
não vou fazer piquenique nem quadros já feitos!

Mas há coisas que me solicitam, há coisas que me 
intrigam, há coisas em que eu sinto que ali há algo, que 
existe um mistério. Aquilo está comigo.

Dissolvendo as coisas, destruindo a realidade, criei 
uma linguagem que se tornou muito subjetiva. O car
retei foi a porta de entrada desse mundo, digamos 
abstrato, onde as formas geram formas. E tudo foi se 
transformando em pedaços, fragmentados, pulverizados. 
Embora em dado momento eu pense em reanimar aqui
lo. Mas não também da mesma maneira. Não vou vol
tar a pintar aquelas ruas. Será uma outra integração da
quele mundo. Não estou colocando nada fora, nem re
jeitando nada. Estou acrescentando e não subtraindo. 
Estou enriquecendo o meu mundo, a minha maneira 
de dizer o que é de todos.

Regina Silveiracrio áreas de atrito porque tenho idéias ou posições que 
não são comuns. Daí essa minha intransigência. Não 
sou um político que teme perder seu eleitorado. Eu sin
to que não corro esse risco.

mêmm
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A obra questiona...
Eu acho que a obra de arte tem um poder de comu

nicação. Ela caracteriza-se pela sua presença.
Um quadro, realizado, de um pintor, de um artista, é 

um vivo. Aquilo está presente como uma pessoa. E uma 
presença jamais pode gerar indiferença.

A obra de arte não é uma coisa meramente decorati
va, para cobrir um espaço. A obra de arte inquieta, ques
tiona. Não sei se é porque eu sou um romântico, mas 
acho que a coisa tem que ter sangue dentro, tem que ter 
vida dentro.

Tu vais e perguntas a ti mesmo: tu fazes isso por 
paixão, como uma razão da tua vida e és capaz de mor
rer por isto, ou tu fazes isto e amanhã podes mudar e ser 
outra coisa? Aí é que está o problema. Mas é que as 
pessoas não querem se confrontar, as pessoas têm medo 
das respostas que não sejam aquelas respostas que a fan
tasia criou.

Paradoxos visuaism
~
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desenhos em perspectiva, com fundo em azul escuro, 
passa por um longo percurso, que inclui computador, 
transposição das imagens para azulejos, pintura em ce
râmica, queima em forno, numeração dos azulejos e, 
fmalmente, a montagem. A obra descende de um pai
nel externo que a artista fez para um museu americano 
durante a exposição Passion for winds.

“Preparei dois projetos, um maior para o setor de 
chek-in e um outro menor, que é o que eu vou realizar. 
Nos dois trabalhei com a mesma mistura de desenhos. 
Não há nada ali que não seja concepções da Idade Mé
dia, fiz uma enorme investigação. Escaneei, fiz xerox, 
fotografei e saiu aquela malha. O aeroporto é isso: dese
nhos esquemáticos de aviões, ultra-leves, desenhos do 
começo do século, imagens de Guerra nas Estrelas, como 
se fosse uma mistura de épocas, tempos, culturas e mi
tologias”.

A artista, professora aposentada da Escola de Co
municações e Artes da USP, veio a Porto Alegre, sua 
cidade natal, para inaugurar uma intervenção no espa
ço Torreão (rua Santa Terezinha, 79), onde seu trabalho 
fica até 6 de julho. Obra inseparável do lugar, ali, em

Regina Silveira faz de cada criação uma pergunta. 
Em busca da poética sobre os modos de ver, desvela a 
artificialidade das representações. Sustenta seu universo 
a partir da geometria e da perspectiva como instrumen
tos irônicos e paródicos. No jogo das distorções, perse
gue perspectivas em abismo e cria paradoxos visuais em 
torno da luz e da sombra.

Regina é uma artista do espaço, do interior, da fa
chada, da malha urbana, dos monumentos, tem ousa
dia para enfrentar até arquiteturas difíceis como a de 
Legorreta, buscando estratégias nada comuns. Precisa 
articular medições, plantas, escalas, meios que transcen
dem sua capacidade física de trabalho.

“Minha grande problemática é o espaço, como as 
imagens constituem espaços de vários tipos. Desde que 
eu pude sair dos lugares tradicionais da arte, mergu
lhando numa arena arquitetônica, isso ganhou sentido 
e diferença. Isso me interessa mais do que produzir pe
ças que tanto faz estarem aqui como estarem ali”.

A artista, no momento, prepara uma das obras que 
irá fazer parte do cotidiano do novo aeroporto de Porto 
Alegre. Prevista para estar pronta em julho, a malha de

Tempo denso, mundo sombrio...
Eu não vou dizer que o artista é um profeta, que está 

vendo o futuro. Eu não me tenho na conta de profeta. 
Mas acho que o artista está sentindo o que se passa no seu 
tempo. E o tempo em que vivemos é denso e é tenso.

Eu vejo o mundo triste e sombrio. Eu vejo o aspecto 
sombrio do mundo. Então, para pintar esse mundo, eu 
tenho que usar essas cores baixas, soturnas. Daí a mi
nha paleta ser essa paleta que é.

Ninguém guarda réplicas...
O artista é um indivíduo capaz de olhar as coisas que 

todos vêem de um ângulo singular. Então ele apresenta 
uma visão singular de uma realidade da qual todos parti
cipam. Porque senão seria uma alienação, se eu tivesse 
uma realidade só para mim. Não. Eu não estou numa 
nuvem. Eu estou no mundo. Mas é a maneira de ver.

Tanto é que os pintores físicos, como eram chama
dos pelo Lhote, por exemplo Rubens, que pintou com 
objetividade o real — na visão dele, na crítica — é bem 
diferente de Velazquez ou Cézanne pintando uma maçã, 
um cavalo, uma mulher. E mesmo pintando as mesmas 
coisas: a água, a montanha, o céu, a nuvem, cada um 
teve uma visão singular. E é justamente aquele que tem 
uma visão singular que a história guarda. Ninguém guar
da réplicas.

O artista e seus modelos...
Sou um pintor figurativo. Cheguei a pintar a rua da 

Lapa com certo realismo, e me agradava aquela pátina 
do muro, aquele clima sensual, aquela atmosfera.

Sempre procurei interpretar a realidade, olhando a 
paisagem e procurando os elementos que me pareciam 
elementos plásticos. Escolhia as coisas que me serviam 
ou rejeitava aquele sujeito, aquele motivo que não era 
apto a eu versar o meu conteúdo, a minha experiência, 
a minha vivência, a minha maneira de ver, de ser.

Teniza Spinelli
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Desaparência (Estúdio), revisita seu percurso artístico 
inicial como pintora e aluna de Ado Malagoli e Iberê 
Camargo. Nessa longa quilometragem, como definiu 
em palestra comemorativa aos 40 anos do Ateliê Livre, 
a gravura e o grafismo são constantes. Regina, por exem
plo, colaborou durante seis anos com antigo Correio do 
Povo, ilustrando colunas como a de Lara de Lemos ou 
do Bric a Brac.

A efemeridade caminha lado a lado com a artista, 
levando-a, às vezes, à necessidade de tecer tapeçarias 
como solução à falta de permanência de trabalhos que
ridos. Com o recurso das novas tecnologias — que tam
bém trazem o ilusionismo e a interferência como bases 
do imaginário cotidiano — ela pode guardar suas idéias 
executadas num zip, onde ficam aguardando a próxima 
oportunidade para retomar, muitas vezes transforma
das, ao espaço real.

“O efêmero é uma questão política, não é para ser 
posto à venda. Existe para provocar estranhamento nos 
sujeitos, mudar algo na vida das pessoas. (...) As pessoas 
olham a Mosca, o Super-X e de alguma maneira isso 
intervém na sua percepção, dá um corte, uma mudan
ça. São momentos bastante inesperados, poéticos, pro
curando sua diferença”.

A Mosca e o Super-X são personagens criados por 
Regina para dialogar com os sujeitos passantes, aqueles 
que jamais vão ao MASP, e com a imensidão de sinais 
luminosos de uma metrópole. A Mosca faz parte da ex
posição Bienal: os primeiros 50 anos, em cartaz em São 
Paulo, dentro de um segmento que revela a complexa 
relação da arte com um sistema de circulação de pesso
as, energia e informação que é uma cidade. Signo de 
deterioração, de transformação, a Mosca vai sendo pro
jetada por um equipamento em cima de uma camionete 
e interfere em diversos espaços de poder da cidade, con
forme o desejo e o percurso afetivo de sua autora. Pro
voca diversas leituras, desde críticas até comemorativas. 
Regina recebe vários pedidos para projetar sua elegante 
e luminosa mosca varejeira.

“A mosca não pode passar aqui no Hospital da Mu
lher, que está há tanto tempo parado? Virou instrumento 
de crítica e de vingança”.

Avatar Moraesr
t
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A visualidade pura
Avatar Moraes sintetiza seu universo de inte

resses formais em duas exposições no MARGS. Ele 
exibe desenhos e esculturas, além de quase dois 
mil esboços que registram seu processo criativo. 
Nesta entrevista, o artista gaúcho, radicado no Rio 
de Janeiro, reflete sobre seu percurso estético e 
inquietações teóricas, enquanto estuda novas pos
sibilidades de criação em superfícies onduladas.

Foram anos de intensa e profícua atividade. Tinha 
confiança no que fazia, enviava para todos os salões e, 
sistematicamente, era aceito e ganhava prêmios. Em pou
co tempo, passei a ser reconhecido nacionalmente e a 
vender com regularidade. Mas tudo isso a distância. Fi
cava em Porto Alegre, trabalhando, trabalhando. Não 
viajava nem para receber os prêmios, ver os salões. Mi
nha sorte foi o Franco Terranova, dono da Petite Galerie, 
ter gostado do meu trabalho: ele organizava tudo, arti
culava os envios, as vendas, etc. Assim, não tinha uma 
“vida artística”, não conhecia as pessoas do meio e nem me 
interessava por movimentos, propostas e controvérsias.

Avatar, você é da geração de 1964 do Instituto 
de Artes. Quais são suas lembranças daquela época, 
de Porto Alegre, do movimento cultural do período?

Avatar Moraes - Em meu estúdio, no Rio, tenho um 
quadro do Lippman de 1961. Vi esse quadro sendo pin
tado no Ateliê Livre da Prefeitura, que existia nos altos 
do abrigo de bondes, ali na Praça XV. Mais tarde, quan
do ficamos amigos e eu já tinha me tornado artista, tro- 
quei esse quadro por um trabalho meu. Mas não esqueço 
de meus sentimentos de admiração e distanciamento ao 
ver, de longe, através das vidraças, os pintores diante de 
seus cavaletes. Ficava imaginando como devia ser linda a 
vida de artista. Em 63, com Lippman e Charles Mayer, 
criei coragem e montei ateliê, iniciando alguns anos de 
atividade artística que corresponderam à expectativa: foi 
uma época maravilhosa da minha vida. Da escola, guar
do as mais ternas lembranças, de colegas e professores. 
Lembro com carinho de Christina Balbão, Alice Soares 
e, especialmente, de Rose Lutzenberger.

Nesse momento, você recusa a identidade de artis
ta e inicia um período de instrospecção. O que mais o 
incomodava no “real” do acontecimento artístico?

O turning-point foi minha exposição (de caixas) na 
Petite, quando era na Praça General Osório (ah, sauda
des! ... ). A exposição foi bem acolhida, toda vendida, 
meu isolamento pessoal foi rompido. Foi tudo muito 
bem. Aparentemente. Porque quando retornei a Porto 
Alegre, senti que minha percepção da arte havia muda
do, estava confuso e não feliz como deveria estar. Na 
época, não sabia definir esse incômodo. Hoje, eu sei 
que se tratou de uma perda afetiva: de algum modo, 
tinha deixado de “amar” a arte. Tinha perdido a alegria 
da relação e relutava em aceitar isso. Foi uma tomada de 
consciência gradual. Durante alguns meses, continuei 
trabalhando, viajando para o Rio, São Paulo, multipli
cando contatos, sondando opiniões, observando atitu
des. Aos poucos, defini e confirmei minha percepção 
inicial: a arte que eu amara, não existia. A arte real, acon
tecendo, não tinha nada daquilo que os livros de arte 
diziam (e continuam dizendo). Foi uma desilusão do 
mesmo tamanho de minha ilusão. Esse é um processo
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Em 1967, você participa da Nova Objetividade 
MAM do Rio de janeiro, ao lado de Serpa, Lygia 

Clark, Oiticica e Vergara, além da V Bienal de Paris 
e da IX Bienal do Pop. Como você viveu esse perío
do de megaexposiçÕes, de irreverência pré AI-5?

no
Cida Golin com a participação 

de Flávio Gil na entrevista
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formas complexas e variadas é que a coisa complica. 
Entretanto, talvez a necessidade da codificação tenha 
sido superada pelos avanços da computação. Por isso 
não me sinto frustrado pela interrupção da pesquisa.

Pedro Geraldo Escosteguyde muitos artistas iniciantes. As reações variam da de
sistência à conformidade. Minha atitude foi radical: se 
a arte é isso, eu não quero ser artista. Felizmente, hoje 
deixei para trás o radicalismo juvenil.

Esse questionamento resultou num estudo, ainda 
inédito, sobre os aspectos históricos e sociológicos da 
arte. Quais são as idéias principais desse trabalho?

Desilusão, revolta, perplexidade, interrogação: essa foi 
a seqüência dos meus sentimentos. Ânimos serenados, res
tou a pergunta: por que a ideologia da arte não corresponde 
à prática artística? Esse foi o ponto de partida de estudo, 
análises e observações que até hoje me ocupam e apaixo
nam. A pergunta inicial revelou-se secundária. No plano 
racional, minha tese básica é simples: a arte é uma idéia. 
Até aí, tudo bem, fácil de entender. O difícil - pela experi
ência em vários cursos que dei - é aceitar essa tese em pro
fundidade e extensão. No limite de uma entrevista, ficaria 
muito longo explicitar essas dificuldades.

—•

Ao criar um monumento ou um projeto, você 
cria para um sujeito anônimo, que passa no espaço 
público. Há alguma relação com essa figura huma
na freqüente nos desenhos?

Para dar a escala, era necessário colocar nos dese
nhos e maquetes uma figura humana. Eu colocava sem
pre a mesma: um homem encapotado, de chapéu, visto 
de costas. Era um personagem, ou se tornou um, não 

lembro bem, de uma espécie de story boards minús
culos, que eu fizera pensando em filmes mudos de um 
minuto, mas que também serviam para exercitar as pos
sibilidades de uma novidade na época: as lapiseiras com 
grafite polímero.

E os esboços em exposição durante o mês de agos
to no MARGS, de que forma eles registram seu pro
cesso criativo?

Os esboços registram e às vezes desenvolvem idéias 
de formas, esculturas e objetos que, por vários motivos, 
não posso realizar imediatamente. Por serem espontâ
neos, eles são reveladores do meu universo formal.

1
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Apontamentos sobre uma obra aberta
Ao mesmo tempo, você passa a pesquisar a for- 

física na Universidade de Brasília e noma pura e
Massachussets Institute of Technology, nos Estados 
Unidos. Quais as conclusões desse trabalho? A pes-

Anticontos
Pedro Geraldo Escosteguy, em 1960, muda-se 

para o Rio de Janeiro, onde publica, na revista O 
Cruzeiro, o que denomina “anticontos”. Por essa 
ocasião, Escosteguy, médico, teórico, poeta e con
tista, aproxima-se da área de artes plásticas e es
treita sua convivência com Hélio Oiticica, Carlos

o leitor dominar um repertório capaz de lhe da
rem significado. O seu trabalho intriga e instiga, 
pois seus textos e imagens se entregam à decifra- 
ção, contando com a colaboração do leitor para se 
dar a conhecer.

quisa influenciou no seu processo criativo?
Com a pesquisa, eu buscava criar para a forma 

tridimensional uma codificação tão simples quanto a 
notação musical. Eu levei essa proposta adiante até um 
ponto em que foi preciso formar uma equipe multi- 
disciplinar. Para isso, era preciso muitos e muitos dóla
res. Como não estava disposto a dedicar-me a isso o 
resto da vida, desisti. A pesquisa ficou truncada, mas 
seus pressupostos continuam valendo. Nos meus estu
dos para entender a questão artística, cheguei à conclu
são de que a arte é a contrapartida da produção em sé
rie. Perguntar sobre o futuro da arte era (é) perguntar 
sobre o futuro da produção seriada. Essa questão me 
levou a formular a hipótese do artesanato cibernético 
ou eletronic craft, como denominei nos Estados Unidos 
em 73. Hoje essa hipótese é uma certeza sob o título 
Sistemas flexíveis de fabricação, uma idéia discutida re
gularmente em círculos empresariais, técnicos e 
econômicos. A idéia é que o próximo sistema de produ
ção social, a longo prazo, será baseado no comando 
computadorizado de máquinas-ferramentas, o que per
mitirá a confecção de produtos individualizados com a 
mesma rapidez da produção em série. Será uma revolu
ção total e absoluta, talvez a última da história da hu
manidade: o fim da sociedade de consumo, das grandes 
fábricas, das grandes cidades, do supermercado, da pu
blicidade, do marketing... Voltando à relação entre a 
pesquisa da forma e da produção computadorizada: na 
época, eu pensava que para produzir formas, os robôs 
precisavam ser comandados através de códigos. Para os 
sólidos geométricos elementares, não há problema. Nas

E as obras, desenhos e esculturas, em exposição?
Nenhum dos trabalhos foi previamente desenhado. 

Eles são desenhos no espaço, perspectivas falsificadas, 
resultado de minha ação artesanal direta, de um 

enfrentamento entre aquilo que busco obter e as possi
bilidades do material e da ferramenta. No conjunto, além 
da variedade técnica - que corresponde à diversidade 
de lugares e momentos - persiste uma unidade temática, 
uma recorrência de elementos formais.

Soraya Patrícia Rossi Bragança, 
Doutora em Letras, Professora da UERGS e 

Coordenadora do Acervo Literário de 
Pedro Geraldo Escosteguy (ALPGE), 

PPG Letras, PUCRS.

Vergara, Roberto Magalhães, Antônio Maya, 
Rubens Gerchman, Antônio Dias, Ângelo deum

Aquino e Lygia Clark.
A releitura dos anticontos publicados e a recu

peração dos textos inéditos de Pedro Geraldo 
Escosteguy, associada à análise dos manuscritos 
que evidenciam o processo pelo qual passaram 
esses textos, nos seus diversos estágios de escritu
ra, atestam que o autor inclinava-se ao cultivo da 
visualidade gráfica da palavra, da depuração da 
linguagem, da vinculação entre texto e formas plás
ticas, buscando integrar a palavra à imagem, num 
esforço criativo de trazer para a arte literária uma 
nova concepção do ato de contar histórias, que o 
situa na vanguarda das experiências concretistas 
da época, no que se refere à prosa de ficção. Ele 
próprio define o anticonto como um “raconto 
antidiscursivo, antidescritivo e antiprosaico”.

Esses anticontos afirmam uma intenção de re
criar, reestruturar o texto num novo modelo que 
fuja ao enquadramento puro e simples dos gêne
ros literários estudados pela crítica e pela história 
da literatura. São textos que postulam uma inter
pretação e esta será tão mais adequada quanto mais

Depoimento do artista 
O início
Minha partida em artes visuais foi precedida por um 

largo diálogo com Antônio Dias e Antônio Maia, ante 
reflexões de V. Pinto e sua escola. Acostumado com a 
discussão aberta que desenvolvera no Grupo Quixote 
de Porto Alegre, tendo como centro de interesse a for
ma e a comunicação do poema, não podia entender 
nenhuma colocação da arte em termos estritamente es
téticos.

Como foi a volta ao circuito de exposições? Você 
abriu várias exposições em museus brasileiros.

A reação emocionada do público me comoveu, é cla
ro. Mas, através da minha vaidade, eu consigo ver o que 
aconteceu. O público tem se sentido burro diante das 
exposições das tendências não-visuais que têm predomi
nado nos último tempos. Ao contrário, minha exposição 
celebra a visualidade pura: o público sente que aquilo 
que ele vê é aquilo que está ali, não existe nenhum misté
rio “atrás” de cada trabalho, nenhuma intenção enigmá
tica, alegórica ou metafórica. Ele não precisa decifrar, in
terpretar, entender. Além disso, os trabalhos são bem fei
tos, limpos, claros. O público pode até não gostar, mas se 
sente respeitado e, de certo modo, agradecido, redimido.

Entrevista concedida a Cida Go/in

Jornal do MARGS, 
n° 27, agosto de 1995

De certa maneira, posso até dizer que rejeitava a 
beleza aparente de uma obra, na medida em que essa 
beleza não revelasse o artista integrado na problemática 
de existir e nas dimensões realistas da própria existên
cia. Naquela época, a história do Modernismo se diluía 
no Abstracionismo lírico ou informal, ou numa ânsia 
destruidora em que o detrito, o contorcionismo ou o 
fragmento consumia a fogo lento os últimos vestígios 
do conformismo ou do inconformismo estéreis. Nossos 
autores mais reconhecidos mergulhavam na arte pela
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pactos que ainda teria que descobrir. Estagiei durante 
um ano com o professor Álvaro Vieira Pinto, mergu
lhando em sua epistemologia.

Embora o conto nunca tivesse me atraído, escrevi 
uma série que denominei de anticontos, todos com par
ticipação gráfica de alguns colaboradores. A revista O 
Cruzeiro, então sob a direção de José Amádio, acolheu 
esse tipo de proposta, que chegou a ter seguidores. Pro
cedí, também, a uma revisão de trabalhos anteriores, 
publicados ou não, entre os quais Madrugadas primiti
vas. E divulguei poemas esparsos na revista Leitura, ou 
pequenas apreciações críticas, quase que experimentais.

O clima de liberdade então reinante excitava a ima
ginação criadora. Debates freqüentes, contato com visi
tantes como Sartre ou Simone de Beauvoir, estudos com 
Cândido Mendes, Helio Jaguaribe e tantos outros que 
interpretavam a intelligentzia brasileira com plena de
senvoltura, apontavam-me novas possibilidades de abor
dagem dos problemas do ser e da existência.

O anticonto teve razão de compor meus alfarrábios, 
como se fosse um instrumento de trabalho. Em sua es
sência, destacava de um determinado raconto, de natu
reza linear, sua tensão interna, confrontando-a com de
terminada informação, jogo de simultaneidades. Mui
tos disseram que o anticonto era um poema. Eu, que 
escrevi, declaro que não, posto que obedeciam a uma 
norma específica de composição. Se por acaso neles in
seri algum poema, foi porque este tinha determinada 
função.

arte, agarrando-se aos últimos arquejos do que tinha 
sido a importante Escola de Paris. Então, as experiênci
as com os objetos (Lygia Clark, Ferreira Gullar, entre 
outros) eram de natureza formal ou intimista, embora 
já abrissem um caminho à participação do espectador.

Quando realizei meus primeiros trabalhos, em 1964, 
no ateliê de Antônio Dias, incentivado por este e por 
Tomoshige Kusuno, não previa que minhas construções 
seriam anotadas, em 1967 (Nova Objetividade Brasi
leira), por Helio Oiticica e Schemberg, como anti- 
quadros, experiências sensoriais e até mesmo apropria
ções, como num caso em que tive de vitrificar uma ara
nha caranguejeira, como único e verdadeiro suporte se
mântico ao que necessitava comunicar.

Maria Lídia Magliani
Entrevisto

iI MEU IDIOMA É A IMAGEM
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Objetos
Daí para frente meu depoimento é tranqüilo: meus 

objetos são planejados minuciosamente, incluindo ou 
não, palavras-frases, subobjetos, “carregados” de senti
do que eu mesmo executo ou simplesmente retiro da 
estabilidade do uso com vistas à informação, associação 
e redução comunicativa. No meu processo de trabalho 
define-se uma linguagem signológica concordante com 
o meu repertório e, imediatamente, a elaboração de um 
canal de comunicação que atinja o espectador, condu- 
zindo-o a uma compreensão dinâmica da obra, que mui
tas vezes altera segundo a própria sensibilidade. Esse as
pecto insere meu trabalho no tipo de obra aberta, onde 
não raramente manipulo ou coloco à manipulação subs
tância lúdica, sensorial ou conceituai. Meu estilo não 
tem nenhum relacionamento com a op-art ou com a 
pop-art, cujo conteúdo ou programa se relaciona com 
um tipo de cultura que não nos pertence.

Não acredito que haja uma dissociação entre o que 
faço e o poema. Nunca deixei de registrar meus poe
mas, como sempre; ocorre que, em torno de muitas das 
minhas obras, assinala-se uma atmosfera poética. Cer
tos trabalhos poderíam ser considerados objetos-poe- 
mas, como admite Pierre Restany, e agora iniciarei um 
trabalho com as características de um cine-poema. O 
que não falta em nenhuma é o sentido integrativo, a 
percepção unitária e humanística do homem, a tendên
cia a superar o que divide ou nos anula como gente- 
projeto. É evidente que luto sempre com peculiaridades 
da linguagem, cuja simplificação nem sempre consigo.

(Depoimento concedido em entrevista 
em dezembro de 1969. Acervo PGE)

Meu idioma é a imagem
postas, mas talvez cada um de nós encontre a sua, desde 
que se ouça e continue se perguntando sempre. Prefiro 
ouvir, saber como os demais estão vendo e saber em que 
sentido ou medida estou acrescentando ou não. Meu 
idioma é a imagem, a forma, a procura de um alfabeto 
próprio através da cor. O que eu penso e elaboro está no 
meu trabalho, o que eu tentar decodificar é redundân
cia. Minha palavra é minha música, minha dança está 
aí; se não está claro, é porque eu não soube passar ou os 
outros ainda não souberam ver. Faço a minha parte e 
quero que aqueles que passam a conviver com o resultado 
me mostrem de que modo os atinge, que apresentem suas 
próprias conclusões. Uma troca: teu olho — minha mão.

Artistas como Thomas Mann e Picasso já dis
seram muitas vezes que a arte é uma poderosa arma 
contra a mentira, o ódio, a violência, a estupidez e 
a falta de dignidade do homem. A arte de Magliani 
pode ser definida como uma arte-arma empenha
da nessa luta. Esta entrevista foi elaborada ouvin
do o público que visitou a mostra Auto-retrato 
dentro da jaula, de Magliani, no MARGS.

Tiburski - Afinal, quem é a Magliani?
Magliani - A maior parte do tempo me vejo como 

alguém em descompasso com o presente alheio. Nem 
sempre o que me interessa e ocupa é o mesmo que pre
ocupa as pessoas mais próximas no momento. Isto pro
voca desencontros freqüentes, arestas difíceis de aparar. 
Mas não sei como me definir deste ou daquele jeito. 
Ficariam faltando muitos “eus” que não conheço, que 
ainda não encontrei. Não vejo nada de extraordinário 
nisto, suponho que aconteça com todos. Para alguns, 
os obstáculos são maiores ou menores, mais ou menos 
duradouros; os objetivos, mais ou menos definidos. Não 
separo a artista da pessoa. Sou toda um mesmo nó - 
minha escolha é pintar, não saberia como ser de outro 
modo. Aparentemente fiz e faço muitas outras coisas, 
na verdade, todas partes de uma só, a pintura. Tudo o 
que quero neste momento é pintar e tenho dificuldade 
em compreender por que é preciso falar tanto sobre uma 
linguagem que não pertence ao mundo da palavra. Não 
entendo a necessidade da palavra autenticando ou ex
plicando a imagem, uma linguagem dependendo de 
outra. Acho importante quando falam sobre o que o 
meu trabalho move em cada um, independentemente 
de sua cultura ou formação. Sou eu que estou querendo 
perguntar, não explicar. Não sou eu que tenho as res-

1964
(...) Embora nunca me comovera a teoria do não- 

objeto, de Ferreira Gullar, divulgada nesse período, 
adotei com naturalidade (e pregressa experiência) justo 
relacionamento que descobrira entre a poética e as artes 
plásticas. Neste sentido, verifiquei que a linguagem 
poemática pode utilizar diferentes suportes expressivos, 
bem como manipular novos canais de comunicação, 
além do livro e do jornal.

Minha vida recuperou objetivos porventura diluí
dos na onda de alienação cultural que irrompia por to
dos os lados. E a radical necessidade de reconhecer nas 
obras plástico-sensoriais a elaboração de uma meta- 
linguagem passou a ser a tônica de meu processo criati
vo. Metalinguagem em sentido lato, sublinho, para que 
ninguém diga que excluo os projetos estritamente 
conceituais, desde que carregados de invenção, tanto 
como subestimo a massa de diluidores que transformam 
a arte num artesanato para a sociedade de consumo.

(Depoimento concedido à Fundação 
Armando Alvares Penteado - SP em 1977. Acervo PGE)

Tiburski - Magliani, como foi o teu início, pin
tando lá no Bairro Sarandi?

Costumo ignorar as fronteiras, elas não se formam 
na minha cabeça e não empresto um significado especi
al a este ou àquele bairro, cidade, país, minha pátria é 
ter nascido. Sei pouco demais sobre o planeta para afir
mar que pertenço a ele. Sou natural de todas as estrelas 
que posso ver e minha curiosidade é conhecer o outro 
lado delas. Ter começado a andar em Pelotas, a ler na 
Floresta, pintar no Sarandi, dançar nos Moinhos de Ven
to, expor no Menino Deus, me apaixonar na rua da 
Praia não são determinantes, tudo poderia ter aconteci
do em qualquer outro lugar. Me decepcionar na rua 
Coronel Vicente ou na avenida São João dói do mesmo 
jeito. O lugar sou eu em qualquer parte, é em mim que 
as coisas acontecem ou esquecem de acontecer.

I

A metrópole
Foi só em 1969 que alterei, de maneira consciente, 

as linhas mestras de minha elaboração, imprimindo-lhes 
caráter antidiscursivo. Nessa oportunidade, tinha trans
ferido residência para a cidade do Rio de Janeiro, e essa 
mudança da província para a metrópole carregava im-

Tiburski - E a negritude, o feminismo e a ecolo
gia na tua obra?

Na questão sobre a ideologia da negritude, existe 
uma confusão grave: o movimento não nega a cor bran-Jornal do MARGS, 

n° 91, agosto de 2003
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DEPOIMENTO
Frans Krajcberg

Milton Kurtz - Como entra a racionalidade no 
teu trabalho?

O Kurtz me indaga sobre onde entra a racionalidade 
no meu trabalho. Aparentemente é muito intuitivo, 
impulsivo mesmo, principalmente agora, quando a fi
gura aparece mais solta, a pincelada mais livre. Acho 
que o racional aparece na elaboração da linguagem plás
tica, na escolha dos materiais, na maneira de compor os 
elementos no espaço e na opção por determinadas cores 
em detrimento de outras. O que aparece como espontâ
neo na minha pintura é na verdade fruto de muita ela
boração plástica e gráfica. O psicológico, filosófico ou 
sociológico, em que muitos se prendem à primeira vis
ta, não está para mim em primeiro plano neste momen
to, apenas passa pelas frestas da disciplina, o que consi
dero muito bom, pois do contrário o resultado seria 
muito frio. Considero que meu trabalho é bastante aber
to à interpretação de cada espectador e que cada um vai 
encontrar nele ou acrescentar a ele as suas prioridades. 
Para alguns será mais importante a discussão da lingua
gem cm si. Para outros, a investigação da condição hu
mana.

ca nem qualquer outra, apenas afirma os direitos da raça 
negra ainda esquecidos, mesmo num país mestiço, e rei
vindica a igualdade para todas as raças. Meu trabalho 
expressa ou pretende expressar a mim como um todo. 
Logo, estão incluídas nele todas as minhas descobertas, 
dúvidas e preocupações - também o feminismo, a eco
logia e a negritude. Estão, incluídos com todas as coisas 
que me formaram até aqui, mas não estou interessada 
em fazer panfleto de nada, não sou militante de nenhum 
movimento específico. Pratico minhas idéias, não gosto 
de proselitismo. Me interessa sempre a essência do hu
mano, que não é divisível em credos, raças e ideologias. 
Ser uma pessoa de cor negra não interfere em nada na 
minha pintura e não entendo a sempre presente preo
cupação das pessoas com este aspecto. É minha vez de 
perguntar: por que parece tão excepcional que um ne
gro pinte? Por que a condição racial dos artistas de cor 
branca nunca é mencionada? Por que sempre me per
guntam como é ser negra e ser artista? Ora, é igual ao ser 
de qualquer outra cor. As tintas custam o mesmo preço, 
os moldureiros fazem os mesmos descontos e os pincéis 
acabam rápido do mesmo jeito para todo mundo. A di
ferença quem faz é a mídia. É “normal” ser branco, e, 
portanto, é natural que o branco faça tudo, mas, quando 
se trata de um negro, age como se fosse algo fantástico, 
um fenômeno — o macaco que pinta! Não gosto disto.

A I Frans Krajcberg A revolia

1
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A revolta

pesadas, mais difíceis. Quando a gente trabalha num 
ateliê, tudo o que faz é grande. Quando a gente traba
lha ao ar livre, tudo que se faz é pequeno.

Vivemos um vazio político, e a arte, o que está fa
zendo a arte, como ela vai acompanhar o século XXI 
que será um século urbano? Ela acompanhou a segunda 
revolução industrial e foi muito útil, precisávamos de 
novas formas, o design, a Bauhaus. Hoje a terceira revo
lução industrial é a informática. A arte é dominada por 
um mercado que está em crise. Se a gente pega uma 
obra de arte americana, a gente pergunta qual o seu preço 
e não o seu significado.

Quero continuar a defender a natureza. Ela me deu 
a possibilidade de sentir um pouco mais a vida.

Pode parecer poético, mas não faz muito tempo que 
descobri eu mesmo. Isso tem uma importância enorme 
na vida. Comecei a ver diferente do que via antes. Isso é 
minha obra, minha vida, é muito rico ser eu mesmo.

Sou um homem muito revoltado pela violência do 
homem contra o homem, do homem contra a nature
za, ou seja, do homem contra a vida. Minha preocupa
ção não é ser um ecologista, mas lutar pela vida. Isso é 
minha obra, o meu trabalho, a minha luta. É mostrar 
um pouco a destruição, o quanto este planeta está ma
chucado.

A natureza me deu a possibilidade de sobreviver. Eu 
fugia do homem após a Segunda Guerra. Quando mon
tei a primeira Bienal de São Paulo, a minha obra estava 
toda cinzenta. A vida estava tão negra que não conse
guia ver a cor, até voltar à natureza e sentir suas formas. 
No início, tive medo, me senti perdido perto dela. En
trei nos manguezais, nunca tinha visto tanto movimen
to. Mesmo Pollock, mesmo o cubismo, mesmo o 
construtivismo, mesmo o tachismo, tudo está ali. Co
mecei a descobrir a matéria, fazendo impressões de pe
dras, de terras, desenhando com pigmentos naturais.

Fiz minha primeira escultura em 1965, em Minas 
Gerais, depois da Bienal de Veneza. Quis então fazer da 
minha obra um grito. Tudo o que nasce neste planeta 
tem direito de sobreviver, por isso faço todo o possível 
para exprimir a minha revolta. Se isso é arte ou não, isso 
é assunto dos outros.

Eu viajo muito. Não quero esquecer o que vejo. Por 
isso fotografo. Com as fotos, capto de onde vem esse 
material e por que estou fazendo esse trabalho. O fogo 
me acompanha sempre. É um registro que faço das quei
madas e da destruição.

Nunca sei a madeira que tenho, sei que tenho um 
pedaço de carvão. Do sul da Bahia a Vitória, no Espíri
to Santo, não há mais mata, há apenas uma reserva per
to de Linhares, e cada vez que passo lá está diminuindo, 
está morrendo. Deixaram uma única árvore na estrada, 
eu passo por ela e digo bom-dia, até a volta, e a abraço.

Estou no Brasil há 54 anos, eu escolhi este país. Nasci 
aqui pela segunda vez. O Brasil detesta o passado, o 
Brasil das grandes florestas é passado. A caatinga está 
em todo o lugar, qualquer dia vamos precisar entrar num 
museu para ver uma árvore ou, então, ligar a televisão.

Minhas esculturas estão cada vez mais altas, mais

Armando Almeida - O visceral trágico do ser 
humano está sempre presente na tua obra. Afinal, 
Magliani, há esperanças para o homem?

Armando, por exemplo, vê no meu trabalho o mes
mo visceral trágico que está presente nas suas gravuras, 
na carga inconfundível que ele põe na sua goiva, no seu 
jeito de se imprimir na madeira. E é neste agir sobre a 
matéria, mais do que pelo tema, que percebo nossas 
dúvidas. “Afinal, há esperança para os homens?” Não 
sei, Armando. Talvez nossa função seja continuar per
guntando...

Tiburski — E o artista e a situação nacional?
Acredito que o artista plástico está convivendo com 

a situação nacional da mesma forma que todo mundo - 
mal. Sofrendo as mesmas preocupações, as mesmos 
inseguranças. Está apreensivo com a indefinição 
econômica, decepcionado com os governantes e sem ilu
sões em relação à Assembléia Constituinte. E não se po
de negar que já se viu muitas cenas desse filme como a 
sucessão de pacotes e a volta triunfal da censura.

Público - Por que você não pinta paisagens?
Alguém me pergunta por que não pinto paisagens. 

Já pintei, sim, aquarelas, e não descarto a possibilidade 
de voltar a elas. Não tenho nenhum preconceito contra 
paisagens e paisagistas, apenas no momento estou inte
ressada na figura humana, acho uma forma inesgotável. 
Para a exposição do MARGS, foram selecionados tra
balhos de várias fases, onde a figura feminina está pre
sente, mas isto não significa que eu não pesquise outras 
formas.

Público - Magliani, você estudou artes no exte-
Depoimento gravado em 

durante encontro com os monitores do MARGS. 
Frans Krajcberg apresentou no museu uma série de 
fotos e a escultura A Revolta, numa promoção da 
FEPAM, dentro da Semana do Meio Ambiente.

1° de junho de 1999,
rior?

Quanto aos meus estudos, minha formação foi feita 
aqui, nunca estive no exterior. Meu trabalho, sim, tem 
viajado bastante e somente agora estou pensando em 
visitar outros lugares e ver coisas que foram feitas há 
muito tempo.

João Carlos Tiburski, editor

Jornal do MARGS, 
n° 48, julho de 1999

Boletim Informativo do MARGS, 
n° 32, jan/mar, 1987
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um texto sobre o pintor Zoran Music e a editora da Art 
Press não sabia que eu era cego. Quando foi publicado, 
já era demasiado tarde. Por que Kant, o grande Kant? 
Ele também escreveu sobre as coisas invisíveis, ele não 
visitou a igreja de São Pedro e escreveu sobre ela. Nem 
sempre a mirada física é a que conta mais. Por isso é que 
a estética me interessa: compreender o que significa a 
percepção, a consideração dos elementos, da estrutura, 
dos conteúdos.

tenho visões interiores. Faço as fotografias como uma 
espécie de expressionismo moderno. Há ali uma espécie 
de transcendência, como os quadros do Egito que foram 
concebidos para a morte. Minhas fotografias não são um 
produto para mim, mas para o olhar do outro. É muito 
interessante como problema de criação. Como os santos. 
Os santos não se vêem, só se vêem as figuras. Para mim, a 
fotografia é um trabalho com a transcendência da per
cepção do corpo físico e do olhar do outro.

Eu me sinto um analfabeto das imagens. Posso olhar 
com a memória psíquica das coisas. Naturalmente, sou 
muito humilde com as pessoas que podem ler todos os 
dias. Mas para que servem essas leituras? Como disse 
Milan Kundera, a memória necessita de um tempo. Eu 
tenho muito tempo para repetir uma imagem.

1
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Minhas andorinhas significam um desejo da luz. 
Quando há muita luz elas voam alto; quando há pouca 
luz, voam baixo. As andorinhas são um símbolo, um 
emblema do desejo de voar.
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A separação entre o homem e os objetos é uma for
ma de castração moderna. Existe uma divisão entre a 
substância do objeto e a imagem do objeto. Os objetos 
fazem parte de meu corpo, tenho muitos objetos em 
casa, pedras das ruas de Praga, de minhas visitas ao 
mundo. Também exprimem a materialidade do mun
do, porque quando se toca alguma coisa, se toca de ver
dade, enquanto o olhar imprime distância. Como disse 
Kant, “os olhos são os instrumentos da distância”.

***
Tenho muitas impressões de Porto Alegre e devo tudo 

analisar. Vou precisar de muito tempo para isso. Gosto 
do ar, é pelo menos melhor que o de São Paulo. Um 
problema que é mais poético do que estético: a diagonal 
que devo criar em minha inferioridade, França, 
Eslovênia, Atlântico, Porto Alegre, outra parte do mun
do, é fantástico. Toco num globo que tenho em casa, 
para olhar a curva. Devo situar Porto Alegre com meu 
corpo e depois como nostalgia. Eu devo me preparar 
para essa nostalgia. Nostalgia é como uma imagem, 
nostalgia de um objeto perdido.

Fotografias para a transcendência
tógrafas Márian Starosta e Andréa Bracher e com 
a jornalista Cida Golin, numa manhã quente e 
ensolarada de uma quase primavera gaúcha. Com 
metáforas, com gestos às vezes perturbadores, com 
o espelho que tira da bolsa ou exibe na lapela, 
Bavcar falou um pouco das janelas para se olhar o 
mundo. Talvez sua última lembrança visível seja a 
de uma rua, uma rua e uma janela. Para ele, as 
janelas são o caráter especial do olhar, as janelas de 
nossas lembranças, nossos olhos que se abrem ou 
que se fecham. A dele é a de um Menino que olha 
um pouco de baixo.

Evgen Bavcar é um sujeito surpreendente. Pro
voca no interlocutor mais do que uma tentativa 
de entendimento entre sintaxes ou culturas. Con
vida suas companhias para um passeio pela 
tridimensionalidade do escuro, pela delicadeza de 
um sabiá no centro ruidoso de uma cidade, pela 
riqueza das descrições dos espaços geográficos e 
afetivos. Kantiano, mostra o quanto o olhar é um 
instrumento da distância. Como não desfruta dessa 
possibilidade (perdeu completamente a visão na 
pré-adolescência), percorre o cotidiano numa 
materialidade densa, sente o espaço na textura e no 
apego aos objetos, no perfume dos sujeitos e dos 
territórios, no movimento do vento e da música e, 
melhor, na fala das pessoas sobre suas terras.

Filósofo, pesquisador do Centro Nacional de 
Pesquisas Científicas (CNRS) de Paris, esse 
esloveno, naturalizado parisiense, deixou no 
MARGS um pouco do paradoxo de suas imagens. 
Não faz fotos porque é um cego, algo chamativo 
num mundo atordoado de visões. Bavcar é o opos
to dos clichês sobre a cegueira. Seu trabalho e sua 
vida vão além dos limites impostos pelas circuns
tâncias biográficas. Não faz imagens para si, faz 
para os outros. Traz para o olhar do próximo ima
gens frágeis, feitas da interioridade, de narrativas, 
espécies de “miradas tácteis” como diz. No terra
ço do Museu, fotografou Porto Alegre, espaço já 
da nostalgia, conhecido na curva de um globo, na 
voz alta das pessoas, nos espaços vazios da Cate
dral, na sensação do viaduto da Duque, nas pecu
liaridades físicas de suas acompanhantes. Junto à 
amiga Elida Tessler, Bavcar conversou com as fo-

***

O silêncio deste mundo é muito raro, pela poluição. 
É o mesmo problema das imagens. Para mim, são como 
as nuvens que escondem o sol. Não posso saber se há 
uma mulher bonita nas ruas de Paris, há muito ruído. 
Só pelo perfume, mas há muitos homossexuais que usam 
os perfumes das senhoras. É uma confusão, e é preciso 
pensar sobre isso, sobre os rumores. Em todos os aero
portos sinto o mesmo perfume. Prefiro lugares que têm 
perfumes e ruídos naturais, árvore com cheiro de árvore 
e não de petróleo, como é o caso das grandes cidades. É 
a mesma coisa com os objetos sem aura, todos iguais 
com suas qualidades olfativas, sonoras e visuais. Prefiro 
escutar um som natural, um acordeão natural, do que 
um som eletrônico. O som eletrônico é um som dos 
números, do platonismo moderno, som das cifras, do 
cálculo.

Senti muito bem o espaço da Catedral, o espaço do 
viaduto. É muito importante conhecer as cidades para 
entender os olhares das pessoas. Escuto muito a forma 
como as pessoas olham para compreender as suas paisa
gens. Um índio da Amazônia pode ver muitas tonalida
des de verde, enquanto um esquimó pode detectar vá
rios tipos de branco. Eu me interesso pelas particulari
dades de cada olhar.

A fotografia, para mim, não é somente um proble
ma técnico, mas um problema conceituai. A fotografia 
moderna é destruída pela técnica. Os novos aparatos 
técnicos definem quase todo o olhar. Sou um filósofo 
que deve refletir sobre essas novas possibilidades técni
cas, mas sobretudo sobre a fotografia como expressão.

Por que produzir mais imagens neste mundo já tão 
cheio de imagens? Não se pode digerir todas as ima
gens. Não se cria uma configuração interior, tudo é 
muito superfície. Meu princípio são as trevas. Com elas, 
estou criando imagens muito frágeis porque são novas. 
Não sou influenciado diretamente por outras imagens.

Minhas fotografias são paradoxos. Eu trabalho o re
trato ou o nu como uma escultura. Estou no espaço 
tridimensional das trevas, um espaço de volume em que 
se pode mover, como a Terra move-se no Cosmos. Essas 
pequenas luzes, que são as estrelas, são acompanhadas 
das trevas.

Como filósofo, estudo estética. É uma possibilidade 
de defender-me de minha curiosidade pela arte. Escrevi

***

A televisão forma, ao mesmo tempo, a luz e as trevas 
como um fastfood. Tudo pronto e tudo igual. Conheço 
o código, sem precisar olhá-la. Entendendo a música e 
o diálogo, posso saber quando as pessoas se abraçam, 
fazem amor, sem ter imagens concretas, é possível 
visualizar planos através de uma reflexão lógica.

Necessito da descrição das pessoas. A palavra do 
outro é o que me importa nas minhas películas. Minha 
inspiração depende em grande parte da palavra, da poe
sia, falo muito com as minhas modelos.

S.

***

Minhas miradas tácteis: não é para tocar, é para olhar 
de perto. Estou olhando com minhas mãos.

Eu não faço imagens porque sou cego, mas porque

Edição de Cida Golin
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movimento ao qual me integrei, a Nova Objetividade 
do Rio de Janeiro, onde se encontravam Carlos Antô
nio Dias, Hélio Oiticica, Roberto Magalhães, Pedro 
Geraldo Escosteguy. Os integrantes do grupo da Nova 
Objetividade tinham quase um mesmo pensamento. Foi 
com esses parceiros que, mais tarde, na década de 60, 
fundei a galeria Rex.

Nelson Leirner—

■

A volta do pao e do circom Sua repercussão, principalmente com os Fon- 
tanas, foi grande entre o circuito de galerias.

Não gosto muito da palavra “precursor”, mas acon
teceu. Fui, portanto, precursor dos happenings. Essas 
exposições foram marcos na entrada da arte na rua, bus
cando o universo mundano através de outdoors. Fiz a 
série dos Fontanas em múltiplos. Refletiu o movimento 
que estava surgindo e que depois foi comparado ao 
movimento pop americano. Mas nós trabalhamos em 
função da crítica a uma ditadura.

£
A?A

e tem um papel muito importante. Há curadores que 
nunca me chamam. Não dá mais para me descabelar, 
pensar que fui renegado, que sou um coitado. A arte não 
é mais feita de coitados. A arte é um grande comércio 
com um grande faturamento e com grandes Lobbies. Arte 
não é mais brinquedo, é produto. Ninguém carrega aura 
ou talento. Se o artista não tem produto, está fora. Quando 
há produto, há lobby. Quando tem lobby, o assunto virou 
pessoal. Todos nós temos pessoas que nos protegem. Os 
que não nos protegem o fazem porque não pertencemos 
ao lobby deles. Eu não sou convidado a uma Bienal por 
acaso. Há curadores que, se fizerem uma Bienal, não me 
convidam. Não tem mais essa de “esqueceram de mim”. 
Ser selecionado ou não para uma mostra faz parte do 
jogo. Temos os grupos que nunca nos esquecem.

A irreverência é um traço que Nelson Leirner 
traz desde os anos 60, quando desafiou o regime 
totalitário em protestos na galeria Rex & Sons. 
Filho de judeus, o paulista, hoje com 70 anos, foi 
induzido pelos pais à carreira de artista plástico. 
Discípulo assumido de Marcei Duchamp, Leirner 
é uma das figuras mais polêmicas e ativas da arte 
contemporânea brasileira. Preocupado com o 
olhar passivo do espectador, o artista recolhe ima
gens do cotidiano e as combina com provocação. 
Leirner trabalha contra o olhar sem crítica.

Isso deve ter exigido uma coragem muito gran
de de vocês, visto que estavam confrontando com 
quem estava no poder e também com o próprio 
público.

Sim, mas o tipo de trabalho, de pensamento, de vi
são que tínhamos não poderia ser diferente. Só poderi
amos confrontar. Há casos incríveis, com que podemos 
nos divertir um pouco. Um deles aconteceu quando 
expunha na galeria Atrium, com Geraldo de Barros. Uma 
escola de freiras foi visitar a exposição. Antes de os alu
nos entrarem, porém, a freira foi dar uma olhada no 
que estava exposto para ver se poderia deixar as crianças 
verem também. Desceu do ônibus, olhou, voltou e dis
se: “Essa exposição as crianças não podem ver”.

Jornal do MARGS - O senhor esteve em Porto 
Alegre em 2000, fez também uma exposição no 
MARGS em 1962, na antiga sede do Cotillon, e 
agora na coletiva Apropriações/Coleções.

Nelson Leirner - Achei muito interessante expor 
meus trabalhos no Santander Cultural, pois é possível 
perceber algumas coisas curiosas. Ninguém escapa de 
seu processo e nem é capaz de fazer um trabalho que 
não se encaixe com os demais. O curador da mostra 
não me deu dois corrimões para trabalhar, inocentemen
te. Ele sabe que o trabalho que faço preenchería os dois 
corrimões. Não poderia pegar alguém que faz pintura, 
por exemplo. Como me saio dessa? Se me recuso a fazê- 
lo, posso desaparecer, pois o artista só existe quando 
mostra sua obra ao público. Não dá para fazer arte e 
guardar na gaveta. O artista é a metade, outra metade é 
o analista da obra. Isso é palavra de Duchamp. Não há 
como escapar, mesmo que se critique a instituição. No 
texto que escrevi sobre essa mostra, disse que, 
conceitualmente, eu estava fora da exposição. Isso por
que fiz uma romaria, que são pessoas indo, hipotetica
mente, até a exposição, pelo corrimão. Só que a exposi
ção inicia onde o meu trabalho termina.

Conte um pouco do início da carreira.
Eu não queria ser artista. Fui empurrado para a arte 

porque vim de uma família de artistas. Minha mãe era 
escultora. Meu pai era diretor do Museu de Arte Mo
derna de São Paulo e trabalhou com o Ciccille Matarazzo 
na Bienal paulista. Eu já vivia naquele meio, as paredes 
da minha casa eram cobertas por quadros de Di 
Cavalcanti, Flávio de Carvalho; os comissários, nas épo
cas das Bienais, freqüentavam muito a minha casa que, 
no fundo, era uma romaria de arte. Com isso, consegui 
certos favores. Então comecei a brincar de desenhar, 
pintar e o que eu fazia era exposto. Expus na melhor 
galeria de São Paulo, sem que a dona, Ana Maria Pioca, 
visse o trabalho. Eu tive Ritchie Stanislawsky, da Asso
ciação Internacional de Críticos de Arte, escrevendo tex
tos sobre o meu trabalho, quando tinha apenas um ano 
de carreira. Nos primeiros salões de que participei, já 
fui premiado. Assim percebi como eles manipulavam, 
talvez despropositadamente, através do conhecimento 
e facilitavam a entrada no sistema.

Qual era o conteúdo dessa mostra?
Nada de mais. Havia peças que eram chapéus, que

bra-cabeça, peças que, hoje, estão no MAC, por exem
plo. Não tinha nenhum conteúdo erótico, apenas não 
era uma arte que a freira estava acostumada a ver. Quan
do fiz a exposição dos zíperes, por exemplo, vendi a arte 
a preço de custo. Os zíperes eram iguais mas poderíam 
ser abertos de maneiras diferentes. Tínhamos 25 - que 
era a edição deles — colocados na galeria, e eu abria um 
pouquinho em uma peça, mais em outra, mas todos 
eram absolutamente iguais. Era a forma de explorar o 
custo deles, por isso se chamavam Quadros a preço de 
custo-, eram industrializados. Eram somados os custos 
do chassi, da lona, do zíper, da mão-de-obra e o meu 
lucro. Isso dava um preço fixo pelo qual eu vendia. 
Houve uma pessoa que veio comprar um deles e pediu 
que eu escolhesse o melhor. Foi hilariante.

A subversão foi algo importante da sua postura 
artística.

Minha postura foi oriunda do que estava aconte
cendo em São Paulo, naquela época. Fazia parte do

O senhor não se identifica com os outros traba
lhos que estão expostos junto ao seu?

Não. O Tadeu Chiarelli escolheu porque é o curador

Os múltiplos foram mais uma atitude contra a 
aura da obra de arte.

O múltiplo é um desdobramento da gravura somente
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V em relação ao objeto. Eu cheguei a fazer múltiplos sem 
tiragem. Hoje temos conhecimento de artistas que que
riam a democratização da arte fazendo tiragens de 100 
mil objetos. As bandeiras que fiz, por exemplo, não têm 
tiragem. Não sei quantas fiz.

Há uma crítica permanente à cultura brasileira 
na sua obra.

Especialmente, acho que não temos identidade. So
mos um país completamente sem identidade. Somos 
um terceiro mundo, com uma pobreza enorme, mas 
que é algo muito nosso. Por outro lado, temos uma 
tecnologia quase de primeiro mundo, e o país esta coa
lhado de multinacionais. Há uma riqueza enorme sain
do do país, enquanto vivemos uma grande pobreza; a 
saúde está malcuidada, a educação não existe. Há uma 
pujança em cima do colonialismo. Fomos sempre aju
dados. A Cruz Vermelha Internacional mandava comi
da para o Brasil nos anos 60. Navios atracavam nos nos
sos portos trazendo comida para os nordestinos. Eles 
transformavam as latas dessas comidas em objetos de 
uso, como pratos, brinquedos, panelas, telhados de ca
sas, lampiões. Hoje, nós não recebemos. Mas eles plan
taram, nos seduziram com esse “dar”, se instalaram.

Conte como foi o evento da apreensão das ban
deiras.

Quando você porta uma bandeira, vai para a rua 
exibi-la. Até que chegou o caminhão da prefeitura, per
guntando se nós tínhamos licença para vender bandei
ras na rua. Nós dissemos que só estávamos expondo, e 
não vendendo. Eles alegavam que éramos camelôs. Sem 
licença, não poderiamos ficar na rua. Colocaram as ban
deiras dentro do caminhão e apreenderam todas, mais 
de cem bandeiras. Nunca fomos buscar. Não nos inte
ressava pagar multa, passar por toda aquela burocracia 
para resgatar o material. Ao invés de fazer isso, prepara
vamos novos trabalhos.

Fale um pouco sobre o seu trabalho na 25a Bienal.
O que me interessou transmitir foi que, nos anos 

60, nós fazíamos um tipo de arte no qual o espectador 
participava. Dessa vez era o momento de não dar a arte 
para o público brincar ou interagir. Se colocarmos o 
espectador diante de um computador e permitirmos que 
ele interaja com aquela obra, estamos dando muita res
piração para ele. Hoje, se conseguirmos tirar a respira
ção do público, frustrá-lo, temos uma maior provoca
ção. Na minha participação na 25a Bienal de São Paulo, 
enclausurei todo o meu trabalho. As três mil bolas de 
pingue-pongue estavam enclausuradas em acrílico. As 
trezentas raquetes também. Havia uma mesa de acrílico 
transparente, além do som do jogo. Todos que estive
ram lá se viram frustrados, tanto que algumas pessoas se 
posicionavam nos dois lados da mesa e tentavam imitar 
os movimentos do jogo, fazer gracinha, e saíam fora. Eu 
sabia que eles queriam a mesa, a rede, a raquete, a boli
nha e queriam jogar. Queriam que eu desse todo o ma
terial para que saíssem realizados. Tentei fazer o contrá
rio, deixar o público apenas com a sensação do jogo, 
sem participar. Acho que nossa sociedade não é 
participativa. Ela não reage! Meu trabalho espelhou a 
sociedade atual. Mesmo diante da fome, da miséria, ela 
não se revolta. É a volta do pão e circo. Politicamente, 
temos uma desmoralização e nada acontece. Tento, atra
vés do meu trabalho, que é a única coisa que sei fazer, 
mostrar esses tipos de movimento, mesmo que seja para 
poucas pessoas pensarem a respeito.

E os outdoors'!
Em 1964, fiz duzentos outdoors. Primeiro fiz cem, que 

foram colocados em maus locais. Logo após, produzi mais 
cem. Atingi duzentos pontos em São Paulo. Coloquei 
sem avisar ninguém e eles não tiveram repercussão ne
nhuma. Não saiu nos jornais, ninguém comentou nada a 
respeito comigo. Ainda hoje, as pessoas só entendem que 
há algo acontecendo através do registro da mídia. Vinte 
anos depois, há exposições organizadas de outdoors de 
artistas na rua. Os jornais publicam sobre isso, as pessoas 
comentam a mostra nas ruas. O Richard Serra é um ar
tista que, hoje, trabalha com o espaço urbano, e todos 
sabem que ele existe. Se fizesse isso há 40 anos, diriam 
que ele estaria bloqueando o espaço público.

Sua experiência em Nova York teve alguma in
fluência na sua arte?

Só comecei a fazer arte quando voltei para o Brasil. 
Enquanto morei lá, não tive a menor vontade ou idéia 
de ser artista. Morei durante cinco anos perto de Nova 
York, mas nunca entrei em um museu naquela época. 
O que me interessava era freqüentar o visual da Broad- 
way. Passava dias inteiros vendo aqueles anúncios, aque
las lojas de turistas, os camelôs. Naquele tempo, os ca
melôs não vendiam artesanato ou mercadoria contra
bandeada do Paraguai. Eram os verdadeiros performers 
da época. Eu já era muito ligado nessa relação do urba
no, sem pensar em arte.

E hoje, o que o senhor está criando?
Gosto muito do humor; acho importante não só no 

cotidiano, mas no meu trabalho. Gosto também de iro
nia. Acho que o artista precisa acrescentar um pensa
mento, ser crítico. Mesmo sendo consumidos, precisa
mos mostrar que somos críticos.

Entrevista concedida a 
Ana Maria Brarnbilla e a Flavio Gil.

Edição de Cida Golin

Jornal do MARGS, 
n° 81, julho de 2002
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artístico brasileiro há muito tempo. Há arte brasileira?
Vivemos numa época onde os fatos mundiais re

percutem mais sobre o indivíduo do que os fatos lo
cais. A morte de um peão de estância, que numa roda
da foi esmagado pelas patas do ginete, atinge muito 
menos a minha capacidade emocional do que as ridí
culas joelhadas do Sr. Gerald Ford, pelo simples fato 
de que não fico sabendo da morte do primeiro, en
quanto que todos os inúmeros meios de comunicação 
me enchem a cabeça com o segundo.

A maior pressão que o artista sofre não provém, em 
geral, dos fatos que diretamente o circundam, mas sim 
dos fatos que se tornam notícias pela sua brutalidade, 
mesmo que aconteçam em regiões remotíssimas: 
Vietname, Angola, Argélia, Hungria e assim por dian
te. O pior de tudo é que estes fatos nos massacram qua
se que no momento, já que a imagem dos eventos em 
cores nos pode atingir com diferenças de minutos. Todo 
mundo usa bluejeans, uma metade da humanidade toma 
Coca-Cola, a outra . . . Pepsi-Cola.

Não existem mais nações sob aquela forma tradicio
nal em que cada país tinha seus próprios costumes, as 
suas tradições passavam de geração em geração, e onde 
o intercâmbio era lento e parcimonioso. O artista retra-

de. Evidentemente que inúmeros fatores formais ou o 
conteúdo social determinam sempre o estilo da arte de 
certas regiões. Citando estes fatos determinantes, per
guntamos se o artista gaúcho se preocupa com tais elos 
vitais com o ambiente ou situação, propícios à criação 
artística.

No caso da arte gaúcha atual (pintura, desenho, gra
vura, escultura, etc.), creio não existir tal comportamen
to. Nossos artistas, na maioria, envolvidos por objetivos 
ecléticos, metafísicos, influenciados pelo que acontece 

países mais desenvolvidos, padecendo da contami
nação do “micróbio vanguardista” (de um vanguardismo 
que não corresponde à nossa realidade), são dominados 
pelo esquecimento de se preocuparem, ao menos, com 
as verdadeiras condições sociais de nosso país. Condi
ções que poderíam, se assimiladas, motivar mais origi
nalidade ou autenticidade em suas obras. Entretanto, 
não se poderá confundir este “alerta conceituai” com a 
premissa de que somente pela utilização dos temas pro
cedentes de nossa terra estaríamos resolvendo o proble
ma total de uma arte mais nossa. Mas, mesmo que fosse 
apenas por este caminho, estaríamos mais próximos do 
que é nosso (de nós mesmos), do que “pesquisando” no 
figurino estrangeiro do vanguardismo modista.

Na temática, todavia, algo mais profundo deve ser 
captado, porém o artista desligado deste importante 
objetivo jamais poderá suspeitar da necessidade de uma 
condição essencial para a purificação de sua criatividade. 
O conteúdo, não sendo o mais importante na obra de 
certos artistas (alienados), devia permitir que, ao me
nos, se preocupassem com estudos formais captados do 
ambiente de nossa terra. Este seria o bálsamo justo para 
a confusão ou maneirismo de suas tendências.

Obviamente o universal pode brotar das caracterís
ticas regionais e ser constante secularmente, mesmo que 
sejam bem distintos os meios de expressão do artista 
relativos ao seu tempo. Quantas obras de importância 
universal poderiam ser facilmente lembradas e advindas 
da lição que a natureza gratuitamente nos oferece diaria
mente. Na aldeia, nas pequenas cidades, na metrópole, 
mesmo nos ambientes cosmopolitas, o artista está cer
cado de motivação para um processo mais autêntico de 
expressão. E uma arte nacional, brasileira, como quei
ram, poderá surgir com mais personalidade se im
pregnada de nossas condições étnicas, regionais, soci
ais, etc., etc. A rota poderia ser a mesma, em geral. 
Uma resistência contra a massificação de soluções esté
ticas ou conceitos nem sempre válidos para todas regi
ões do mundo.

Existe uma arte gaúcha?

----
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Se há uma arte gaúcha, francamente, eu não sei. Nem 

mesmo se tem alguma importância a questão. Precisa
ríamos determinar se o condicionamento geográfico tem 
ou não alguma influência relevante na determinação do 
fato artístico e isso é muito discutível. Quanto às for
mas de viver no sul, os hábitos e costumes, tudo isso é 
muito interessante, mas se sabe muito bem que depen
dem da forma da sociedade e esta, por sua vez, da orga
nização política e da organização e distribuição do tra
balho. Ora, se o Rio Grande do Sul apresenta peculiari
dades nestes aspectos é bem possível que elas con
dicionem o modo de sentir e de ver e de expressar dos 
nossos artistas. Mas isso não vai sem problemas, uma 
vez que estes fatores não são meramente locais, pois se 
dimensionam nacional e internacionalmente.

Assim sendo, as peculiaridades gauchescas só podem 
ser compreendidas a partir da definição daqueles dois 
outros aspectos, senão esvaziam-se num mero cultivo 
de idiotismos ou mesmo de idiossincrasias.

A significação do humano é a mesma por toda a 
parte, seu sentir e compreender enraizam-se a um terri
tório pátrio a partir do modo como se o cultiva, do modo 
como se o habita e o humaniza através do modo como

geral, eu diria, que, quando muito, nossos artistas têm 
uma formação nacional, mas, esta, de outra parte, tem 
muitas origens geralmente européias e se situa na pro
blemática da arte internacional dos nossos dias. Assim 
sendo, torna-se mais importante perguntar se um artis
ta é moderno ou se recusa a modernidade e quais os 
seus motivos para isso. Quem sabe sua insistência em 
ser artista gaúcho não seja um índice de inaptidão ou 
mesmo pura recusa ao mundo de hoje e um refugiar-se 
num passado idealizado ou em formas humanas épicas, 
mas abstratas? Muito mais grave e importante, portan
to, é perguntar-se pelo caráter nacional da arte gaúcha, 
isto é, a que se faz no Rio Grande do Sul. Será que, em 
sendo gaúcha, uma expressão artística mereça uma con
sideração nacional? A verdade é que as duas não vão 
separadas, dependendo de como, individual e coleti
vamente, assumamos os nossos problemas nacionais na 
dimensão do mundo de hoje. Creio que para uma arte 
gaúcha, para ser nacional, permanecendo arte, tem que 
ser uma proposta para o mundo, uma resposta autênti
ca e criativa que pense, que considere e assuma o huma
no onde quer (universalmente) que ele se apresente como 
problema ou como vivência.

tava suas paisagens, seus costumes e mesmo suas emo
ções, que poderiam ser tão violentas como as de agora, 
mas sempre dentro daquele estilo recebido através dos 
mestres, que poderia evoluir, mas dentro dos princípios 
estéticos naturais da região: Flamengos, Florentinos, 
Venezianos e assim por diante.

Hoje a cultura é uma coisa totalmente universal ou 
mesmo multinacional, já que as grandes galerias têm 
filiais ou representantes em todos os centros de arte do 
muncio e, quem sabe, não cheguem mesmo a fazer como 
a Lockheed que para vender seus aviõezinhos comprou 
até realezas.

Ser regional, além de tudo que já foi dito acima, 
quando as tintas, os livros, as reproduções e mesmo a 
orientação que se recebe dos mestres vêm de fora, é coi
sa humanamente impossível e também incoerente, pois 
seria uma maneira de caminhar contra o progresso, por
que na realidade não há mais o regional, salvo como 
folclore, e arte não é isto.

se convive. Daí nasce toda a problemática humana, a 
mesma, como já disse, igual por todas as partes. E tudo 
isso acontece como história, o que condiciona, por seu 
lado, o grau das expectativas e das possibilidades dos 
homens, dimensionando suas figuras. A sensibilidade, 
o drama, a tragédia, tudo está aí dentro e é universal. 
Por isso mesmo, uma arte, para ser gaúcha, tendo antes 
de ser arte, depende do seu grau de universalidade, o 
que quer dizer que tem que estar dentro da história, 
devendo, portanto, ser atual. Ainda mais que a arte é 
coisa que os artistas aprendem uns com os outros. Isto 
se faz através de escolas, estas também tendo sua pró
pria história.

As raízes de uma arte gaúcha talvez tenham que ser 
procuradas em outro lugar. Muito provavelmente, é ao 
nível da formação dos nossos artistas que se pode res
ponder se há ou não

Carlos Scarinci 
Professor de Filosofia e Crítico de Arte

***

Viajando pelo interior pernambucano, observei que 
a paisagem de certa região, no detalhe numeroso de suas 
montanhas, em forma de casco de tartaruga ou de meia 
elipse, repetida fartamente, originou e resultou na solu
ção formal adotada pelos artistas populares. Nas selas, 
nos cotovelos, enfim, nas diversas estilizações arredon
dadas da cerâmica de Vitalino ou de outros artistas de 
Caruaru. Na arte utilitária, constata-se a constância des
sas curvas em “rimas plásticas” oriundas de uma situa
ção regional. Tais fortes determinantes locais certamen
te podem imprimir uma marca distinta na arte. Temos 
como exemplo notório e universal a arte oriental que, 
em seu parentesco geral, impõe-se pela sua originalida-

i O que se pode fazer e o que se deve fazer é salvar a 
nossa individualidade, nossa maneira de ser e interpretar 
os fatos de modo que sejamos o reflexo do nosso mundo 
em linguagem universal. Pode parecer paradoxal, mas 
exatamente agora que a arte é universal, sua validade resi
de nas características individuais de quem a faz.

O que irrita ou emociona a mim, não afeta da mes
ma maneira o sujeito que está ao meu lado.

Danúbio Gotiçalves 
Pintor e Gravador

Francisco Stockinger 
Escultor***

Depor sobre a existência de uma arte gaúcha é levar 
para âmbito estadual algo que vem azedando o ambiente

arte gaúcha. Num sentidouma
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no Brasil por artistas que aqui residem e trabalham”. 
Nem mais, nem menos.

Houve tentativas baianas, uma verdadeira avalanche 
de péssimos artistas, apresentados pelos baianos profis
sionais da literatura e das artes. Houve uma tentativa ga
úcha, que na década dos 50 tentou introduzir uma arte 
puramente soviética e que sufocou artistas de talento que 
se insurgiram contra o realismo social. São movimentos 
negativos e artificiais, como considero artificial uma mos
tra de “arte gaúcha” e que de gaúcha só tem o acidente 
geográfico do nascimento. Na realidade, se trata de artis
tas de níveis e tendências diferentes, sendo que a maioria 
deles nem reside no Rio Grande do Sul.

Acho que deveriamos apoiar mais a arte brasileira 
em geral, facilitar aos artistas a aquisição de bom mate
rial de trabalho, abrir-lhes novos mercados e difundir a 
sua obra no exterior. Aí aparecerão muitos novos artis
tas de valor, e entre eles,certamente um bom número 
de gaúchos. E o resto é conversa...

Um movimento que se propõe a fazer uma arte-rio- 
grandense é falso, postiço e muito promocional. Dese
nhar um gaúcho, um cavalo, um pelego ou um lombilho 
de sela não significa que o artista esteja fazendo uma 
arte rio-grandense.

Tomo como exemplo o Clube de Gravuras de Porto 
Alegre, do qual participei, que durante algum tempo se 
empenhou neste sentido. O movimento estava ligado a 
aspectos políticos, procurando, naquele momento, a 
exemplo da França e outros países, seguir um realismo 
socialista, em busca de arte regional.

Mas apesar da vitalidade de seus membros, e da re
percussão que obteve então, o Clube não atingiu seus 
objetivos. Era uma coisa mal dirigida e cada artista con
tinuou fazendo as coisas de que gostava e não aquilo 
que se pretendia em grupo.

Sempre gostei de cavalos, faço cavalos, mas não que 
eu me proponha através desse motivo fazer uma arte 
rio-grandense.

Como artista figurativo, empenhado no mundo 
humano, penso que a arte tem que refletir os anseios de 
uma sociedade, de uma época, de um povo, e qualquer 
coisa imposta faz com que o artista não possa se expri
mir livremente. Todo o cerceamento da liberdade de 
criação faz com que a arte perca seu caráter local e mes
mo nacional.

jogo para montar, multiformas de caixas de fósforos 
Pássaros brasileiros, onde há a utilização do material po
bre como veículo de jogo e imaginação criativa para o 
espectador; um álbum e diapositivos de documentação 
do trabalho Passagens mágicas da vida, realizado no 
MARGS, em 76.

O Museu de Arte cedeu local para uma Exposição- 
Manifesto organizada por 8 artistas plásticos de Porto 
Alegre, nos dias 9 e 10 de dezembro passado.

Sob a responsabilidade de Carlos Asp, Romanita 
Martins, Teimo Lanes, Vera Chaves Barcellos, Mara 
Alvares Pasquetti, Clovis Dariano, Jesus Escobar e Carlos 
Pasquetti, a mostra, sem qualquer caráter comercial, 
apresentou ambientes, cadernos, álbuns, documentação, 
filmes super 8, diapositivos, além de depoimentos a res
peito do momento cultural que vivemos.

A manifestação representou uma tomada de posi
ção contra um contexto de mercado e ao mesmo tem
po, a favor de uma maior abertura, em que forma ar
tística, tenha, como razão de ser, a expressão de idéias e

Carlos Pasquetti
Imagens fotográficas, idéias expressas pela palavra e 

filmes sugerindo ambigüidades, numa visão interiorizada 
de processos mentais elaborados e mágicos. Misto de 
intelecto e fantasia.

Clóvis Dariano
Curtíssimas metragens em Super 8, álbuns e a série 

filmada de um violoncelo, que vai do cômico até a sole
nidade quase religiosa do instrumento musical.

conteúdos.
Apesar da diversificação dos trabalhos e temperamen

tos (todos já estavam trabalhando novas formas de lin
guagem), o ponto comum que os uniu foi a abordagem 
de outras áreas do pensamento e a provocação de ações 
criativas, visando à formação de um novo público parti
cipante, no caso, os mais jovens. A luta pela sobrevivên
cia de ideais foi também debatida, visto o acelerado pro
cesso de mercantilização de que tem sido alvo o objeto 
artístico. Em suma, a intenção desse grupo não é fazer 
uma arte essencialmente visual, mas sim trazer informa
ções a um nível semântico. Seus trabalhos devem ser ava
liados não pelos velhos critérios da crítica formal mas como 
uma provocação ao público expectador-participante.

Marc Berkowitz 
Crítico de Arte

Jesus Escobar
Uma parede forrada de cópias xerox contendo ima

gens do momento atual. A técnica de reprodução em 
xerox é utilizada como crítica à gravura tradicional.

Vasco Prado 
Escultor Mara Alvares Pasquetti

Animação, álbuns e diapositivos. Em alguns álbuns 
existe a aproximação de fatos simples do cotidiano, en
quanto que em Jogo aberto para esconder em seis toques, o 
gesto humano é proposto para modificar as paisagens 
fotografadas.

***

De vez em quando se fala na necessidade de criar 
uma arte mais brasileira, mais nacionalista, mais regio
nal. E de vez em quando surgem “movimentos” 
regionalistas, geralmente limitados e esporádicos. No 
momento estão falando de algo no Rio Grande do Sul.

A única definição de arte brasileira que aceito e que 
me parece realmente plausível é a do velho Volpi; pura, 
ingênua e inteligente, como a sua pintura. Diz ele, e 
estou citando de memória: “arte brasileira é a arte feita

A Exposição-Manifesto, segundo os próprios artis
tas expositores, constou do seguinte material: Romanita Martins

Montagem, com a utilização de materiais pobres 
(rosa de plástico, cetins pintados com giz, pontos risca
dos da umbanda). Estes elementos são usados para exal
tar e criticar aspectos da cultura afro-brasileira na era 
industrial.

Carlos Asp
Uma parede de porta-vidro que abre para um jar

dim onde está um violinista sentado, parte de uma na
tureza musical vivida, passagem para outros espaços; um
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O papel das 

vanguardas no 

Rio Grande do Sul

Teimo Lanes
Peça de roupa de uma coleção (camisa para pessoas 

duplas). Numa proposta de humor mordaz, lembra ao 
espectador a personagem que poderia vesti-la; 
bum e uma série de fotos com o título Indicção, onde o 
artista se fotografa com a língua gesticulando na indica
ção de seu dedo.

ál-um

£ as

Vera Chaves Barcellos
Serigrafias como um apelo táctil à imaginação e tam

bém em imagens que pedem a participação do especta
dor com uma pequena história; três cadernos, um da sé
rie Textartes, e outros dois da série Cadernos brasileiros.

rassrsr.*:

Em 09 de dezembro de 1976, o MARGS cedeu 
espaço para uma Exposição-Manifesto que reuniu 
Carlos Asp, Romanita Martins, Teimo Lanes, Vera 
Chaves Barcellos, Mara Alvarez Pasquetti, Clòvis 
D’Ariano, Jesus Escobar e Carlos Pasquetti. Ali se 
discutiu a relação entre produção e mercado, arte 
e nacionalismo, arte crítica e a prática social do 
artista.

mos mais produzir eficientemente com um objetivo es
pecífico, então vamos utilizar a própria falência dessa 
eficiência artística.

O Manifesto
Na presente situação do movimento artístico gaú

cho, o mercado de arte assume um vulto nunca antes 
atingido, o respeito pelo público leva-nos à necessidade 
de certas colocações esclarecedoras.

Existe uma diferença fundamental entre a eventual 
venda da obra de arte e a feitura da obra, especificamente 
para a venda, como um produto que se condiciona à 
demanda comercial.

Não somos contra a venda da obra de arte. Não aceita
mos, isto sim, que o mercado dirija o movimento artístico.

A venda não é medida de qualidade da obra de arte, 
como prova a história.

O condicionamento ao mercado leva o artista a uma 
produção meramente artesanal, muitas vezes beirando 
um maneirismo, à repetição e a um conseqüente esvazi
amento de conteúdos.

Igualmente, manifestações, que sob o rótulo de arte 
nacional têm como interesse primeiro o mercado de seus 
produtos, confundem ainda mais o público, quanto a 
discernir entre manifestações culturais legítimas e inte
resses de caráter comercial e promocional.

Propomos:
- Criação de uma nova mentalidade e de um con

texto e clima abertos a manifestações que não procu
rem contentar partes mas sejam o documento vivo de 
uma criação embasada em novos caminhos e idéias.

— Um trabalho que antes de ter como suporte qual
quer veículo material e sua hábil manipulação, seja pro
duto de uma consciência crítica atuante.

— Operações artísticas que sejam verdadeiros cen
tros transformadores da consciência e não manifesta
ções coniventes com um dirigismo mercadológico 
deformador de valores.

— Uma visão lúcida do papel do artista no seu con
texto social e de sua participação construtiva dentro deste 
contexto.

Porto Alegre, dezembro de 1976.

A partir desse contexto nas artes plásticas do RS, 
vamos tentar recuperar um pouco da história da for
mação do grupo KVHR. Por que foi formado, como 
se formou e qual foi a prática desse grupo?

Milton Kurtz - Eu e mais três artistas — o Mário 
Rohnelt fazia parte - estávamos começando a atuar em 
nível de sistema, em nível de mercado. Iríamos mostrar 
pela primeira vez nosso trabalho ao público e nos orga
nizamos em grupo para fazer esta atuação. Começamos 
com uma exposição de desenho na galeria Eucatexpo, 
logo à seguir planejamos os impressos em off-set, que 
foi um projeto de 12 exemplares distribuídos pelo cor
reio. Aí já entrava a arte postal, uma coisa que estava 
surgindo na época. Era um sistema marginal porque 
ocupava outros meios. E a coisa foi crescendo, envol
vendo mais de dois anos de trabalho. No meio desse 
período, surgiu o Espaço NO, que tinha propostas mais 
de vanguarda, fazendo experimentações, trazendo in
formações dos grandes centros, fazendo trabalhos de 
criação coletiva.

Mario - Para mim, foi uma surpresa a maneira 
como o KVHR se formou. Foi uma coisa entre ami
gos que se conheciam há bastante tempo, que convivi
am culturalmente e gostavam quase das mesmas coi
sas. Um dia, o Júlio, na minha casa ou na do Kurtz, 
propôs que fizéssemos uma exposição juntos. Na mes
ma hora, decidimos realizar uma exposição de dese
nhos, já que todos éramos desenhistas. Um mês de
pois, convidei o Paulo Haeses, um antigo colega da 
arquitetura que também era desenhista. Ele aceitou e 
surgiu, assim, o KVHR, com as iniciais do sobrenome 
de cada um. Foi uma surpresa, porque eu nunca tinha 
vendido um desenho na minha vida, nunca tinha ex
posto em galeria. A partir da exposição, começamos a 
vender, uma coisa completamente maluca, porque para 
mim não existia isso, eu não tinha contato com esse 
tipo de realidade. O grupo não tinha exatamente uma

Tiburski — Qual a importância que teve essa expo
sição para a organização das vanguardas no RS e para 
o surgimento do grupo KVHR e ESPAÇO NO?

Mario Rohnelt — Eu acho que a gente não deve con
siderar esta exposição isoladamente. Devemos pensar a 
coisa de maneira mais ampla, ou seja, a postura e a prá
tica dos artistas participantes dessa exposição ao nível 
de suas diversas realizações. Então, vamos descobrir que, 
naquela época, havia uma descrença em quase todos os 
tipos de comportamentos e posturas artísticas. Eles in
troduziram no RS uma saída que não era nem o tradici
onal, nem o acadêmico e nem o expressionismo. Nega
vam todas essas coisas e produziam uma saída no senti
do da arte conceituai. A idéia era a seguinte: se nada 
dessas coisas que estavam sendo feitas valia, então o ne
gócio era partir para o questionamento de questões teó
ricas da arte. E a gente passou a estudar a arte em si para 
ver se encontrava soluções próprias.

Esse manifesto e essas posturas de vanguarda pri
vilegiaram a reflexão sobre o próprio processo artís
tico. E como ficou a relação entre arte e sociedade?

Mario — A conclusão a que se chegou, na década de 
70, é a de que haviam falido todas as tentativas da arte 
em atingir determinados objetivos de transformação 
social. Descobriu-se que isso era uma utopia, observou- 
se que a arte não era eficiente nesse sentido, que toda 
manifestação cultural e artística estava sujeita a um sis
tema muito bem estruturado, capaz de abranger até 
mesmo a própria marginalidade. Essas foram as desco
bertas que levaram à arte conceituai. Se nós não pode-
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plásticas, ele não é muito utilizado. Tem que se dar nes
ta entrevista um crédito para a Vera Chaves Barcellos, 
que mantém o arquivo NO. Ela era a dona da sala e foi 
uma das pessoas que levou adiante essa idéia.

Leitura e releitura: 

o velho e 

o novo discurso

proposta definida. No Nervo Óptico havia um nível 
de intelectualização bastante grande em cima do tra
balho. No nosso, não. O nosso era um grupo em que 
todos éramos desenhistas e as propostas estavam den
tro de uma técnica tradicional e de uma postura mais 
tradicional em relação ao Nervo Óptico.

Criticamente, como vocês vêem, hoje, a signifi
cação dos grupos de vanguarda para a modificação 
do contexto das artes plásticas no RS?

Carlos — O Espaço NO funcionou como escola para 
os próprios artistas. A gente tinha acesso a um monte de 
informações e pela primeira vez podíamos discutir o pro
cesso de criação de cada um. A gente passava tardes e 
tardes teorizando e criando. Isso foi fundamental para 
cada um dos integrantes do grupo e também para formar 
um público que pudesse ver esse tipo de trabalho e entrar 
em contato com novas linguagens.

Milton - Fazíamos exposições, projeções de filmes, 
encontros e uma série de atividades das quais o público 
participava. No início houve uma certa resistência, justa
mente por ser uma coisa nova. Houve questionamentos, 
as pessoas encaravam nossos trabalhos como “agressivos”. 
De certa maneira, as linguagens “escandalizavam”. Certa 
vez realizamos uma exposição de trabalhos com carim
bos de Carmela Gross, artista paulista, e poucas pessoas 
tinham visto uma obra de arte feita com carimbos.

Carlos — O Espaço NO funcionou também como 
uma espécie de “vanguarda de atualização”. Em 60% 
da programação estavam presentes trabalhos de São Pau
lo e outros internacionais, incluindo a arte da Europa, 
Estados Unidos e América Latina.

Mario - O meu ponto de vista sobre a década de 70 
é que nós estávamos vivendo num ambiente muito ári
do. As relações pessoais estavam muito difíceis. Foi a 
partir do Espaço NO que eu aprendi a ser artista, a ter 
uma postura e um posicionamento como artista, com 
embasamento teórico que me possibilitou digerir esse 
tipo de conhecimento e dividi-lo com outros artistas e 
com outras pessoas. Neste sentido, foi uma escola. Como 
não foi uma escola tradicional, nós todos aprendemos a 
trabalhar e a ser socialmente.

r
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E novas linguagens, arte-objeto, instalações: é 
arte que vende?

Carlos - Na década de 70, não havia espaço para a 
venda das produções de vanguarda, mas hoje elas se tor
naram completamente vendáveis.

Mario - Essa questão pode ser considerada como 
uma faca de dois gumes. Eram muitas as dificuldades 
há 5 anos, mas, então, poucos artistas investiam no seu 
trabalho. Havia pouco mercado e poucos artistas colo
cando suas obras à venda. Hoje, como inclusive há ga
lerias que absorvem os trabalhos de gente muito nova, 
surgem muitos artistas apresentando trabalhos e as difi
culdades de projeção do artista são muito maiores. São 
muitos a concorrer dentro da mesma área. A gente pode 
constatar isto pelos “Salões” inflacionados de artistas. 
Neste último Salão Nacional, concorreram 1600 artis
tas. E, certamente, desses 1600, 800 a 900 não vão in
teressar o circuito, porque são subprodutos culturais. 
Ainda assim, sobram uns 700 artistas interessantes e, 
desses, somente 120 vão entrar no Salão. Isso sem con
tar artistas que, inegavelmente, são excelentes e não en
traram no Salão Nacional, como o próprio júri re
conheceu.

O KVHR, nesse sentido, não se propunha como 
um grupo de vanguarda?

Mario - Aí é que se discute a questão da vanguar
da, O Nervo Óptico foi muito importante a nível de 
introdução do estudo da arte, e de certas questões 
internacionais dentro do panorama gaúcho de artes 
plásticas da época. Entretanto, o Nervo Óptico qua
se não tinha público, e nós tínhamos. Nossos dese
nhos eram bons e mantínhamos uma boa relação com 
o público. O Nervo Óptico produzia um bom traba
lho, mas extremamente intelectualizado, com coisas 
a dizer, a não ser para o pessoal da própria área.

Milton - A diferença básica, mas que, enfim, não 
é uma diferença grande, é a de que o Nervo Óptico 
era um grupo mais teórico que o KVHR, que era um 
grupo de ação. A gente assumiu uma postura de mer
cado, para produzir e realmente colocar o trabalho 
na roda. Agora, em termos de vanguarda, nós, já nes
sa primeira exposição, tínhamos uma série de dese
nhos trabalhados a oito mãos. Isto era uma coisa até 
então inusitada.
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Em entrevista concedida a João Carlos Tiburski, 
editor do Boletim Informativo do MARGS, Iberê 
Camargo (artista plástico gaúcho), Carlos Martins 
(artista plástico e curador responsável pelo Gabi
nete de Gravura do Museu Nacional de Belas Ar
tes/RJ), Eduardo Subirats (crítico de arte/SP) e 
Maria Lúcia Kern (professora de artes da PUC/ 
RS) discutem e analisam a releitura como proces
so cultural e criativo.

Em todo tipo de arte, fala-se hoje em “obra aber
ta”, aquela que pode e deve comportar muitas leitu
ras. Qual é a ligação que se pode estabelecer com 
“Nihil” (nada, em latim) e a idéia de “obra aberta”?

Milton - A coisa não é definida. Ela tanto pode ser 
tudo quanto nada, é uma interrogação, é um questiona
mento. O meu trabalho, por exemplo, sob o aspecto for
mal, tem uma particularidade na forma do rolo que eu 
representei, fazendo uma alusão ao ponto de interrogação.

Carlos - O trabalho do Rogério Nazari, que não 
pôde participar desta entrevista, fala basicamente a res
peito da destruição. Ele usa cores sombrias nas paisa
gens. São grandes paisagens com signos, com formas de 
destruição, com cores bem densas, escuras e tétricas.

Mario - Eu conversei com algumas pessoas do júri 
do Salão Nacional e elas consideraram o trabalho do 
Nazari característico de fim de século, signo de obscu
rantismo, de dor, de sofrimento e ameaça de uma coisa 
pior ainda. O racionalismo da sociedade ocidental está 
em crise, está falido, principalmente sob os aspectos das 
relações sociais e humanas. Então, a visão sensível de 
um artista se concretiza como se concretizou essa pin
tura do Nazari.

Wladimirski, você na época não pertencia a es
ses grupos, mas, como espectador, de que maneira 
você recebia essas propostas?

Carlos Wladimirski — Eu me lembro que recebia as 
publicações pelo correio e gostava muito. Eram trabalhos 
bem figurativos e por isso começou a se formar um pú
blico. Quanto ao Nervo Óptico e seus trabalhos, lembro 
que entrei em contato através da Livraria Kosmos, mas 
eram publicações muito esparsas.

Tiburski - Para Roland Barthes, a releitura do 
objeto artístico significa a produção de um “novo 
discurso sobre outro discurso”. Como vocês enten
dem e vêem a releitura no nível estético e cultural? 
Qual é a sua função e importância?

Carlos Martins — Eu acho que todos os artistas fa
zem releitura de obras de outros artistas. E isto é muito 
proveitoso e estimulante para quem relê, pois neste pro
cesso acaba-se percebendo não só a linguagem do outro 
como a sua própria. De certa maneira o artista aguça 
sua capacidade de observação e percepção e refina seu 
poder de leitura.

Maria Lúcia Kern - A releitura permite o estabele
cimento de relações entre a linguagem do artista obser
vador e a outra, observada. Cria-se assim um diálogo 
entre duas linguagens que possibilita a constituição de 
um segundo e novo discurso. Entretanto, a releitura não 
é uma “homenagem” à verdade do passado, mas a cons
trução inteligente do presente, pois ela não tem como 
fim revelar o sentido da primeira obra, mas produzir 
uma nova estrutura que transmita novos sentidos.

O Espaço NO foi importante para o desenvolvi
mento do sistema de circulação das novas lingua
gens no RS?

Carlos - No caso específico de Porto Alegre foi. Hoje, 
as galerias podem vender artistas como a Carmela Gross, 
Marcelo Nietsche e os nossos trabalhos, mas, na época, 
a gente não pensava que fosse possível vender este tipo 
de obra. O Espaço NO foi o primeiro a mostrar essa 
nova produção e estes artistas. O público pôde ver e 
obter mais informações.

Milton - A arte xerox, que aparentemente não é 
vendável, começou a surgir aqui, justamente no Espa
ço NO.

Mario - Importante acrescentar que, hoje, o Espaço 
NO mantém um arquivo com valiosas e atualizadas in
formações, porque continua recebendo correspondên
cia, catálogos e livros, tanto do Brasil como do exterior. 
Mas como não se tem o hábito de pesquisa em artes

Alguns de vocês participaram da fundação do Es
paço NO. Como é que foi?

Milton — Nós participamos da primeira reunião 
para montar o Espaço NO. O Nervo Óptico tinha 
um questionamento teórico sobre arte e o Espaço NO 
surgiu como necessidade de uma práxis artística. A 
Vera Chaves Barcellos, o Clóvis D’Ariano e o Teimo 
Lanes, com a criação do NO, fundaram, na verdade, 
outro grupo.

Mario - Eu e o Kurtz passamos a integrar também o 
grupo do Espaço NO durante a existência do KVHR. 
Então, a gente funcionava nos dois grupos, mas com a 
exposição no Centro Comercial de Porto Alegre, que 
foi boa do ponto de vista comercial e de crítica, o KVHR 
se dissolveu e passamos a integrar só o Espaço NO.

:
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não precisa ir tão longe para compreender que a releitura 
está embutida implicitamente em todo ato criador. Este 
Filme Ran, do Kurosawa, usa cenas de batalha que são 
simplesmente de Ucello, pintor do Renascimento. E ele 
cria cenas maravilhosas, mas você reconhece logo que 
ali está Ucello.

que eu tenho por Picasso, achei que seria engraçado fa
zer essa releitura. E fiz a gravura refletida no espelho. 
Depois, realizei uma releitura do meu próprio trabalho, 
interferindo em cima da matriz gravada com recortes 
de acetato. E nessa segunda releitura mudei outra vez a 
pintura de Picasso. E fiz ainda uma terceira versão, que 
foi pintar com monotipia em cima da imagem gravada. 
Então, o trabalho foi se desdobrando...

releituras de Jorge Luis Borges e de Cervantes com 
seu Dom Quixote, que é uma releitura dos roman
ces/novelas de cavalaria. Fale um pouco sobre isto.

Eduardo - O interesse fundamental do processo de 
releitura é precisamente a possibilidade de desenvolver 
uma linguagem e um estilo que levantem novos proble
mas e soluções com respeito a outras obras e épocas. 
Você disse bem, o Dom Quixote é indubitavelmente 

releitura da novela de cavalaria, mas seu interesse

Eduardo Subirats - Na história da pintura e da 
arquitetura, a releitura parte do mesmo princípio da cri
ação. É praticamente a mesma coisa, pois toda criação 
poética ou plástica é sempre uma releitura das coisas que 
foram feitas antes. Na história da arte se diz sempre que a 
criação é uma série de respostas ou variações sobre temas 
e problemas que já foram colocados no início da cultura, 
nas origens da pintura e nos começos da filosofia.

Iberê Camargo - Olha, Tiburski, reler significa ler 
uma outra vez. Releitura é o ato do indivíduo ler/ver 
uma obra do passado com olhos novos, com olhos con
temporâneos. O Picasso, por exemplo, pegou um qua
dro da Idade Média, que apresentava uma mulher com 
roupas balofas, como essas que as mulheres estão usan
do de novo, o que é também uma releitura, e refez o 
quadro ao seu modo. Deu seu estilo e sua marca. E daí 
desaparecem aquelas meias-tintas e o modele do qua
dro. Com essa supressão a luz e a sombra se encontram 
numa linha cortante.

E o caso de Mantegna que foi utilizado por 
Rembrandt e Dürer?

Carlos — Essa é uma coisa mais antiga. Ele era um 
gravador do século XV e Rembrandt, que é do século 
XVII, usou suas figuras. Eu me lembro bem da Mater
nidade de Mantegna, que é uma Nossa Senhora e um 
Menino Jesus no colo. Depois de 200 anos, Rembrandt 
a utilizou. E isto está comprovado por pesquisas. Só que 
ele colocou apenas uma mãe e um filho. Tem também 
aquelas aquarelas do Dürer que são feitas em cima de 
gravuras de Mantegna. E os dois artistas eram mais ou 
menos contemporâneos.

uma
reside na felicidade com que Cervantes criou uma nova 
maneira de ver e olhar o mundo e assim compreender 
as pessoas e os heróis e confrontá-los com a realidade. 
Essa releitura tornou-se, então, fundamental, pois per
mitiu colocar em confronto duas épocas, novas realida
des e demonstrou o que é novo no processo evolutivo da 
história da arte. O que eu acho que é importante ser dito, 
Tiburski, é que há releituras boas e ruins. A releitura que 
é uma simples cópia é ruim. Só é boa releitura aquela que 
cria e recria novos valores. E neste sentido ela é sempre 
uma reflexão profunda, séria e criativa sobre problemas 
que, indiretamente, são colocados pelo original relido.

Pelo que entendi, o artista realiza, ao reler uma 
obra, um momento de aprendizagem, uma aventu
ra criativa e um diálogo da sua com a linguagem do 
outro. Vocês não acham que para alguém reler algu
ma coisa é necessário que seja portador de uma lin
guagem própria?

Iberê — A arte, quando é verdadeira, ensina a ver. O 
Picasso era um homem que tinha uma maneira de ver e 
impôs essa maneira. Eu sempre digo que ele foi o sujei
to que abriu as “portas do hospício”, porque na sua 
genialidade fez todas aquelas distorções e contorções e 
os outros que não entenderam bem começaram a dar 
vazão a tudo o que tinham dentro de si. E aí você já viu 
o que aconteceu. Agora, é óbvio e elementar que aquele 
que não tem linguagem não pode falar. Não pode passar 
nada para ela. Se você tem uma linguagem, pode ler o que 
quiser, inclusive anedótica e caricaturalmente. Sem criar 
“desdouro” ou ofensa à obra relida. O que pode acontecer, 
e acontece, é que alguém faça uma releitura infeliz, muito 
ruim. E aí você tem que dizer: esse é aquele que relê e nada 
entende. Por outro lado, há certos livros e pinturas que 
não se lê e não se relê porque não vale a pena.

Carlos - Como eu entendo e trabalho, a releitura 
serve para o crescimento de quem a realiza, pois é sem
pre uma pesquisa sobre a própria criatividade. Em toda 
minha produção como gravador fiz inúmeras releituras, 
porque, quando fico interessado num artista, eu tento 
entrar no seu mistério aproximando-me o mais possível 
da sua linguagem. O que é fundamental nesse trabalho 
não é que você acabe compreendendo o processo criati
vo do artista relido em sua totalidade. Isto é impossível. 
O importante é que você aprenda a ver melhor, e isto 
ocorre quando se desenha uma árvore ou uma monta
nha. Ao desenhar você acaba vendo melhor essa árvore 
e essa montanha. O desenhar ou pintar é uma forma de 
você se apropriar melhor daquilo que viu ou sentiu.
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Nós já discutimos teórica e historicamente a 
releitura. Vamos discuti-la na prática do artista. Iberê 
e Carlos Martins, vocês já fizeram releituras?

Iberê — O artista sempre está fazendo uma releitura 
da própria vida, assim como cada geração relê as outras, 
porque a natureza e o mundo e as idéias não mudam 
substancialmente. São sempre as mesmas árvores, os 
mesmos homens e as mesmas coisas. O que acontece é 
que cada época enxerga com olhos diferentes e relê e 
repõe até o pensamento. A verdade é que “os guris” já 
disseram tudo e agora só se repensa e se relê. Neste senti
do, eu fiz uma releitura. Foi lá no Atelier Livre, quando 
eu andava tentando fazer umas litografias. Um dia vi 
um cartaz de uma mulher sentada. Dessas mulheres meio 
ambíguas, que não são nem bem femininas e nem bem 
masculinas. Olhei o cartaz e achei que na posição da 
mão havia uma insinuação... A gente se projeta muito. 
A gente sempre tem uma certa malícia. Então comecei 
a pensar como transformar aquela posição. E transfor- 
mei-a num homem com barbaças e energias masculi
nas. E onde estava aquela mão surgiu, como uma flor, 
um grande pênis. E ele empunhando aquilo...

Carlos - Eu já fiz várias releituras, mas há uma que 
levei até as últimas consequências. Trata-se da obra Ho
mem com cachimbo, 1914, de Picasso, que é uma pintu
ra cubista. A partir de uma reprodução dela, pois só 
mais tarde fui ver o original, refletida num espelho den
tro de um quarto, eu comecei essa “brincadeira”. Fui 
levado a ela motivado por um conceito generalizado que 
dizia que o Cubismo não tinha produzido gravuras. 
Talvez porque, na época, a Europa estava voltada para a 
produção da gravura expressionista. Esse conceito, hoje, 
está superado e a gravura cubista foi resgatada através 
de pesquisas e trabalhos de curadorias e exposições de 
museus. Mas, na ocasião, pela admiração profundíssima

Já que o Iberê colocou o exemplo do Picasso, 
que é o artista que praticou inúmeras releituras, va
mos tentar traçar um quadro deste processo dentro 
da história das artes.

Carlos - No caso do Picasso, de quem todo mundo 
conhece o trabalho, durante toda a vida ele praticamen
te fez releitura. Na década de 10, releu os clássicos gre
gos. Depois, Rembrandt, Velazquez, Manet, Goya e uma 
série de outros artistas.

Maria Lúcia - Encontram-se na História da Arte vá
rios artistas que fizeram releituras de grandes obras de 
mestres do passado. Dentre esses, pode-se salientar Manet, 
Picasso e Francis Bacon. O Manet, por exemplo, produ
ziu a pintura Almoço na relva, tendo por base um detalhe 
da obra de Rafael, O julgamento de Páris. Entretanto, 
Manet desenvolveu um sistema formal diverso do pri
meiro. Próprio para sua época e seu código de signos, 
possibilitando significados diferentes daqueles buscados 
por Rafael na Renascença.

Iberê - Velazquez, na Rendição de Dresden, partiu de 
uma gravura de um sujeito desconhecido e foi censura
do por isto. A resposta de Velazquez foi simples: “não 
estou plagiando, mas me apoiando em coisas já feitas”. 
E aconselhou que fizessem outro tanto com a obra dele. 
E fizeram. Certa vez eu vi o De Chirico fazendo cava
los. Esses cavalos de rabos barrocos. Ele tinha diante 
dos olhos uma estampa de imensos cavalos ingleses e 
transformou-os segundo sua maneira de ver. Ele justifi
cava essa prática dizendo que não tinha coragem de se 
meter na rua para pintar coisas.

Maria Kern, a partir da colocação do Subirats, 
estabeleça uma analogia com o projeto Releitura que 
o MARGS começa a desenvolver em 1986.

Maria Lúcia - Essa relação que o Eduardo estabele
ceu entre o Dom Quixote e as obras acadêmicas pode 
ser estabelecida no processo de releitura que está sendo 
executado pelos artistas gaúchos no 
como objeto de diálogo, no geral, obras acadêmicas que 
eram elaboradas a partir do sentido estabelecido inicial
mente pelo artista. Hoje, o artista trabalha com um pro
cesso inverso, porque ele começa pelos signos para atin
gir o sentido. São sistemas formais diferentes, na medi
da em que se constituem de linguagens diversas, condi
cionadas, em parte, pelo artista enquanto individuali
dade e enquanto agente social.

MARGS. Eles têm
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Carlos Martins, você citou o Goya como um dos 
relidos por Picasso, e há estudos que demonstram 
uma significante presença desse artista nas gravuras 
de Picasso. Como é isto?

Carlos - Numa série de gravuras de Picasso, que in
clusive estiveram nessa exposição do Rio e São Paulo, a 
gente percebeu que a estrutura do trabalho é puro Goya. 
Isto se explica porque o artista ao ver o trabalho do ou
tro, ao menos no nível inconsciente, incorpora muita 
coisa. Nas gravuras de tauromaquia, que têm muro, ca
beças atrás e a cena acontecendo na frente, notamos 
exatamente a mesma estrutura usada por Goya. Inclu
sive o próprio Manet usou muitas gravuras de Goya para 
fazer pinturas. Embora não tivesse utilizado as figuras 
principais, ele usou toda a estrutura e outros elementos 
que são. puro Goya. O certo é que na estrutura de al
gum Manet, sem estar explicitado, está Goya. E a gente

!

Carlos Martins, você me falava, antes da entre
vista, numa experiência desenvolvida pela National 
Gallery, de Londres, que é um projeto chamado Olho 
do artista. Como é mesmo isto?

Carlos — E um projeto muito interessante. Eles convi
dam três ou quatro artistas por ano e dão a cada um 
uma sala relativamente pequena. O artista leva uma obra 
dele e seleciona outras do acervo do Museu e monta 
aquela sala. Nesse sentido, ele faz, através de seu olho,

O Iberê acaba de dizer que o grande De Chirico 
pintava em ateliê, relendo através do seu mundo ima
ginário as coisas. Subirats, você que é espanhol e 
pensador da arte e da cultura, conhece as famosas
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uma releitura do acervo, onde conta muito a própria 
disposição e as relações que ele cria entre o seu trabalho, 
o acervo e o espaço. Eu vi Anthony Caro e David 
Hockney fazendo isto. O primeiro levou uma peça de 
escultura sua e selecionou outras esculturas e pinturas 
do museu. Já o Hockney pintou uma tela com objetos e 
pinturas que estavam na sala. O que acontece, então, é 
uma dupla leitura ou releitura. Uma no nível da produ
ção de uma obra nova e, outra, a releitura do espaço 
com as peças do acervo.

n Colecionar arte: 

obsessão
ou investimento?

rem nessa fascinante, difícil e sábia arte de co
lecionar.

bro que eu e a Maria da Graça, recém-casados, não tí
nhamos móveis, pois começamos nossa casa pelas pare
des. Quando se fazia uma festa, as pessoas tinham que 
sentar no chão, mas as paredes já estavam com quadros. 
Todo nosso dinheiro era gasto em obras de arte.

Lopes - Para continuar essa história de amor, vendi 
minha BMV importada para adquirir Milton DaCosta, 
Geza Heller, Antônio Maia, Xico Stockinger e outros. 
E aí, fiquei a pé até hoje.

3

MARGS - Jorge Luis Borges diz que o cole
cionador é obra do “azar” ou da vontade de “deuses 
malévolos”. Como é que vocês se transformaram em 
colecionadores?

César Bernardi - Meus pais sempre se interessaram 
por arte. Eles tinham um gosto especial por obras de 
pintores do Rio Grande do Sul e por objetos antigos. 
Assim, a primeira obra eu ganhei de herança há mais de 
30 anos. Era um pastel do Pelicheck, que me foi dado 
como presente de casamento. Assim iniciei a minha his
tória de colecionador.

João Borges Fortes — Comecei a me interessar por 
arte na época em que morava nos Estados Unidos. Lá, 
eu freqiientava muitos museus e coleções particulares. 
Na volta ao Brasil, aí por 82, adquiri uma escultura do 
Xico Stockinger e uma pintura do Baril, que comprei 
na Galeria Tina Presser.

João Manoel Lopes - Minha coleção iniciou com 
algumas gravuras, desenhos e uma pintura do Henry 
Andrews, de 1856, que me foram dados por parentes. 
A partir disso, me interessei pela arte e comecei a fre- 
qiientar leilões e galerias. A minha primeira compra foi 
duas pinturas do João Henrique Alemand, adquiridas 
na Galeria do Clube do Comércio. Na época isto foi 
um bom investimento.

3
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JColecionar: Arte, Obsessão 
ou Investimento? Dizem que a crítica é o exercício de critérios. 

Quando alguém começa a se sentir um colecionador, 
como ele passa a agir?

Fortes - Você começa a sentir-se um colecionador 
quando as pessoas acham que você é um colecionador. 
Eu ainda não me considero um, talvez um dia possa sê- 
lo, pois ninguém forma uma coleção de arte de um dia 
para outro. E uma coisa muito cara. Leva uma vida...

Bernardi - Concordo com o Fortes. Eu também não 
me considero um colecionador, mas de repente vejo que 
estão me chamando. No início, é preciso se aconselhar 
com pessoas experientes, com mais vivências no mun
do das artes, para receber orientação. No início, me aju
daram muito o Roberto Silveira, homem sério e corre
to, e a Maria Helena Webster.

Lopes — Uma coleção não se completa nunca, nem 
um colecionador. Eu obtive conhecimentos mais am
plos sobre arte estudando com o Scarinci e freqüentando 
o mercado de arte, onde circulam importantes infor
mações. Nesse sentido, a Tina Presser, o Roberto Silveira 
e a Iara Kraft foram significativos.

Fortes - Acho que depois que a pessoa descobre o 
gosto pela arte, ela deve educar esse gosto, visitando mu
seus, indo a exposições e informando-se sobre artistas 
da sua terra, do país e do mundo. Conhecer e conversar 
com artistas também é muito importante. E as galerias 
deveríam atuar de uma forma mais didática e cultural e 
não apenas como espaços para venda de uma mercado
ria. O certo é que um colecionador tem que ter uma 
visão ampla de arte, tem que freqüentar todos os circui
tos disponíveis.

Boletim Informativo do MARGS, 
n° 28, abr/jun, 1998

Há homens que colecionam sonhos, sombras, 
memórias, cavalos, automóveis, mulheres e pesa
delos. Uns guardam dinheiro. Outros guardam li
vros e quadros em estantes, paredes ou em cofres 
fortes. E como se desenvolveu essa história de amor pela

arte?Que delírio poético e econômico norteia esses 
seres que passam a vida colecionando coisas? Que 
instinto fez com que os primeiros homens guar
dassem os fósseis e as pedras trabalhadas pelo tem
po e pelo vento? Que desejo é esse que faz com 
que os meninos organizem álbuns de figurinhas e 
as meninas pétalas de rosas ou asas de borboleta 
nos diários?

Sem entrar nas razões psicanalíticas ou imagi
nárias, a verdade é que o colecionador é uma es
pécie de homem-museu que tenta elaborar com 
imagens ou objetos a história do homem.

No seu Elogio de la sombra, Jorge Luis Borges 
fala do guardián de los libros como aquele que 
custodia em sua torre, sala de visitas ou de con
sultas, o concerto e o desconcerto do mundo. 
Guardião da arte, o colecionador seleciona obras 
que cifram e decifram o mundo através de linhas, 
cores, texturas e materiais.

Neste número 31 do Boletim do MARGS, ten
tamos inquirir, poética e economicamente, as ra
zões que levaram o Dr. César Bernardi, o Dr. João 
Borges Fortes e João Manoel Lopes a se aventura-

Bernardi - Há uns oito ou dez anos, o meu interesse 
era voltado mais para objetos antigos, pois, como já dis
se, fui criado numa casa em que as pessoas apreciavam 
muito as antigüidades. Embora, nessa época, estes 
objetos não fossem muito valorizados. Muitas vezes ou
vi censurarem meus pais por comprarem velharias... Mas 
isto era na década de 30, onde se destacavam três cole
cionadores de antigüidades: os meus pais, o Ribeiro (pro
prietário da Ribeiro Jung) e o Dr. Kern, médico-psiqui- 
atra e um dos grandes restauradores de pintura do RS. 
Mas chegou um momento em que não tinha mais lugar 
dentro de casa para colocar objetos antigos. A coisa era 
tão dramática que, se outras pessoas entrassem, eu ti
nha que sair de casa. Então, me dei conta de que as 
paredes estavam desocupadas e passei a me interessar 
pela pintura. Aos poucos, as paredes da minha casa fica
ram habitadas e resolvi, então, ocupar as paredes do meu 
consultório. Entre as primeiras obras adquiridas, me 
marcaram muito um Gotuzzo e um Ângelo Guido. A 
partir daí, a coleção foi se ampliando quase como uma 
obsessão.

Borges — Depois que uma pessoa adquire a primeira 
obra e gosta, isso vira praticamente uma obsessão. Lem-

Para formar uma coleção, o que é mais impor
tante: as galerias, os leilões ou a compra direta dos 
artistas?

Bernardi - As galerias trabalham em cima de artis
tas novos e consagrados, fazendo muita divulgação. Já 
os leilões, via de regra, baseiam-se mais na venda de no
mes conhecidos e com cotação no mercado. Neles, ge
ralmente, as obras alcançam preços muito altos, até por
que a estrutura de um leilão é dispendiosa e cara. Eu 
acompanhei os leilões da massa falida do Rubem Beck, 
que foram excelentes para os compradores. Ali, o mar
telo corria de um modo mais livre. Antigamente, os lei
lões eram mais ocasionais e não tão dirigidos às artes
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nentemente com elas. Costumo escovar os dentes ca
minhando pela casa e olhando as paredes. Olho os qua
dros e vejo se está tudo bem com eles. Como acumulei 
uma quantidade muito grande de gravuras e não tenho 
onde expô-las, criei um sistema para guardá-las. Colo
co-as sobre um papel tipo passe par tout, afixadas com 
uma cola, que se chama metilcelulose e que pode ser 
removida com aplicações de água. Isto faz com que as 
gravuras fiquem esticadas e protegidas com um papel 
japonês. Utilizo, também, molduras que abrem e fecham 
por trás com bastante facilidade. Tenho estas molduras 
em 3 ou 4 tamanhos diferentes, o que me possibilita 
trocar e expor as gravuras segundo meu desejo.

Lopes — Quando eu não consigo ter uma pintura 
de um determinado artista, compro um guache. Mais 
tarde ele valoriza. Então dou ek como parte do paga
mento da pintura que desejo. Já fiz isso com obras 
do Iberê. É um tipo de negócio que as galerias prati
cam. Esta é a solução que temos quando os artistas e 
os marchands aumentaram mil por cento seus traba
lhos. Os meus rendimentos não aumentaram na mes
ma proporção. Outro caminho é comprar de baixo 
para cima, apostando nos novos. Assim comprei tra
balhos da Karin Lambrecht e do Frantz que 
supervalorizaram. O Frantz, até esses dias, vivia ven
dendo seus trabalhos debaixo do braço, hoje ele está 
muito cotado no mercado. Um colecionador tem que 
ter capacidade para enxergar quem é bom.

tilo. Opto sempre pelo que me atrai visualmente. E esta é 
uma das razões que me fez trazer uma parte da minha 
coleção para o consultório. Assim ela faz parte do meu 
dia-a-dia. Posso senti-la e presenciá-la. Alguns clientes 
perguntam se moro aqui. Eu não moro, mas como a sala 
é grande, eu a ocupei de modo que me sentisse bem com 
a presença das coisas de que eu gosto. Alguns perguntam 
se eu não tenho medo que roubem um quadro da sala de 
espera. Respondo que não sou fatalista: se roubarem, rou
baram... Enquanto estão aqui, me dão prazer. Os objetos 
têm que ser usados. Na minha casa todos os objetos anti
gos estão em uso. Uma coleção não pode ser estática. Ela 
tem que fazer parte da vida.

Fortes - Eu a classificaria de nacional-contemporâ- 
neo. Isto não quer dizer que não tenha artistas regio
nais. Tenho e muitos. Mas são artistas que têm penetra
ção em outros centros.

Lopes — Em arte, eu sou mais universalista. Não vejo 
arte como cunho regional ou nacional. Na minha coleção 
há artistas nacionais que competem com qualquer um 
de nível internacional. Eu tenho arte de toda parte. In
clusive gravuras de Toulouse-Lautrec. Não me preocu
po com escolas. Tenho objetos, pinturas, esculturas, ins
talações, desenhos. Pessoalmente, gosto mais do papel 
do que de qualquer outro suporte. Meu acervo é de quase 
900 obras.

plásticas, pois nesses predominavam as antigüidades. 
Hoje se vêem leilões extremamente artificiais, com todo 
um arranjo onde até os compradores já estão previa
mente definidos.

Fortes — Eu não me considero um freqüentador de 
leilões, embora tenha participado de vários e até adqui
rido um bom quadro do Siron. Mas as aquisições que 
fiz neles não são relevantes, se comparadas a outras fei
tas em galerias de todo o Brasil. Acho que um colecio
nador não deve se restringir a uma só galeria e também 
adquirir obras diretamente dos artistas. As relações que 
mantenho com os artistas é uma das coisas que me man
tém no meio artístico. Se não fosse essa ligação afetiva, 
talvez até já tivesse saído dele. Eu, inclusive, posso dizer 
que tenho quase uma coleção paralela de trabalhos re
cebidos de presente. Artistas como o Brito Velho, o 
Barth, o Xico e o Tenius, geralmente, nos meus aniver
sários, me presenteiam com obras deles. Assim também 
se forma e se amplia uma coleção.

Lopes - Eu nunca fiquei preso a nenhum marchand, 
pois a gente sabe que as galerias trabalham com um 
número determinado de artistas e o que têm lá, aparen
temente, é o melhor. Às vezes é preciso discordar dos 
marchands. Nesse ponto sou irreverente: compro de to
das as galerias e a partir dos meus critérios.

V

i

Como vocês estão vendo o mercado de arte? Está 
difícil adquirir novas obras?

Bernardi - Nos últimos anos houve uma super- 
valorização dos objetos artísticos. A arte está sendo re
comendada como um dos melhores investimentos. Isto 
torna difícil a vida de um colecionador, pois alguns ar
tistas subiram tanto seus preços que se tornaram inaces
síveis. A solução é adquirir obras de artistas novos e não 
se desesperar.

Fortes - A atual situação econômica do Brasil den
tro do Plano Cruzado gerou um boom de investimentos 
no setor das artes. Com a Bolsa e os papéis não renden
do o que o especulador espera, ele se voltou para a arte. 
Mas esse tipo de público não é interessante para o meio 
artístico, pois logo que a Bolsa melhorar, ele muda seus 
investimentos. E aí já atrapalhou o mercado porque cau
sou uma inflação irreal e uma hipervalorização das obras. 
Como a liquidez é relativa, a solução é a troca. Foi as
sim que adquiri o meu Iberê, o Ianelli e o Scliar. É o 
sujeito que tem dinheiro e compra indiscriminadamente. 
Com isto, avilta os preços no mercado. Ao colecionador 
resta apostar, então, nos novos valores, embora também 
aí as coisas estejam distorcidas. Artistas que não têm 
nenhuma trajetória têm preços que competem ou ul
trapassam os mestres. Isto é um desrespeito com os com
pradores de arte, que não são fabricantes de dinheiro.

Como vocês vêem os convites para exporem suas 
coleções em museus e outros espaços públicos?

Bernardi - Projetos levados seriamente sempre te
rão apoio dos colecionadores.

Fortes - Todo projeto sério em arte deve ser pres
tigiado. O Espaço Colecionadores, criado pelo MARGS, 
é um belo projeto, pois a arte deve ser vista pela maior 
quantidade possível de pessoas.

Lopes - A Evelyn e sua equipe de trabalho tiveram a 
sensibilidade de dar nome e continuidade a esse espaço, 
aberto pelo Tatata Pimentel em 82, com obras da mi
nha coleção. É o que fazem os grandes museus da Euro
pa e dos Estados Unidos. As obras de arte são para o 
mundo e não para enfeitar as paredes da casa. A minha 
visão é socializada. Eu tenho emprestado obras para o 
MARGS. Algumas pessoas me dizem: “Tu estás louco, 
Lopes? Um cara passa uma gilete e adeus obra.” Ou, “o 
Museu queima, e tu não tens seguro”. Eu não posso 
estar preocupado com um incêndio no Museu e com a 
perda de minhas obras. Ainda outro dia, uma moça suí
ça, que visitava o MARGS, ficou impressionada porque 
eu carregava o meu Toulouse-Lautrec debaixo do bra
ço. “Você anda com isso pela rua?” Eu respondí. “Ando. 
Isso aqui não é a França. Não há problema. Sou divor
ciado das minhas obras.”

Como vocês definem suas coleções?
Bernardi — A minha é muito variada. Tenho vários 

acadêmicos e um número significativo de contemporâ
neos nacionais. Hoje, sinto uma tendência que me atrai 
para os gaúchos. E não sei bem explicar o porquê. Na 
verdade, nunca me preocupei em ficar dentro de um es-

Afinal, colecionar é paixão ou investimento? 
Bernardi - Eu não vendi ainda nenhum quadro. 

Mesmo com aquele de que a gente gosta menos sempre 
há um certo ciúme. É

;
como o marido que se separa da 

mulher e, quando ela arruma outro homem, sente ciú
mes. É que sempre continua havendo um certo amor. 
Tenho coisas guardadas e às vezes penso em trocá-las ou 
mandar para leilões. Na hora H falta coragem... elas já 
fazem parte da minha história. Para mim a arte tem 
mais valor como prazer do que como investimento. Há 
15 anos, eu era um sujeito muito clássico. Certas coisas 
eu não admitia na minha parede. Mas este ano, minha 
mulher me deu uma escultura do Antônio Rocha, no

i

V

dia dos namorados, que é uma orgia de cores. Mudei... 
devo estar envelhecendo. Antes eu achava que só louco 
poderia gostar e aceitar aquilo.

Fortes - Eu já troquei vários quadros. Cheguei a dar 
5 ou 6 por 1. Esta é uma maneira de adquirir obras 
desejadas que a gente não tem condições de adquirir 
em razão do alto custo. Eu não compro baseado em 
investimento. Encaro a arte pelo prazer que ela possa 
me dar. Na realidade, não me preocupo com quanto ela 
vale. Se meu Herbert Bender daqui a 10 anos for um 
zero à esquerda, isto não me preocupa. Comprei por
que gostei e me custou barato. E esta minha filosofia 
vale para novos e consagrados: compro o que gosto e o 
que posso pagar. É claro que gostaria, como qualquer 
colecionador, de ter todos os mestres nacionais.

E os cuidados com uma coleção?
Bernardi - Para mim é um passatempo manter as 

obras dentro dos cuidados necessários: cuidar a umida- 
mofo. Às vezes é necessário mandarde, os fungos e o 

para uma revisão geral. À medida que se gosta das obras, 
são inerentes os cuidados que se tem com elas. Afinal, 
fazem parte da família e são cuidadas enquanto grupo 
familiar. Entrevista concedida a João Carlos 

Tiburski e Gisele Scalco Sutil pelos 
colecionadores Dr. César 

Bernardi, Dr. João Borges Fortes e 
João Manoel Lopes

Fortes — Eu olho todas minhas obras detalha
damente. Não é só passar e dar uma olhadinha. É preci
so examiná-las com o cuidado de um cirurgião. Tem 
pessoas que adquirem obras, penduram nas paredes e 
esquecem. Eu sou um cara que me relaciono perma-
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ros, eram uns dois mil dólares na época. Eu dou 300 em 
cinco vezes. Ah, pode levar, é um favor que você faz. 
Anos depois vim a saber o porquê do favor. Aquele qua
dro tem uma história de luxúria... de grandes recorda
ções. Pertencia a uma senhora Prado que veio a saber 
depois queTarsila tinha pintado aquele quadro como a 
“marca de uma noite inesquecível em Paris”... com o 
marido dela. Quando soube, quis se livrar! Precisava ver 
o estado em que se encontrava o quadro, inclusive ras
gado. Aí, o levei para o Rio para uma senhora maravi
lhosa, uma restauradora chamada Carlota dos Santos, 
que fez do quadro um primor, parecia que estava sain
do do ateliê. O quadro é cobiçadíssimo...

Tem uma outra da Anita Malfatti. O grande centro 
de abastecimento e de descobertas era São Paulo. Um 
dia fui atravessar a Paulista e desaba um temporal de 
alagar tudo. Aí, fiquei folheando o Estado de São Pau
lo, esperando a chuva passar, e vejo uma retrospectiva 
da Anita Malfatti. A pretexto do temporal, acabei indo 
pra lá. E Anita é que nem Tarsila, o melhor de sua pin
tura está nos anos 20. Quem estava tomando conta da 
exposição era uma senhora velhinha, adorável, a sua 
irmã, Dona Georgina, acompanhada pela sobrinha 
Elizabeth. Não tinha uma viva alma na exposição, en
tão elas Ficaram à minha disposição. Nessa oportunida
de é que eu tive a chance de comprar A Japonesa, quatro 
desenhos, um dos quais é da Semana de Arte Moderna, 
mais um Vaso de flores, mais uma índia em guache, e 
aquarelas. Isso foi em 63.

agente exclusivo dela. Tenho então seis Regos e dois 
desenhos que consegui comprar em leilões, da série in
dígena, belíssimos.

Gilberto Chateaubriand

Museu involuntário
Museu é um abacaxi... museu exige um emba

samento técnico, a coleção é um museu involuntário 
que você vai criando sem se dar conta. Colecionar é 
amar, é uma forma de amor. Mais tranqiiila, mais segu
ra, até mesmo que a verdadeira. Acho que a imagem é 
essa, é amar. E você veja a minha Fidelidade, continuo 
com o mesmo ardor no presente.

Os jovens
Os artistas jovens... Se vocês soubessem como co- 

nheci o Waltercio Caldas, era início dos anos 60, o Jor
nal do Brasil organizava um salão de verão. Nesse ano, 
por acaso, o presidente era o Walmir Ayala. Chego lá, 
está o Walmir dizendo pro Waltercio: vai pra casa, você 
é muito moço, ainda tem muitos salões pela frente, você 
talvez pegue uma pessoa menos exigente do que eu. Aí 
vi aquele menino branquelinho, magrinho, meio sem 
jeito, mas argumentando... Pedi para ele abrir o catálo
go e começou ali minha coleção de Waltercio. Ele era 
muito jovem, tinha muita diFiculdade de vida, traba
lhava em publicidade, todos aqueles desenhos esotéricos, 
misteriosos, eu tenho 40 deles. Os anos 70 têm uma 
proliferação de bons artistas e eu tenho trabalhos ainda 
incipientes deles.

Cores, memórias e cenas, a alma 

brasileira de um colecionador

chão quando o senhor de engenho ficava irrita
do e das centenas de vezes em que ouviu as mes
mas piadas, o enterro da natureza-morta de Di 
Cavalcanti. Mas as outras histórias de Di Ca
valcanti, do seu jeito avoado e de sua mulher 
temperamental que rasgava quadros, são melho
res. Gilberto contou ao acaso, numa manhã de 
sexta-feira de setembro, para Naira Vasconcellos, 
Felix Bressan e Cida Golin.

Gilberto Francisco Renato Allard Chateau
briand Bandeira de Melo, 75 anos, é um narrador 
como poucos. Odeia entrevistas, esquiva-se como 
ninguém, mas quando começa a falar... não pára 
mais de descrever bastidores, pinturas, cenas curio
sas e engraçadas da história cultural de um século 
que acabou. Nos últimos 50 anos, construiu um 
museu involuntário movido pela paixão de 
colecionar. Com esse acervo, hoje cuidado pelo 
MAM do Rio de Janeiro, demonstra porque ficou 
em segundo lugar na primeira turma do Instituto 
Rio Branco em 1946. A coleção percorre o mun
do, provocando alegrias e decepções ao ex-diplo
mata (largou a carreira no final dos anos 60). Tal
vez a maior delas, uma depressão profunda, foi 
uma mostra na Inglaterra, em 1984, verdadeira 
saraivada de críticas àquilo que foi considerado 
“um coquetel indigesto” de influências, uma vi
são tão distante de hoje, em que arte brasileira 
provoca interesse e atenção.

Quando fala na outra parte de sua história, 
esse gentleman de gestos simples carrega nas tin
tas. Herdou o sobrenome do Rei do Brasil, Assis 
Chateaubriand, uma paternidade informada de 
sopetão pela mãe (que até então parecia a irmã 
mais velha), quando tocava piano aos 13 anos. 
Acredita que foi filho do anti-pai por excelência, 
um pai dionisíaco, mas daqueles a quem é preci
so pedir a bênção. Lembra o barulho dos pés no

Os modernos
Em 1962, 1963, eu visitava muito a Tarsila, que es

tava acamada. Fez uma operação malsucedida na colu
na e Ficou paralítica das pernas. Ela gostava muito que 
fosse visitá-la, um apartamento muito simpático, pe
quenininho, na rua Albuquerque Lins. Eu via aquelas 
telas... Era uma senhora encantadora, dizem que foi 
lindíssima quando jovem... faleceu com uns 83, 86, foi 
deFinhando, deFinhando... Não há nada para matar mais 
uma pessoa do que cama, em todos os sentidos... Dessa 
leva dos primeiros modernistas, conheci muito a Djanira, 
que era muito minha amiga, e a Maria Leontina. O gran
de perdigueiro, que continua perdigando cada vez mais, 
é Jean Boghici. Foi ele que lançou os grandes artistas da 
Nova Figuração, o Vergara, o Roberto Magalhães, o 
Gerchman, o Antônio Dias, na galeria Relevo. Tem um 
papel histórico importantíssimo. Toda a base da minha 
fase modernista devo a ele. Rego Monteiro, por exem
plo, era separado da mulher, que se chamava Dona 
Marcelle. Como boa francesa, era uma velha ranheta, 
complicadíssima. Fui duas, três vezes ao seu apartamen
to, e via sempre As nadadoras, tinha paixão por esse qua
dro. Nunca houve jeito de ela me vender sequer um 
desenho dele. Só quem tinha o direito de conseguir al
guma coisa ali era o Jean Boghici, era uma espécie de

O olhar de toda hora
tiram tudo... ÉOs que eu gosto de olhar me 

coisa muito complicada. Eu tenho em casa uns misses 
do Gerchman (da série de desfiles de misses), tenho um

uma

Di Cavalcanti suigeneris, é uma rua que desemboca num 
cais, um porto, um navio, anos 50, tem um Mabe his
tórico, anos 50, Figurativo, que nunca ninguém acertou 
quem é, um carregador de caFé, muito influenciado pela 
École de Paris dos anos 50. Nem crítico de arte, Pontu
al, Frederico de Moraes, Aracy Amaral, ninguém acer
tou... Antônio Bandeira tenho até hoje a nota de aqui
sição de uns 30 desenhos, seis telas, 20 guaches... ele 
achava que não tinha valor naquela época. Mesmo de
pois de morto, custou muitos anos para ter reconheci
mento. Ele se queixava disso amargamente.

A frota
Isso aqui é uma sala de parto, aqui vocês estão assis

tindo ao nascimento do modernismo brasileiro. Seus 
primeiros vagidos. Gostaria de ter colocado toda a Fro
ta. A coleção tem seis Rego Monteiro, três grandes pin
turas da Tarsila, tem o Urutu, quadro ícone da pintura 
brasileira que está na Mostra do Redescobrimento.

:
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As Anitas
A maneira como encontrei essa Urutu Foi ina

creditável. Eu era muito amigo de Pancetti e a mulher 
dele se chamava Anita. E a melhor amiga da Anita era 
uma Anita. Um dia, eu estava andando pela rua Nestor 
Pestana, em São Paulo, e Anita me chama e me leva 
para uma galeria de uma senhora polonesa. Enquanto a 
galerista procurava uns desenhos de Pancetti, Fiquei 
mexendo nas coisas e encontrei a Urutu. E eu pergun
tei: e isso aqui? E ela: ah, Foi um amigo que largou aqui. 
Você quer comprar? E eu: quero. Quanto? 500 cruzei-

Os colecionadores
Sou muito amigo, por exemplo, de colecionadores 

de arte brasileira dos anos 50 para cá. Por exemplo, a 
Patsy Cisneros, uma venezuelana que mora entre Cara
cas e Nova Iorque e tem uma grande coleção de Lygia 
Clark. Formou um núcleo de arte concreta e neocon- 
creta brasileira importantíssimo, talvez mais importan
te depois da coleção do AdolFo Leirner, com a orienta
ção do Paulo HerkenhoFF, que hoje é curador do
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tal. Veja o que fez comigo, comprei um quadro dele, 
uma beleza, era uma favela, e ele me disse assim: olha, o 
quadro ainda não está seco, pega daqui a dois, três dias. 
Quando volto lá ele diz: olha, teve um alemão aqui, e 
levou o meu quadro... Aí, eu disse, olha Di, a partir de 
agora só compro quadro molhado... Mas fazia isso com 
tanta doçura, com tanto charme, com tanta simplicida
de, era o natural dele... Contava histórias para não aca
bar mais, sempre entremeadas com uma discussão com 
a Ivete, a companheira, que era muito temperamental. 
O que essa mulher estraçalhou de quadro... era tesoura 
direto. Outro dia encontrei a Ivete, tá ainda bonitona, 
deve ter hoje uns 65 anos, era bem mais moça do que 
ele na época... tinha sempre a Maria Montini, era o 
modelo por excelência dele, era linda...

MOMA. Minha coleção é muito fraca em concretismo 
e neoconcretismo... ? Liba Knijnik

Paris e fazenda paulista
Aos 18 anos, optei pela nacionalidade. Naquela época 

estavam recrutando os jovens franceses pelo governo de 
Vichy para mandar para a Alemanha. Tenho a relação 
melhor possível com a França, mas sou brasileirésimo, 
carioquíssimo. Hoje em dia fico mais na fazenda, no 
noroeste de São Paulo, pertinho de Minas, é a região 
chamada de média Mogiana, metade do Rio Mogi- 
Iguaçu, uma zona de café antes. Nós éramos três filhos, 
de três leitos diferentes, e o relacionamento não era as
sim dos mais fraternais. Quando o velho fechou os olhos, 
estourou uma briga que durou quatro anos, disputando 
migalhas, porque o verdadeiro patrimônio ele doou todo 
para os condôminos dos Diários Associados e ninguém 
queria a fazenda.
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"Quem tem o mundo nos olhos é especial"
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O Sul
Minha relação com o sul sempre foi muito rarefeita. 

O sul acabava em São Paulo. Amigos gaúchos, o Glauco, 
o Scliar, dois pilares da minha coleção... conheci o Iberê, 
nunca fui muito ligado a ele, ele me tratava muito bem, 
mas era um homem complicado, eu me lembro que ele 
me levava ao ateliê do Zílio. Todos os meus Iberês com
prei em leilão ou de terceiros. Ah, tem uma gaúcha aqui 
que vocês precisam festejar com urgência, Ione Sal
danha... ela merecia uma grande retrospectiva, é uma 
grande artista, está com 82 anos, está também na fase 
de definhar, não tem o reconhecimento merecido, nem 
no mercado...

“Quem tem o mundo nos olhos é especial”
Cachorros e esculturas
Adoro lá, é uma região muito bonita, é um micro- 

clima e, sobretudo, tem o que eu mais gosto depois de 
pintura, que é cachorro... Cheguei a ter nove cachorros, 
depois o grupo ficou reduzido a quatro. Eu tenho uma 
viúva, um viúvo, um cachorrinho novinho e uma sol
teirona Doberman... (risos). Uma solteirona que nas
ceu na minha cama. Sua mãe, a Brenda, era agarradíssima 
comigo e, nos últimos dias, permiti que ela ficasse na 
cama. Quando vi, tinham nascido três cachorrinhos. 
Nunca vi cachorro mais amoroso e inteligente do que o 
Doberman, impressionante. É tudo maneira de criar. 
Na fazenda, tenho um pouco de esculturas: três 
Weissmann, dois Amílcar de Castro, uma escultura que 
o Waltercio Caldas fez pro jardim...

O apartamento, com a vista charmosa para os 
jardins da Caixa d’Água, abriga uma senhora e sua 
grande coleção. Poucos móveis, apenas os neces
sários, e obras, muitas obras, uma síntese dos últi
mos 40 anos de artes visuais no Brasil. Um ex
pressivo recorte desse universo, construído pelo 
desejo de um colecionador, será dividido com o 
grande público em abril. A exposição Coleção Liba 
e Rubem Knijnik -ArteBrasileira anos 60-90: Con
frontos e Diálogos, com a curadoria da pesquisa
dora de arte contemporânea Ana Carvalho, vai 
mostrar a coleção sob o viés do impasse, da rup
tura e do experimentalismo. Entre as peças fun
damentais, encontra-se, ao centro, o Bicho (1960) 
de Lygia Clark. Na mesma temporada, o objeto 
foi solicitado para uma mostra no Guggenheim 
nova-iorquino, mas Liba preferiu exibi-lo no
MARGS.

Numa manhã quente de fevereiro, essa senho
ra dinâmica e de porte frágil recebeu Ana Carva
lho, Cida Golin, Flávio Gil e Walter Fagundes para 
contar histórias de sua coleção. Ela surgiu do in
teresse e da busca constante do casal Knijnik pe
las coisas do espírito, pela boa música, pela litera
tura, pela arte. Ao falar do conjunto de obras, nas
cido ao acaso, sem um norte inicial, e depois com 
uma opção convicta num segmento pouco explo
rado, Liba foi, aos poucos, refletindo um cotidia
no intenso. Um dia-a-dia de quem viajou muito - 
e continua viajando -, de quem é apaixonada pelo 
ensino, pelo cinema, pela família e pelo marido, 
que a deixou tão precocemente. Seus netos têm o

privilégio de ter uma avó como companhia nas 
Bienais de arte e nas visitas aos museus internaci
onais. Dona Liba construiu uma pequena histó
ria da arte e quer dividir com mais pessoas seu 
sonho, desde menina imigrante, de guardar cul
tura no olhar.

Quais são as primeiras histórias da coleção?
Liba Knijnik — O responsável pelo começo da 

coleção é o Rubem. Ele era uma pessoa muito especial, 
aberto, entusiasmado pela vida e, principalmente, aber
to para o que estava acontecendo. Além da medicina, 
ele cultivava, por exemplo, a música. Aprendeu arte, 
como aprendeu também música. Ele tinha uma quali
dade: era humilde para aprender, respeitava muito quem 
cria, quem vai avante.

Mercado
A lógica são os jogos do banqueiro do mercado. Eles 

combinam, se abastecem bastante daquele artista e di
zem: agora vai ser o artista do ano, a bola da vez... uma 
hipervalorização, essa é uma parte que acho odiosa...

Getulinho
Eu gosto de andar a cavalo, até comprei uma 

bombacha hoje. Em 74, vim de carro para o sul, com
prei uma bombacha e uma botina de sanfona que me 
duraram uns 12, 13 anos. Me chamavam de Getulinho, 
baixinho, barrigudinho, só falta o chimarrão... Isso o 
meu amigo Glauco Rodrigues me arranja.

A primeira peça...
Estávamos no Rio de Janeiro e fomos comprar uma 

peça para casa. Encontramos o Erico Veríssimo que, com 
aquele jeito todo especial, disse: “olha, eu conheço uma 
moça que comprou do Glênio Bianchetti um gato pre
to e, desde aí, a sorte não lhe corre bem. Então, ela quer 
se desfazer desse gato”. E o Rubem confiou na indica
ção. Quando compramos, não havia um projeto de 
coleção. Quando a minha neta mais velha fez 15 anos, 
eu dei esse quadro para ela. É o marco do início.

I
Scliar, Vieira da Silva, Di...
Não esqueço a primeira vez que vi o Scliar, ele teve 

uma grande tradição nas artes gráficas, foi o diretor grá
fico da Revista Senhor, a mais bemfeita no Brasil e em 
todos os tempos. Nós fizemos cinco livros, Vieira da 
Silva, Di Cavalcanti. Ah, o Di foi uma maravilha... por
que ele combinou com o Scliar de ajudar a gente a ven
der a um preço diferenciado um livro com assinatura 
dele. Uns três, quatro meses, nada dos livros... ele tinha 
sumido com os livros. Para me compensar, deu aquele 
quadro dos Pescadores. Não te dou o livro, mas te dou o 
quadro... era um amor de pessoa, mas porra-louca to-

Vocês eram amigos do Erico?
Fui professora dos filhos dele. Alfabetizei a Clarissa 

e o Luis Fernando. Quem é que não conhecia o Erico, 
não é? Bom, continuando, Rubem teve sorte de ter co
nhecido o Thomas Cohn, através do Avatar Moraes. 
Naquela ocasião, também se tornou amigo do Xico...

Edição do depoimento por Cida Golin
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Como a senhora vê a possibilidade de tornar pú
blica sua coleção?

Quero oportunizar a outras pessoas usufruírem dis
so. Acredito na possibilidade de socializar esse patri
mônio. Não posso fazer uma exposição na minha casa. 
É também uma forma de homenagear o governo esta
dual pelo qual lutei.

e com o tempo tu passas a não ver mais, aí num deter
minado dia... tu descobres detalhes novos. A gente tam
bém amadurece, cresce.

Qual a cidade da Polônia?
Uma cidade pequena, perto de Lemberg, que hoje 

pertence à Ucrânia. A Polônia tem histórias de junção e 
de separação. Imigrante é uma situação toda especial, 
porque ninguém que está bem imigra para outro país. 
Imigrar é muito sofrimento. Eu esqueci o polonês. Os 
judeus que tinham que imigrar davam valor à cultura. 
Essa é a herança que se leva para qualquer lugar. É o que 
ninguém pode tirar.

Xico Stockinger?
Xico Stockinger, e foi amigo até o fim. Quem fez o 

túmulo dele foi o Xico. Desenhou. Foi tão de repente, 
eu fiquei tão atordoada, que o Xico não só desenhou e 
fez as esculturas, como mandou fazer todo o resto. É 
um amigão. Rubem era desapegado, porque quem quer 
ganhar dinheiro não faz coleção de arte. É invendável. 
Naquela ocasião, a seleção não era seleção. Os artistas o 
procuravam, estavam mal de dinheiro. Até que, por in
fluência do Thomas Cohn, fomos estudando e apren
dendo. Chegou o momento em que fizemos uma op
ção pela arte brasileira contemporânea e, então, Rubem 
morreu. Durante dois anos eu não fiz nada.

:
De uma certa forma, colecionar é contar, sob o 

próprio viés, a história da arte.
É preciso também estudar. Eu assino a revista Art in 

America, e estudo inglês também para poder compre
ender melhor a arte na América. Também estudo ale
mão, porque acho a Alemanha uma grande escola.

A senhora é militante?
Tenho muito orgulho em dizer que toda a minha 

família é do PT. No Fórum (Fórum Social Mundial) 
tive uma satisfação de ver meus quatro netos partici
pando, batendo palmas. Tem tanto jovem alienado e 
esse fórum foi um acontecimento ímpar.

Voltando à coleção. Conte uma história de alguma 
peça. A famosa obra da Lygia Clark, por exemplo...

Foi o Rubem quem comprou. Para tu comprares é 
tanta coisa que está em oferecimento que tu tens que 
ter aquele feeling. Por exemplo, o Ivens Machado. Esti
ve na galeria do Thomas, gostei da peça, mas não deu 
para comprar. Me esqueci. Três anos depois voltei, e a 
peça estava esperando por mim. Quer dizer, as coisas 
acontecem. Tem uns que compro e penso, “poxa, não 
entendo esse sujeito. Vou aprender”.

Uma de suas preferências seria a Leda Catunda...
Tenho admiração por ela. Eu a acho criativa e cora

josa, até instintiva, sabe? Porque ela pega uns paninhos, 
junta, pega umas cortinas... Vocês já viram essa dela? São 
cortinas e, de longe, todos dizem que é uma cachoeira.

f-

Foi algo repentino?
Repentino. Ele trabalhou até as nove da noite e às 

duas horas da madrugada morreu. Eu não fiz nada, não 
queria me forçar, mas o tempo ajuda. A gente sobrevi
ve, não morre junto.

Jornal do MARGS, 
n° 66, março de 2001

Dona Liba, fale um pouco mais do convívio de 
Rubem com Avatar Moraes. Avatar é um artista in
teressante dos anos 60. Sua primeira exposição de 
objetos aconteceu no MARGS em 1965.

O Rubem tinha consultório no edifício onde o Avatar 
tinha um ateliê, na General Vitorino. O convívio deles 
começa aí. Na época, a enfermeira do Rubem, uma ale
mã, ficava louca com a agenda de horários, brigavam 
muito. Rubem atendia os artistas preferencialmente e 
ficava muito tempo conversando. Logo, atrasava os ou
tros horários...

Vocês ficaram quantos anos casados?
Trinta e três anos casados e seis anos de namoro, é 

uma vida. Nós nos desenvolvemos juntos, crescemos 
juntos. Isso é o casal. Durante as viagens, compramos 
gravuras (de Chagall, Léger, Braque, Marx Ernst, 
Picasso) que depois precisei vender para continuar a 
comprar brasileiros contemporâneos.

Alguma de sua preferência?
Eu não sei responder. A preferência muda. Eu tenho 

uma relação de afeto com as peças, com os artistas que, 
às vezes, nem conheço. E eu mudo também. Cada obra 
me deu prazer num tempo determinado. E o novo é 
sempre mais instigante, não é?

A senhora também é apaixonada por cinema, não?
O cinema é a outra paixão. Não tenho ido tanto 

porque ando amolada, mas gostaria de ir ao cinema to
dos os dias. Gosto da sala escura. Aí eu estou em outro 
mundo, me faz bem. O cinema me alimenta. A litera
tura alimenta, mas leva mais tempo.

A opção pela arte contemporânea se dá num pe
ríodo em que isso não é muito comum.

Não, não é. Meu primeiro contato com arte abstrata 
foi em 1959. Nós não fomos à primeira Bienal de São 
Paulo, mas depois fomos a quase todas. Nos últimos 
tempos, convido toda a família. Tenho quatro netos e 
os quatro vão à bienal para abrirem os olhos. Porque é o 
mundo que vêem lá, não é? Em 59, Rubem ficou três 
meses em Nova York, foi a minha primeira viagem ao 
estrangeiro. Enquanto ele trabalhava no hospital, eu ia 
todos os dias ao museu. E pensava, “meu Deus, umas 
manchas, o que é isso?” Cheguei perto de duas senhoras 
na frente e perguntei o que tinha de especial naqueles 
quadros, elas falavam na cor, na nuance, explicações 
difíceis de dar porque você tem que aprender a olhar. A 
influência de Thomas Cohn foi decisiva, ele é uma pes
soa internacional, viaja por todo o mundo, foi o mentor 
e, até hoje, a opinião dele me é muito valiosa. A pessoa 
que tem o mundo nos olhos é especial.

E o futuro da coleção, dona Liba?
Não sei responder. Eu não sei. O que eu faço, quase 

naturalmente, é preparar a minha gente para entender 
o que está acontecendo. Não é a coleção mais fantástica 
do mundo, mas é a que se conseguiu e, aqui no sul, 
talvez isso seja um caso único.

!

i
A senhora trabalhou como professora...
Eu estou aposentada, dava aulas para formar profes

sores de escola primária. Trabalhei com muito entusias
mo, com paixão. Fiz a faculdade, mestrado e me aposen
tei no Instituto de Educação. Depois que me aposentei, e 
ainda antes, preparei os quatro netos em língua portu
guesa, história e geografia para o vestibular. A minha neta 
mais moça terminou o vestibular agora e passou em Me
dicina. Voltando ao meu mestrado, a minha tese é sobre 
a criatividade no ensino. Tentei demonstrar a diferença 
de sensibilidade e criatividade das alunas no início e no 
fim do curso normal. Quando saíam, as alunas estavam 
com aquele planejamento rígido, não viam que todas as 
crianças, potencialmente, são criativas.

Algumas coleções são mais centradas em artis
tas. Outras privilegiam determinados artistas con
temporâneos. Nessa, você pode quase traçar uma 
história da arte que é, mais ou menos, o que vamos 
ver nessa exposição, dos anos 60 aos 90. E a segun
da vez que ela vem a público?

É a quarta. A primeira vez foi no MARGS, 1966; a 
segunda foi no Espaço NO, em 1981; a terceira, no 
MARGS, em 1986.

E o mercado, como a senhora lida com essa cir
cunstância?

Eu sou absolutamente desligada do mercado. Quem 
quer ganhar dinheiro não faz coleção, nem vai estudar 
arte, não é verdade? Eu admito que o que eu tenho, 
com exceção de pouca coisa, é invendável. Eu não me 
submeto, não tem porque, não é uma coleção tão gran
de que eu precise que o mercado tenha ingerência.

Dona Liba, essa atração do casal pela arte, pela 
música, isso se deve, também, à formação familiar 
de vocês?

O Rubem teve uma formação familiar bem diferen
te da minha, porque eu sou imigrante. Sou da Polônia e 
cheguei com nove anos ao Brasil.

Como é morar quase numa galeria, num museu 
de arte, acordar e ver as peças?

De vez em quando eu descubro coisas novas. É 
ótimo, sabe? Sou sozinha. A gente convive com as peças
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Plínio — Quando eu não vendia, fazia arte exatamente 
como queria fazer. Hoje, vendo bastante e continuo fa
zendo o que eu quero. Logo, o mercado de arte não 
pressiona o artista, mas sim passa a aceitá-lo. Mas nin
guém se engane, o artista só passa a vender bem uma 
arte aprimorada e definitiva, que é sempre fruto de mui
tos anos de trabalho.

Rose - Certas manifestações artísticas agradam mais 
ao público consumidor do que outras, no entanto, não 
acredito que um artista cônscio e convicto da sua forma 
de expressão se deixe pressionar ou condicionar por ten
dências do mercado de arte.

Zorávia - Não acredito nisso embora haja, muitas 
vezes, a “moda” de tal técnica, tema ou artista, mas de 
efêmera duração. Um trabalho bom e sério acaba tendo 
o seu público.

O mercado de arte pressiona e condiciona o ar
tista a um tipo de produção vendável?

Alice - Não necessariamente.
Petrucci - Sim. A prova disto é que grande parte dos 

artistas, na maturidade, chegando a um equilíbrio entre 
qualidade e aceitação, cristalizam-se, repetem-se por
que é isto o que o público e o mercado esperam deles. 
Infelizmente, é assim no Rio Grande, no Brasil e no 
mundo.

Asp - Se mercado de arte quer dizer um sistema di
rigido de galerias e marchands que tentam definir o que 
deve ou não ser comprado (digerido) pelos eventuais 
colecionadores, auxiliados por fraqueza ou ganância de 
alguns bem-dotados artesãos da cor e da forma, se po
dería dizer que existe até um complô armado entre estes 
para deformar a cultura de um povo (uma cidade), sem 
permitir assim que formas não concordes com os pa
drões por eles definidos como vendáveis cheguem se
quer ser mostrados ao público em geral.

Beth - Não creio que o mercado de arte exerça algu
ma pressão diretamente sobre a produção do artista. 
Creio, sim, que é o próprio sistema em que vivemos 
que nos condiciona a um tipo de comportamento; como 
membros de uma sociedade capitalista e competitiva, 
sofremos pressões e condicionamentos aos quais alguns 
são mais vulneráveis e outros menos, pelos mais varia
dos motivos, desde necessidade de sobrevivência até a 
necessidade de status, projeção, compensação em nível 
emocional, etc.

Xico - A questão de condicionamento não é uma 
questão de mercado de arte, mas sim de falta de perso
nalidade artística e mesmo moral.

Guma - O mercado tem adquirido toda a minha 
produção sem nenhuma exigência.

Ilsa — Quanto à questão de que o mercado de arte 
pode pressionar o artista a um certo tipo de produção 
vendável, acho que cabe ao artista preservar sua liberda
de, atendendo ou não a preferência do público. Esta 
preferência resulta geralmente do acerto do artista, e o 
que mais o condiciona não é o mercado, mas sim o pró
prio acerto, pelo medo ao desacerto

Moura — É evidente que existem casos, mas quem 
procede assim está com os dias de sua carreira contados, 
porque ninguém consegue enganar por muito tempo. 
O artista deve ser tão autêntico ao ponto de impor aquilo 
que faz, aquilo que tem vontade e acha que é certo, tem 
que ser coerente consigo mesmo e não deixar que os 
outros imponham os seus gostos e desejos.

Magliani - Não é exatamente o mercado de arte que 
pressiona e condiciona, mas pode haver pressões através 
dele, causadas por uma estrutura (ou falta de) econômica 
muito complexa, da qual o mercado de arte é apenas 
uma parte a ser considerada.

Porcella - Se o artista estiver a fim de aumentar sua 
conta bancária, talvez, mas é uma atitude muito pessoal.
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Guma - Atualmente, estou produzindo bastante e 
vivendo somente da minha arte.

Ilsa - Poucas são as pessoas que se encontram em 
paz com a vida, pois vida é luta pela própria vida. Mas, 
lutar fazendo arte ainda é uma das coisas mais gratifi- 
cantes que a pessoa pode ter, independentemente do 
resultado econômico que poderá advir deste seu fazer. 
Se a criatividade não desse uma satisfação imediata, não 
teríamos tanto artista no mundo. Não dependo econo
micamente da arte, mas dependo dela pelo que me re
nova e me vivifica.

Moura - Estou vivendo exclusivamente do trabalho 
de arte desde que decidi encarar meu trabalho como 
profissão, isso não foi fácil e nem está sendo. Uma vez 
assumida essa posição, me dediquei a trabalhar diaria
mente porque o envolvimento constante com aquilo que 
se faz é muito importante inclusive a seqüência e o de
senvolvimento do trabalho é muito mais proveitoso e a 
evolução aparece mais evidente do que passando inter
valos sem trabalhar.

Magliani - Economicamente a arte não me basta 
para viver. Sempre precisei exercer outras atividades, 
umas por gosto, outras por necessidade, todas mal re
muneradas.

Porcella — Desenvolvo outra atividade porque o nos
so mercado de arte é muito irregular.

Plínio - Nunca consegui viver só da arte. Lecionei e 
fui desenhista técnico durante muitos anos, para conse
guir continuar pintando. Só de alguns anos para cá é 
que a arte tem me dado resultados financeiros mais 
compensadores.

Rose — Todas as atividades profissionais que já exer
cí, direta ou indiretamente, relacionam-se com arte, arte 
publicitária, magistério no Instituto de Artes da UFRGS, 
além das demais experiências com jóias, gravura e es
cultura.

Zorávia - Sim. Não posso desenvolver outra 
atividade, pois o trabalho do ateliê me ocupa a média 
de 12 horas diárias.

Após os depoimentos de marchands e cole
cionadores sobre o nosso mercado de arte, chegou 
a vez dos artistas plásticos. Estão presentes aqui 
Alice Brueggemann, Carlos Alberto Petrucci, 
Carlos Asp, Elizabeth Nunes, Francisco 
Stockinger, Gomercindo Pacheco (Guma), Ilsa 
Monteiro, José Carlos Moura, Maria Lídia 
Magliani, Paulo Porcella, Plínio César 
Bernhardt, Rose Lutzenberger, Zorávia Bettiol, 
que respondem às seguintes perguntas:

— A arte lhe basta para viver?
- O mercado de arte pressiona e condiciona o 

artista a um tipo de produção vendável?
— O uso do suporte não-convencional restrin

ge a aceitação da obra por parte do comprador?
— Prefere trabalhar com a peça única ou com 

múltiplos?
- De que maneira prefere comercializar a sua

O uso do suporte não-convencional restringe a 
aceitação da obra por parte do comprador?

Alice - Sim, o comprador se preocupa com a dura
bilidade da obra.

Petrucci - O comprador desconfia do suporte não- 
convencional por não conhecer a sua resistência ao tem
po. Todo comprador, por menos ambicioso que seja, de
seja ver a obra que possui bem conservada e valorizada.

Asp - Não existe este “uso de suporte não-convenci- 
onal”, pois o que se poderia dizer convencional como 
suporte quando até idéias não fixadas podem servir como 
manifestação artística? O que existe é a obra ou atuação 
ou acontecimento, e a vivência desta situação. Partici
par de um ato é maior que possuí-lo. No momento em 
que cessem as regalias de poder econômico para alguns, 
no sentido de possuidores únicos, uma maior inter-re- 
lação entre público e obra poderá se dar, visto que será 
necessário viver ao máximo o instante, o acontecimen
to sem a angústia de querer comprar a obra; elimina-se 
o silêncio posterior do isolamento com o único dono, a 
morte em vida da obra.

Beth - Realmente, o público de arte ainda está con
dicionado por “conceitos” de arte que nos vêm de mui
tos séculos. Há um gosto, uma maneira de ver e sentir a 
“obra de arte” muito presa ainda a valores estabelecidos 
no passado, que não evoluíram paralelamente com as 
ciências, as artes e a própria humanidade (tecnologia). 
Em termos de “arte” ainda se faz muita restrição ao novo, 
ao não-convencional, ao que rompe as barreiras e 
extrapola. É mais fácil aceitar o conhecido, o já feito, o 
que já está dentro e ajustado a uma escala de valores 
estabelecidos.

Xico - Não entendo muito bem a pergunta, mas 
vou respondê-la. A obra de arte para ser apreciada em 
sua plenitude deve estar condignamente apresentada, 
isto é, um quadro ganha quando bem emoldurado e 
bem iluminado. Da mesma forma, uma escultura colo
cada sobre um suporte que a coloque à altura dos olhos,

obra?

A arte lhe basta para viver?
Alice — A arte me bastaria, porém, prefiro desenvol

ver paralelamente outra atividade.
Petrucci — Sempre tive uma atividade paralela que 

me garantisse o pão e me permitisse pintar com liberda
de o que quero e gosto.

Asp - Arte não é um meio de vida. Um caminho, 
uma ligação com a Unidade, uma maneira de realizar, 
evoluir e crescer. Mas, paralelamente à atividade artísti
ca, estudo e pesquiso astrologia, que me serve, inclusi
ve, como fonte de renda maior, pelo trabalho de orien
tação astrológica.

Beth — Nunca encarei o resultado econômico de meu 
trabalho como condição de sobrevivência. Contudo, 
reconheço a necessidade de o “fazer artístico” tornar-se 
uma atividade profissional, para que possa ser encarado 
com maior seriedade e melhor desenvolvido.

Xico — Atualmente, sobrevivo apenas fazendo escul
tura; já poderia estar vivendo apenas de escultura desde 
1962.

i
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é melhor apreciada do que jogada num canto do chão. 
Mas em todos os casos, o valor artístico da obra 
nua o mesmo.

Guma — Sim. O trabalho tem que ser sólido, ter 
durabilidade, caso contrário não é adquirido. No meu 
caso, emprego somente madeira de lei em minhas es
culturas. No início, usava qualquer tipo de material, 
porém, agora eu os seleciono.

Ilsa - Geralmente o suporte não-convencional não 
se insere no esquema de mercado de arte, a menos que 
ele conserve certos valores estéticos tradicionais de for
ma, equilíbrio e harmonia. O que foge deste 
perturba o comprador, que não está disposto

possíveis valores que só o tempo irá determinar. O 
artista é, por natureza, contestador e muitas 
polga com os conteúdos de protesto e acaba esquecen
do da forma plástica. Um protesto despido ninguém 
compra. Mesmo porque o mercado está saturado de 
protestos. Protesta-se inclusive de graça.

Moura - O que tem acontecido na maioria das ve- 
quando se quer inovar em matéria de suporte é o 

mau gosto e a não-funcionalidade de tais suportes. Nin
guém quer pôr em sua casa um objeto que não tenha 
nenhuma funcionalidade, ou seja uma arapuca que não 
dá certo em nenhum canto do ambiente. Essas coisas 
modernosas restringem, sim, a aceitação, e com muita 
razão. Eu acho que se deve inovar, mas com bastante 
cautela, analisando os prós

Magliani - Já assisti a episódios engraçados em que 
realmente a moldura era mais discutida e mais 
derada do que a obra em si. Este é um problema de 
formação e não só dos compradores; alguns negocian
tes de arte também têm a tendência a supervalorizar o 
suporte. Quanto ao suporte não-convencional, este é 
geralmente usado em obras não-convencionais e tal
vez o conjunto obra-suporte, este sim, restringe a acei
tação, mas me parece um problema do comprador e 
não da obra. Esta não pode se restringir, limitar à 
(in)formação daquele.

Porcella - Poderia dizer que sim, pois não se poderia 
comprar indiscriminadamente certas obras, quando não 
teríamos onde colocá-las.

Plínio - Não, não restringe. Quando a obra tem va
lor artístico é vendida da mesma forma, porém o 
comprador não paga para levar obras perecíveis, de pa
pelão ou papel de embrulho. Em artes plásticas, idéias 
não podem ser vendidas, devem ser documentadas.

Rose - As características físicas desses suportes não- 
convencionais muitas vezes exigem espaços especiais e 
expressam conteúdos que não se enquadram em qual
quer ambiente. Obviamente, por estas razões, 
ção da obra por parte do público consumidor pode se 
tornar bastante restrita, o que, no entanto, não vem em 
detrimento de seu valor como obra de arte.

Zorávia - A escolha de um suporte convencional

não é um detalhe que vai depender do gosto e da men
talidade do comprador.

Prefere trabalhar com a peça única ou com múl
tiplos?

Alice - Gosto da peça única, mas os múltiplos me 
possibilitam alcançar um público maior.

Petrucci - Com a peça única. Me expresso melhor 
através da pintura, não tenho, portanto, opção.

Asp - Essa pergunta não faz mais sentido pela razão 
de que qualquer maneira ou situação pode receber 
interferência criativa ou mesmo uma inter-relação, ra
cional ou sensitiva. As manifestações devem abandonar 
a linearidade lógica para não caírem no óbvio castrador.

Beth - Em termos de preferência de linguagem, por 
necessidade muito íntima, me expresso melhor através 
de técnicas que têm como resultado a obra única, ou 
seja, desenho e pintura; mas reconheço a vantagem, na 
época atual, e mesmo a grande necessidade, do uso de 

linguagem expressiva que comunique e atinja 
maior público, que se torne mais acessível, que des- 
mistifique e deselitize a “obra única”. Vejo, na gravura, 
uma das melhores opções.

Xico - Na questão dos múltiplos ando numa confu
são sem tamanho. Eu não faço múltiplos. Eu tiro 
certo número de cópias e as numero, em geral como se 
numera uma gravura. Não me consta que uma gravura 
seja um múltiplo, no sentido que se procurou dar a esta 
palavra há uns 10 anos.

Guma - Prefiro trabalhar com a peça única, nunca 
faço repetição. A vantagem disso é que sempre terá mer
cado, pois quando a peça é rara ela torna-se bastante 
procurada.

Ilsa - O múltiplo representa uma dupla vantagem, 
tanto para o artista, que pode divulgar melhor sua obra, 
como para o comprador, que pode adquiri-la por preço 
mais acessível. Tentei fazer múltiplos com acrílico, que 
ficaram reduzidos a dois exemplares apenas, não iguais, 
mas semelhantes. Concluo, portanto, que o múltiplo 
executado pelo próprio artista é quase uma peça única.

Moura - Sempre tive uma queda muito especial p 
o lado do múltiplo, a razão da escolha já vem da perso
nalidade da pessoa, pois o trabalho de cada um se presta 
mais para determinada técnica. Acredito também que o 
múltiplo tem várias vantagens, por exemplo: é mais aces
sível no preço, divulga mais o artista pelo fato de estar 
em vários lugares ao mesmo tempo 
balho. Apesar de que muitas pessoas ainda não 
pram múltiplos porque não gostariam de ver um traba- 

ao seu na casa do vizinho mais pobre.
Magliani — A feitura de peça única me interessa mais 

porque é mais direta, não depende de intermediários.
Os múltiplos me interessam pela possibilidade de tor
nar o trabalho mais acessível a um público mais amplo.
No meu caso não há vantagens nem opção. Gostaria de

trabalhar com gravura mas atualmente não poderia mon
tar um ateliê de lito, por exemplo, nem teria tempo para 
me dedicar como seria necessário (sou uma péssima 
impressora).

Porcella — Ambas se equivalem, depende somente 
do tipo da obra e técnica.

Plínio — Adotei as duas formas. O desenho ou a pin
tura trazem o toque indelével do momento da criação. 
O múltiplo (no caso da gravura) perde muito no mo
mento da reprodução mecânica, mas, por outro lado, 
atinge um número maior de pessoas.

Rose-Trabalho com ambas as possibilidades. Como 
vantagens do múltiplo, assinalo: para o artista, maior 
divulgação e rentabilidade; para o comprador, uma aqui
sição autenticada e de bom nível a preço mais acessível.

Zorávia - Como acho que no fim do século XX a 
arte deve, por todos os meios possíveis, atingir o maior 
número de pessoas, sou a favor do múltiplo e da tira
gem, quando feitos com critério e qualidade. Acho que 
a escola, o museu, o ateliê, a galeria, a televisão, o cine
ma, o livro, a revista, o jornal, etc, são meios valiosos de 
divulgar as artes plásticas, quando dirigidos por profis
sionais competentes. E importante também o monu
mento, o mural, a peça única, enfim, em praça e edifíci
os públicos ou particulares.

der em meu próprio ateliê que já está sendo bastante 
procurado pelos colecionadores.

Ilsa - Francamente não sei o que responder, talvez 
porque não tenha havido nenhuma preocupação de 
minha parte a respeito deste assunto.

Moura - Ainda prefiro as galerias porque é o meio 
mais adequado de maior número de pessoas apreciarem 
o trabalho, pois não se faz arte só para aqueles que têm 
condições de comprar arte. Porém, o lado financeiro 
fica bastante prejudicado porque a galeria cobra uma 
certa percentagem, o que é muito justo, pois ninguém 
deve trabalhar de graça. Acrescentando nessa percenta
gem mais a parte de suporte, mais material, dificilmen
te o artista recebe 50 % do valor comercial da obra.

Magliani - Gosto do sistema de galerias, desde que 
o marchand não se intrometa no trabalho do artista e 
não se exima do seu, ou imponha condições que 
conflituem com os princípios de cada artista. Eu não 
sabería comercializar meus trabalhos, não sei lidar com 
dinheiro, prefiro que o marchand o faça. Ele entende 
mais do mercado do que eu; mas da minha pintura eu 
pretendo entender mais do que ele. Não tenho marchand 
particular, nem creio que algum se interessasse, pois não 
tenho um mercado muito amplo. Trabalho com as ga
lerias que se interessam pelo meu trabalho e discuto mui
to quando não concordo com alguma coisa. Gostaria 
que houvesse mais dinamismo nas galerias e também 
que os que lidam com arte confiassem mais no trabalho 
do artista gaúcho e o divulgassem fora do Estado. A- 
tualmente me parece que este trabalho tem que ser feito 
pelo próprio artista interessado e eu não sei até que ponto 
é do interesse ou da atribuição do marchand.

Porcella - Sou pintor e não comerciante, portanto a 
melhor maneira de comercializar a minha obra é aquela 
que não me envolva no processo.

Plínio - Através de galerias e marchands.
Rose - Preferencialmente por meio de instituições 

culturais, particularmente e eventualmente por meio de 
galerias comerciais.

Zorávia - O ideal seria o artista ter um representan
te, que se encarregasse de divulgar e comercializar seu 
trabalho nacional e internacionalmente. Mas, infeliz
mente, isso é uma utopia, pois carecemos de elemento 
humano para essa função. Sou obrigada, pelas circuns
tâncias, a divulgar e comercializar meu trabalho com a 
ajuda de nossas secretárias, por meio de meu ateliê.
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De que maneira prefere comercializar a sua obra?
Alice - Através de galerias e marchands.
Petrucci — Nos últimos anos tenho feito isso dire

tamente com o comprador. Não é o ideal, mas a minha 
obra atual é numericamente pequena por serem os qua
dros muito trabalhados; raramente tenho quadros dis
poníveis para serem vendidos em galerias.

Beth - Sendo o ato de criação, que muitas vezes re
sulta em “obra”, uma das mais importantes manifesta
ções humanas, não me agrada o caráter comercial de 
que está revestido; pertencendo à área da emoção, da 
sensibilidade, do pensamento, de toda uma postura do 
ser humano diante da vida, uma manifestação de hu
manidade (mesmo que intelectualizada), não pode ser 
arrolada no terreno puro e simples do comércio. No 
entanto, tenho de reconhecer, numa ponderação lógi
ca, que vivemos numa sociedade que valoriza todo o 
trabalho em termos de comércio e portanto tudo deve 
ter seu valor comercial. Apenas me limito a aceitar o 
fato como contingência inevitável. Existe um valor co
mercial para o meu trabalho. Procuro, no entanto, pre
servar minha liberdade de aceitar ou não as decorrênci
as deste fato no momento oportuno.

Xico - Eu vendo o meu peixe de qualquer maneira, 
mas prefiro me manter afastado disso. Prefiro que as 
galerias tratem do assunto. Ganha-se menos, é certo, 
mas eu prefiro assim.

Guma - Divulgando meus trabalhos; a obra fica co
nhecida e automaticamente comercializada. Prefiro ven-

e os contras.
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setor de artes plásticas se desenvolveu bastante. Hoje, 
temos em Porto Alegre um número bastante expressivo 
de espaços que expõem freqüentemente obras de artis
tas locais, nacionais e até estrangeiros.

Teimo - Conheci muitas pessoas e galerias impor
tantes. A Vera Vargas, por exemplo, tinha uma galeria 

Cristóvão Colombo. Se não me engano, era o 
Varandão, que era uma mistura de bar, boate e galeria. 
Dos artistas, recordo com admiração do Ado Malagoli, 
do Nelson Jungbluth, do Plínio Bernhardt e do Iberê 
Camargo. Freqüentei também a Galeria Espaço, que 
funcionava na Getúlio Vargas com a 
Salamandra. Outra galeria que eu conheci funcionava 

Senhor dos Passos, e era muito freqüentada pelos 
estudantes do Instituto de Artes. E tem uma particula
ridade, Tiburski, foi na Eucatexpo que se realizou aque
la exposição “Caras e Coroas”, do Leonid Streliaev, onde 
eu, a Glécia e a Lenora fomos “expostos”.

já dei vários lances. Eu te explico: eu dava lances iniciais 
que automaticamente eram superados por outros lan
ces maiores. Então, evidentemente, o meu lance não 
arrematava a obra. Você sabe que na vida tudo é ques
tão de ocasião, e uma vez eu realmente dei um lance, no 
Plaza São Rafael e, como não houve outro maior, então, 
naturalmente, a obra me “pertencería”, entende? Mas 
depois, por uma negligência de minha parte, por um 
destes descuidos da vida, não fui retirar a obra. Entre
tanto, já adquiri algumas obras em galerias, coisas pe
quenas é verdade ...

E você, Teimo?
Teimo - Já assisti a muitos leilões, mas nunca dei 

lances. Contudo, recordo de uma passagem pitoresca 
que aconteceu com um amigo meu. O Gasparotto co
mandava o leilão e não sei se foi por brincadeira ou sei 
lá o quê, mas esse meu amigo deu um lance que não foi 
coberto. E, aí, ele só teve que se retirar rapidamente do 
recinto. Mas isto são coisas das artes...E o cara teve que 
dar no pé. O Gasparotto é que deve estar até hoje atrás 
dele...

Personagens

I
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15 anos nos 
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Porto Alegre

14 de Julho e a
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E como foi essa participação de vocês no traba
lho do Leonid?

Teimo - Não houve convite por parte do Uda. Ele 
sabia que a gente freqüentava as galerias e nos fotogra
fou de surpresa para montar essa exposição que se reali
zou lá por 1977. Eu, pessoalmente, achei essa exposição 
de grande repercussão, pois inclusive estavam nela pes
soas como o Guazzelli, o Brossard, a Gilda Marinho e 
eu, é claro ... E tu sabes que essa exposição foi de tão 
grande sucesso que chegou ser montada em São Paulo.

Paulo - Desculpe, Tiburski, você é que está pergun
tando e nos dando esta oportunidade, mas eu gostaria 
de acrescentar outra informação a respeito da galeria 
Oficina de Arte. Foi ela que iniciou os leilões de arte 
aqui em Porto Alegre. E o primeiro foi realizado na As
sociação Leopoldina Juvenil. Um leilão muito concor
rido por artistas, colecionadores e também por alguns 
curiosos. A Oficina de Arte ficava lá na Quintino 
Bocaiuva e deu grande força e estímulo aos artistas.

Eles não são críticos de arte. Não são jornalis
tas e nem colecionadores, mas há 15 anos 
frequentam sistematicamente vernissagens de Por
to Alegre. Como o cavaleiro da triste figura, Dom 
Quixote, e seu fiel escudeiro, Sancho Pança, eles 
navegam pelas noites da arte porto-alegrense.

Dizem que é difícil viver de arte e com a arte, 
mas o depoimento humano, poético e, muitas ve
zes, fantástico desses “cavaleiros” dos espaços de 
arte demonstra que isto não é irrealizável.

Já entrevistamos artistas, críticos e pessoas en
volvidas com a cultura, como Baravelli, Beuten- 
miiller, Regina Silveira, Malagoli, Iberê Camargo 
Carlos Martins, Pasquetti e tantos outros. Mas, 
neste número 29, o Boletim do MARGS resolveu 
ouvir Paulo Lotário Hübner, 50, economista, sig
no de Virgem, e Teimo Rodrigues Freire, 38, sig
no de Libra, personagens muito conhecidos pelos 
freqüentadores dos circuitos de arte.

Pareceu-nos significativo e coerente ouvir al
gumas pessoas que, com a arte, sò têm a paixão do 
ver, do trocar idéias, de estabelecer relacionamen
tos com artistas e, eventualmente, beber algum 
vinho e comer algum queijo, o que é uma tradi
ção no mundo dos vernissagens.

Eles têm histórias comoventes e idéias nem sem
pre bem definidas sobre o processo estético, mas 
são experts dos espaços de exposições. E narram 
para os leitores do Boletim Informativo suas 
andanças pelos leilões de arte do Plaza, pelos even
tos do Le Club, exposições do MARGS e por ou
tras galerias da Capital.

Com este trabalho esperamos resgatar seu papel 
e sua importância dentro do circuito das artes.

MARGS - Paulo e Teimo, como é que vocês ini
ciaram nos espaços de arte de Porto Alegre?

Paulo Lotário Hübner - Bem, eu comecei no setor 
através dos meios de comunicação que divulgavam da
tas, horários, locais e artistas que estariam expondo em 
Porto Alegre. Então principiei a visitar esses lugares e 
fui me motivando. Com o tempo, adquiri conhecimen
tos, desenvolví uma sensibilidade artística e um gosto 
especial pelas artes plásticas, como pintura, escultura, 
instalações. Isto não significa, é claro, que tenha margi
nalizado meu gosto por outras artes como a literatura, a 
música clássica, o teatro e o cinema. Mas tenho uma 
queda muito especial pelas artes plásticas, e você sabe, 
Tiburski, que é preciso que a gente goste do que faz 
para fazer bem, do contrário não dá resultado.

Teimo Rodrigues Freire - Eu sempre fui um leitor 
assíduo do “vespertino” Folha da Tarde e do Correio do 
Povo e, através destes veículos e outras revistas e rádios, 
ficava a par do movimento artístico da cidade. E tenho 
a impressão de que o primeiro espaço de arte que visitei 
foi o do Museu de Arte do RS, que funcionava nos altos 
do Theatro São Pedro. Isto já faz mais de 15 anos.

Nesses 15 anos houve mudanças não só porque 
galerias que surgiram e desapareceram, mas tam
bém mudanças entre linguagens artísticas. Como 
vocês se colocam entre as novas linguagens e as lin
guagens mais acadêmicas?

Paulo - Olha, o que tem aparecido ultimamente 
nessas galerias é justamente esse tipo de art-noveau que 
as pessoas, muitas vezes, (digamos, o leigo) não sabem 
interpretar o que o artista quis dizer com aquele traba
lho. Esse é um tipo bastante comum de arte hoje, em 
que o artista dá três pinceladas diferentes e aquilo ali é 

quadro. E aí a pessoa tem que adivinhar o que o 
artista quis dizer. Se a gente fala com o artista, ele sim
plesmente diz assim: “cada um, cada um...” Isto a gente 
tem visto com freqüência. Agora, essa arte seria o quê? 
Um surrealismo? O diferente pelo diferente? Por outro 
lado, paisagismo, natureza morta, isto raramente tem- 
se visto por aí. Acontece que o realismo não está mais 

moda. E o hiper-realismo, que seria uma graduação 
maior do realismo, também não.

um

Você falou dos leilões... Atualmente, quem reali
za e onde. E você já participou de algum e já adqui- em

1 f riu alguma obra?
Paulo - Quem tem realizado atualmente os leilões é 

o Gasparotto. Geralmente no Plaza e, ultimamente, no 
Country Club. São leilões interessantes porque é uma 
oportunidade para o colecionador de arte adquirir obras 
que, muitas vezes, estão com o preço bastante elevado 
nas galerias. Em leilão, colocada em lance livre, muitas 

obra é arrematada por um preço razoável, infe-

!
Nestes anos de “navegação” pelos espaços de arte, 

que artistas, pessoas e galerias mais marcaram vocês?
Paulo - Sem querer fazer merchandising, as exposi

ções que mais me motivaram foram as realizadas pelo 
MARGS, como, por exemplo, Vasco Prado, Iberê 
Camargo e Ado Malagoli, além da do Segall, é claro. 
Destas a gente recorda melhor pela qualidade dos tra
balhos. Quanto às galerias, eu visitei várias. Algumas já 
não existem, como a Eucatexpo, a do Centro Comerci
al da Independência, a do Hotel Plaza San Rafael e ou
tras. Em compensação, muitas galerias novas surgiram 
e eu tenho a impressão que nestes últimos cinco anos o

Cite algum hiper-realista que você conhece e ad
mira, Paulo.

Paulo - Claro. Conheço um que pinta maravilhosa
mente bem e me impressiona bastante. É o Petrucci. 
Este artista já fez neste ano duas exposições em Porto 
Alegre. Vamos dizer assim que ele é conservador, por
que pinta igrejas, prédios de museus e nus, sem fugir 
muito da realidade. Inclusive, ele dá uma ênfase para 
que a realidade fique mais bonita do que realmente é. 
Então, isto é o hiper-realismo. E é muito interessante.

Teimo - Essas novas linguagens são obras diferentes 
que a gente tem dificuldade para entender, mas são ino-

vezes a
rior ao preço de mercado. O Gasparotto, é honesto que 
se diga, tem contribuído muito com as artes plásticas, 
quer pelos leilões, quer pela sua crônica social onde des
taca os eventos. Quanto a dar lances e adquirir obras, o 
que posso te dizer, Tiburski, é que realmente já dei um 
que outro “lancezinho”. Na verdade, por que não dizer,
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galerias e museus, nunca fui barrado. Também preciso 
dizer que não costumo freqüentar exposições assim, “no 
grito”. Eu vou onde há relacionamento e quando rece
bo convites. Mas tenho ouvido falar que com outras 
pessoas isso acontece. E por quê? Talvez pela aparência. 
Certamente, são pessoas que se apresentam de maneira 
inconveniente. Então, realmente surgem obstáculos no 
relacionamento humano. E você sabe, Tiburski, que 
nesses lugares, a gente acaba contatando com os mais 
diversos setores da sociedade. Atualmente, é comum a 
gente ver políticos em exposições. E isto é muito bom. 
Nesses 15 anos fiz boas amizades com políticos e até 
empresários que costumam freqüentar galerias e mu
seus.

Angélica 

de Moraes
os freqiientasse. Hoje a coisa mudou, e somos sempre 
bem recebidos, porque a gente procura manter um bom 
relacionamento com galerias e museus.

vações da arte. Eu, pessoalmente, gosto de observar tudo. 
E acho que a arte melhorou muito. Houve um real pro
gresso. Há pessoas que não gostam, é certo, mas devem 
ter lá seu valor artístico, senão os museus e galerias não 
estariam expondo. Inclusive, o Espaço Investigação do 
MARGS tem dado muita força para essas novas obras.

Paulo — Tiburski, eu gostaria de colocar mais algu
mas coisas a respeito dessas novas linguagens, como fa
lam por aí. A arte moderna, ela realmente impressiona 
pelo visual, pelo colorido ... mas a interpretação é que 
fica a critério de cada um que está vendo, não é? Contu
do, ela faz também o meu gênero e meu gosto, embora 
eu prefira obras, por assim dizer, mais conservadoras e 
realistas, quando realmente bem pintadas. O que se tem 
visto, muitas vezes, é o artista pintar uma coisa do real e 
deformá-la, dando um aspecto mais psicológico, que 
depende do estado de espírito do artista. E, também, 
temos que dizer que o artista sofre evoluções no decor
rer de sua vida. Aliás, como todos nós. Ainda esses tem
pos, eu vi umas obras de um artista que pintava quadri
nhos pequenos, miúdos, não é, mas agora ele pinta qua
dros maiores e com outro aspecto. Então, ele sofreu uma 
“metamorfose”, vamos dizer assim, na sua vida artísti
ca. E isto é realmente interessante, não resta dúvida. 
Um visual para uma sala de quatro paredes brancas tem 
que ser um quadro colorido, diferente. Assim ele im
pressiona... como já disse antes.

Sabemos que muitas vezes ocorrem várias expo
sições na mesma noite. Quais são os critérios que 
vocês utilizam para selecionar vernissages? É a dis
tância, a qualidade da obra ou a qualidade do co
quetel? Como vocês, ao consultarem agendas e 
hemerotecas, decidem qual espaço freqüentar quan
do há uma colisão de exposições e horários?

Paulo — Não há propriamente um critério. A ques
tão é apenas de sensibilidade. Muitas vezes, a gente co
meça por um artista que já se conhece. Se sobra tempo, 
a gente passa para outra. É claro que depende muito da 
proximidade. Há noites em Porto Alegre, que aconte
cem três ou quatro exposições na mesma hora. Então, o 
critério permanece o do valor do artista. Em segundo 
lugar, o relacionamento que a gente tem com ele, e, em 
terceiro, a distância. Mas, na verdade, as galerias ficam 
num perímetro bastante restrito. Nós temos aqui bair
ros que são tipicamente de espaços de arte, como o Rio 
Branco e o Moinhos de Vento. Como as artes plásticas 
são elitizantes, nós não temos galerias na periferia da 
cidade.

Teimo - Nós, na verdade, temos um verdadeiro siste
ma de comunicação que funciona. Eu poderia dizer que 
é um sistema de comunicação de aviso. A gente vê nos 
jornais e indicadores de arte o que vai acontecer e um 
comunica ao outro. A Glécia, minha colega, é neste sen
tido importantíssima, pois ela coleta toda essa parte de 
vernissagens, através dos jornais, e recorta, marca e defi
ne horários e lugares. Eu me comunico com ela por tele
fonemas ou pessoalmente. Afinal, a gente mora perto.

Paulo - O meu caso é diferente. Quando eu come
cei a freqüentar as galerias, eu sempre deixava meu nome 
e endereço, coisa que faço até hoje. Então, se recebo um 
“convitezinho”, ele me faz lembrar que tem uma expo
sição, à qual devo estar presente. Eu organizo assim mi
nha agenda. Às vezes, a gente olha também os meios de 
comunicação. Inclusive, tenho um amigo, o Décio 
Presser, que trabalha no Correio do Povo e tem uma 
galeria, a Arte & Fato. Se ele esquece de mandar um 
convite, eu tomo conhecimento pela imprensa e com
pareço para prestigiar o evento.

Tiburski, você perguntou, há pouco, a respeito das 
dificuldades que os espaços oferecem aos freqüentadores. 
O que eu posso colocar sobre a prática de vernissagens, 
é que a receptividade é sempre muito boa, porque, quan
do se faz uma exposição, o objetivo é receber muito bem 
as pessoas. Às vezes, há exigência de documentação, 
como nos leilões de arte, ou convites em coquetéis es
peciais. Nos leilões, isto se faz necessário porque, se a 
pessoa arremata um quadro, deverá honrar o compro
misso assumido. Quero acrescentar, também, que, em
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Teimo, como você recebeu a publicação da 
crônica O Ratão, em 4/8/78?

Teimo - Eu acho que é uma crônica que não tem 
cabimento nenhum. É mesquinha e espezinhadora, e 
não acredito que esta seja a função do jornalista. Eles 
não conhecem a gente e escrevem sobre isto, quando o 
homem de informação deve saber, como se diz, o quê, 
quando, onde, como e por quê. Mas felizmente ela não 
teve muita repercussão, porque o jornalista não era tão 
importante e não tinha muita capacidade. Contudo, a 
gente ficou chateado, porque ele tentou nos des
moralizar, principalmente colocando inverdades. E di
zem que o jornalismo deve ser fiel à verdade.

Artes visuais x imprensa

O jornal do MARGS aproveitou a passagem de 
Angélica de Moraes na cidade para discutir com a 
jornalista e crítica de arte do Estado de São Paulo 
sobre a complexa relação entre imprensa e artes 
visuais. Angélica é gaúcha, está radicada na capi
tal paulista desde 1985, e assina as principais co
berturas nacionais e internacionais da área para o 
Estadão. Participou de diversos júris de seleção e, 
em agosto, faz a curadoria da exposição de Regina 
Silveira no MASP. De Porto Alegre, onde tinha 
uma página semanal em Zero Hora, a jornalista 
seguiu para São Paulo, sede da Bienal e dos prin
cipais eventos artísticos de repercussão no país.

Paulo e Teimo, como vocês vêem o aspecto soci
al dos vernissagens? Essa coisa de coquetel, vinhos, 
queijos, elite e povo reunidos e festejando arte?

Paulo — Bem, quanto ao aspecto dos freqüentadores 
das galerias e das exposições que se realizam em Porto 
Alegre, é muito interessante. Em primeiro lugar, é pre
ciso que se diga que as artes plásticas são realmente 
elitizantes. A freqüência é de pessoas da sociedade. Do 
soçaite, e muitas vezes se faz presente até o jet-set, quer 
dizer, pessoas classe A. São elas que têm poder aquisiti
vo para adquirir as obras. São elas que vão conhecer o 
artista e conhecer outras pessoas. E até para marcar en
contro com alguma pessoa. E até para falar de política, 
arte, economia ou outra ciência. O que a gente não pode 
esquecer é que o aspecto político influencia muito as 
artes. E também parece que só as elites é que têm essa 
sensibilidade para olhar as obras, olhar os detalhes e, 
enfim, conversar com o artista que fez os trabalhos. 
Quanto ao aspecto, digamos, de comer queijos e tomar 
vinhos, isto realmente estimula um pouco. As pessoas 
se tornam mais descontraídas e se abrem para novos re
lacionamentos. Agora, tem uma coisa, quem quer ver 
obra do artista tem que vir num outro dia e não propria
mente na noite de abertura, porque o coquetel e as con
versas se transformam no centro da atenção da maioria.

Teimo - É uma coisa de arrepiar a gente. No início, 
muitos espaços colocavam problemas para que a gente

Paulo, para freqüentar os circuitos de arte, é pre
ciso criar uma imagem e mantê-la?

Paulo - Eu tenho, por uma questão de princípio 
puramente pessoal, que conservar um aspecto e um com
portamento, de uma maneira tal, que não me torne um 
inconveniente ou um chato. Neste sentido, é impor
tante estabelecer uma imagem e não queimá-la. Procu
ro manter uma linha e não perder nunca a elegância. O 
que ocorre é que o artista, normalmente, é um excêntri
co, não é? Gosta de aparecer, se destacar. Então, se veste 
de uma maneira totalmente extravagante. Isto é pró
prio do artista. Mas, como eu não sou um artista ainda, 
me visto discretamente para não tirar o lugar dele. Ago
ra, se tiver um espaço, porque tudo é questão de espaço, 
sei aproveitar...

Você passou pela Folha da Manhã, Zero Hora, 
Veja, Jornal da Tarde, Estadão. A partir dessa expe
riência, como você vê a imprensa como registro e 
como agente na produção cultural?

Angélica de Moraes - Enquanto as empresas não se 
flagrarem da importância de uma política cultural, ou 
seja, de a empresa devolver à comunidade, de onde ex
trai seus lucros, um pouco de projeto sem retorno fi
nanceiro, não teremos uma boa cobertura de cultura. 
Porque esse registro está a reboque da chamada indús
tria cultural. Os segmentos que têm mais espaço são 
justamente aqueles que dão mais retorno publicitário. 
É o cinema, a indústria fonográfica, o teatro e grandes 
shows de música. O jornal age de forma muito mer
cantilista em relação a essa área. A cultura precisa ter

Entrevista concedida a João Carlos 
Tiburski, editor do Boletim 

Informativo, e a Gisele Scalco 
Sutil, colaboradora.
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Amaral, mas não se conhece Daniel Acosta. É lógico 
que uma grande exposição de Picasso no MASP deve 
ter matéria, mas o artista jovem também precisa ser con
templado. É muito fácil fazer um jornalismo cultural 
com os consagrados. Você não arrisca nada.

só da imprensa, mas também das instituições cultu
rais, do museu. É muito importante hoje a função de 
um museu, especialmente uma instituição como o 
MARGS, que cumpre um papel importante no cir
cuito artístico do Rio Grande do Sul, porque é o prin
cipal acervo de livre acesso. Há também a coleção do 
MAC, que está em formação. O Museu de Arte Con
temporânea também é importante, porque supre um 
outro momento da arte. Eu lembro que quando ele 
surgiu, perguntou-se: para que outro museu? É uma 
crítica procedente, mas não se pode negar a qualida
de do que foi feito no MAC, um trabalho que 
atualizou o Rio Grande do Sul sobre a arte contem
porânea produzida em São Paulo e Rio. O Rio Gran
de do Sul, por vezes, se fecha demais; é preciso ser 
mais permeável, buscar um intercâmbio maior, levar 
e trazer informações, além de aproveitar sua posição 
geográfica, estreitando a comunicação com os países 
vizinhos. O Mercosul é de primordial importância 
para a oxigenação da cultura no Estado, sublinhando 
sua vocação internacionalista. Eu me engajo na cor
rente internacionalista da arte. CTG na arte, não. 
Uma cultura auto-referente morre à míngua, até por 
anemia. A cultura é uma coisa dinâmica. É 
pegar a informação do exterior, juntar com suas pró
prias referências, e fazer outra coisa. O movimento 
neoconcreto brasileiro, nos anos 50, foi exatamente 
isso. A cultura brasileira une-se com a informação da 
arte abstrata, produzindo grandes mestres como Lygia 
Clark, Lygia Pape, Aloísio Carvão. São pessoas que 
criam uma cultura, a partir da informação do exteri
or e das próprias referências. Pape pega os desenhos 
ornamentais da cerâmica indígena e mistura com as 
lições da Bauhaus alemã. A cultura gaúcha é muito 
autóctone. Ela tem condições de deglutir a informa
ção do exterior e fazer outra coisa.

um pouco de investimento da empresa, afinal também 
é uma questão de imagem. Lembro que, num dos ani
versários da Zero Hora, me convidaram para fazer um 
evento. Eu bolei a primeira exposição de outdoors em 
Porto Alegre. Convidei 32 artistas, desde um consagra
do como Iberê Camargo até um iniciante, na época, 
como Frantz. A Zero Hora pagou a veiculação disso, 
durante um mês, na cidade. Teve uma grande repercus
são, com muitas cartas pedindo a prorrogação do even
to. Foi muito legal, utilizamos toda a mídia da empresa. 
Fizemos matérias nos ateliês, mostrando quem eram os 
artistas no Rio Grande do Sul, sua importância e o que 
eles faziam. O público foi informado da produção ar
tística do Estado.

A questão da seleção e do qualitativo está relacio
nada com a formação do jornalista da área?

Você tem que saber separar aquelas pessoas que tra
balham com arte como se fosse terapia ocupacional de 
fim de semana - e elas apostam no artesanal, no bem 
feito, na habilidade - e, ao contrário disso, buscar aque
les que são verdadeiros artistas, que lidam com a 
criatividade do visual, buscando alguma coisa e criando 
sua própria expressão, até errando, mas o importante é 
fazer, tentar. Você nota a coragem da busca. Há artistas 
consagrados, no Rio Grande do Sul, que são artesãos de 
si mesmos. São pessoas que fizeram seus logotipos visu
ais, e a partir daí ficaram se repetindo... Eu acho que o 
jornalista de cultura precisa exigir que o artista não seja 
uma pessoa acomodada. O mercado faz tudo para 
acomodá-los, principalmente se está vendendo... É pre
ciso ter coragem para fazer uma crítica disso.

Qual é o espaço das artes visuais nos cadernos de 
cultura? Críticos argentinos e uruguaios falaram da 
dificuldade de selecionar uma ou duas exposições 
num universo de mais de cem eventos.

Existem diversos modelos de cobertura cultural, mas 
acho a cobertura extensiva ótima, porque você tem um 
acompanhamento e uma documentação de época. O 
melhor da arte brasileira, hoje, está na tridimensio- 
nalidade, no objeto, na escultura, na instalação. Vou falar 
sobre isso num ciclo de palestras, em janeiro, em Miami, 
e não tive condições de fazer um levantamento maior 
do Rio Grande do Sul porque não existe documentação 
em imprensa. É raro, é difícil. Vou me basear em coisas 
que já sei, em artistas gaúchos que já encontraram seu 
lugar em São Paulo e Rio. Pretendo ser isenta nisso (não 
sou de vestir camiseta de empresa!), mas acredito que, 
entre todos os suplementos de cultura do país, o Cader
no Dois do Estadão é a que mais está dando espaço, em 
quantidade de matérias, para a reflexão sobre cultura 
brasileira. Nos anos 30, 40 e 50, os críticos de arte ti
nham colunas diárias. O Sérgio Milliet, por exemplo, 
podia se dar o luxo de ficar três dias (colunas) consecu
tivos analisando uma exposição. Naquela época, havia 
poucas exposições. Hoje seria impensável. Mas pelo 
menos um registro, uma notícia do que a pessoa está 
expondo é importante Mas a mostra precisa ter quali
dade. E aí é um ponto nevrálgico: você precisa distin
guir entre a censura e a seleção por qualidade. É um 
grande problema. Cada um tem os seus valores. Acho 
que você, de qualquer maneira, precisa assumir essa res
ponsabilidade formativa e informativa. Eu acho que não 
interessa, por exemplo, noticiar que um artista famoso 
vai expor pela centésima vez, quando há um artista novo, 
talentoso, expondo na mesma ocasião. O que eu faço? 
Por exemplo, uma coletiva de Antônio Henrique Amaral 
com outros artistas da geração dele, e, ao mesmo tem
po, uma individual de Daniel Acosta, um gaúcho que 
eu levo a maior fé, numa galeria que investe em artistas 
jovens. Eu vou dar uma matéria com o Daniel Acosta. 
Está todo mundo careca de conhecer Antônio Henrique

preciso

E a relação das galerias com os jornais?
As galerias, em geral, não anunciam, portanto os 

jornais que não têm uma visão de política cultural, não 
abrem espaço. E aí está o ruim e o bom. O ruim é que 
você, como jornalista, tem que batalhar mais para con
seguir um espaço. Como se diz no sul: “nadar de pon
cho contra a correnteza” o tempo inteiro. Mas também 
tem essa outra vantagem: na medida em que não tem a 
pressão tão direta da indústria cultural, você pode ter 
uma atuação mais legal. O jornalista ético precisa saber 
separar o que é importante do que é propaganda da ga
leria no teu ouvido. Talvez por não terem uma estrutura 
financeira que banque anúncio, e como resultado mais 
centímetros na página, o ouvido do crítico fica mais 
solicitado.

E a palavra sobre a imagem?
Acho que os principais críticos de arte escreveram 

numa linguagem absolutamente acessível, inclusive para 
uma pessoa que nunca abriu um livro de história da 
arte. Cito Frederico Moraes, Roberto Pontual, Casemiro 
Xavier de Mendonça, enfim, pessoas que trataram de 
pegar a complexidade do discurso estético-filosófico e 
transformar numa informação de livre acesso. Acho que 
essa é a grande missão do jornalista da área cultural. 
Está aí o grande divisor de águas entre a crítica acadê
mica e a jornalística. A universidade coloca-se, muitas 
vezes, à parte da sociedade, e, como conseqüência, o 
discurso feito dentro dela é um discurso de vaidades. As 
pessoas escrevem para seus pares, para aquela meia dú
zia de colegas do departamento. Acho isso detestável, 
um anti-serviço para a cultura no Brasil. Você pega um 
livro como o do grande crítico italiano Giulio Argan e 
ele te leva pela mão, mostrando porque tal quadro é tão

I
Qual é o público das artes visuais?
Classe A/B. Público de alto nível; no mínimo clas

se média. Pode-se dizer: artes plásticas é elitismo. No 
Brasil de hoje, é cultura de elite. Quem lê artes plás
ticas é quem não tem vergonha de entrar numa gale
ria ou num museu. O grande desafio do jornalista de 
cultura é escrever de maneira acessível, de fácil en
tendimento para buscar mais público. Além da fun
ção informativa, temos a função formativa. No mo
mento em que você transforma seu discurso num ins
trumento de poder e de vaidade (ah, eu sei isso, vocês 
não sabem), você perde contato com o público em 
geral. Me interessa atingir quem nunca botou o pé 
numa galeria, ou ficou emocionado, pela primeira vez, 
ao olhar as obras do Rodin. Isso é um trabalho não

É
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importante. Não precisa complicação. É importante ter 
uma formação acadêmica sólida, mas é preciso pegar 
todos esses discursos e produzir uma leitura acessível.

dade. A seleção foi feita por americanos, foi o olhar de
les sobre a nossa produção, e abrangeu artistas de três 
gerações, de Hélio Oiticica a Nuno Ramos.

Como a arte brasileira está sendo divulgada no 
exterior?

1995 foi o turning-point da arte brasileira no exteri
or. Gradativamente, ela está obtendo espaço, mas num 
processo individual, cada um tenta abrir seu espaço. Os 
primeiros que conseguiram entrar bem no circuito in
ternacional foram, por exemplo, o Cildo Meirelles, o 
Antônio Dias, uma geração que saiu em virtude da di
tadura militar. Depois, veio a segunda leva. Leonilson, 
no início dos anos 80, faz sua primeira individual no 
exterior. Jac Leirner ganha a capa do Art in America. A 
reativação das Bienais, em 81 e 83, com reformulação 
da estrutura teórica e de curadoria, reinsere o evento no 
panorama mundial, já que ela estava desacreditada pela 
experiência de repressão. Depois da Bienal de Veneza e 
da Documenta de Kassel, a Bienal de São Paulo é a ter
ceira exposição mais importante pela sua posição geo
gráfica. Em 96, ela terá novidades, afinando sua dimen
são internacional com cinco grandes curadores que da
rão conta da produção no planeta. Acho que a arte bra
sileira está cada vez mais no exterior.

O que é um crítico num jornal? Antes existiam 
as colunas críticas, uma pessoa estava autorizada a 
falar sobre determinado assunto e emitir juízos de 
valor. De repente, chega o jornalista que, às vezes, 
cai numa área por cair...

O jornalista, muitas vezes, tem a timidez de não se 
assumir como crítico, quando, na verdade, faz crítica. 
Existe muito essa questão do acadêmico, quem tem for
mação é que é. Não. Eu contesto essa posição. Aposto 
no jornalista que investe na área, começa a estudar, faz 
uma formação autodidata. Todos os críticos que eu te 
citei — Frederico Moraes, Pontual, Casemiro Xavier — 
foram autodidatas, buscaram informação. Não fizeram 
cursos formais de história da arte, mas acabaram enten
dendo muito mais do que os nobres acadêmicos que 
não botam o pé na realidade, não vão aos ateliês e não 
têm a velocidade de produção jornalística. O jornalista 
vê, semanalmente, um volume de obras que o acadêmi
co não vê, na medida em que este é levado a uma pro
dução alumiada, dedicando-se apenas a um artista para 
uma defesa de tese. O jornalista busca a informação so
bre dezenas de artistas para fazer as matérias, estudando 
arte a fim de suprir suas necessidades imediatas. A me
lhor crítica é aquela em que você dá todos os elementos 
para o leitor concluir, você conta quem é o artista, sua 
trajetória, e explica a característica da sua obra, dando, 
principalmente, a palavra a ele. O artista de hoje tem o 
seu discurso, ele sabe o que quer e o porquê. Há tam
bém os artistas mais intuitivos, sobretudo de gerações 
anteriores, que não são tão claros. Nesse caso, você tem 
que assumir um pouco o papel de interpretação. Acho 
que a crítica, feita no Brasil, precisa se basear em infor
mações e não em opiniões. Ao fazer o texto, você emite, 
é claro, sua opinião, mas é preciso deixar o leitor livre 
até para contestar o que leu. Um dos melhores jornalis
mos culturais que se faz no mundo é o The New York 
Times. Ele dá todas as informações para o leitor con
cluir. O jornalismo opinativo, adjetivado, desinformado 
é uma coisa velha. O grande caminho da crítica é o ca
minho da humildade, de buscar os artistas novos e 
divulgá-los.

St

Como é tua rotina no Estadão?
Eu coordeno a área de artes visuais. Faço um levan

tamento semanal dos fatos importantes e sugiro as pau
tas. Antônio Gonçalves Filho me ajuda muito nessa área. 
Minha função é selecionar e fazer as principais matérias 
e coberturas. Em 95, fiz a Bienal de Veneza e, em janei
ro, a cobertura da Art from Brazil em Nova Iorque, que 
mostrou artistas brasileiros nas principais galerias da ci-

Entrevista concedida a Cida Golin
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Breve comentário em torno de 
uma pint e de uma época

Os acadêmicosManuel de Araújo 

Porto Alegre
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Breve comentário em torno 

de uma pintura e de uma época
O homem tudo da corte

( M PRf.UIO KUM

á cadas iniciais do século XX. À esquerda de João Timo- 
theo, encontramos o melancólico e elegante Rodolfo 
Chambelland (1879-1967), professor da Escola e irmão 
de Carlos Chambelland (1884-1950), outro pintor que 
foi incluído na exposição De Frans Post a Visconti. Ou
tros participantes desta mostra estão representados: o 
casal Lucílio (1877-1939) e Georgina de Albuquerque 
(1885-1962), que foram Diretores da ENBA, ambos 
de óculos, e Hélios Seelinger (1878-1965), de cigarrilha 
na boca, à esquerda de Lucílio. Foram identificados, ain
da, o pintor Francisco Manna (1879-1943), o primeiro 
à esquerda, que viveu alguns anos de sua infância e ado
lescência no Rio Grande do Sul, depois de sua chegada 
da Itália, expondo, em 1898, na loja Ao Preço Fixo de 
Porto Alegre; Pedro Bruno (1888-1949), o pintor de 
Paquetá, de gravata borboleta, ao lado, Manna, além 
dos escultores José Otávio Correia Lima (1878-1974), 
discípulo preferido do grande Rodolfo Bernardelli 
(1852-1931 )e Armando Magalhães Correia (1889- 
1944), às vezes confundido com Rodolfo Amoedo, lo
calizados entre Georgina de Albuquerque e Rodolfo 
Chambelland.

A maioria dos personagens representados fazia parte 
da “nata” artística do Rio de Janeiro, às vésperas da Se
mana de Arte Moderna de São Paulo. Talvez, por esta 
razão, estejam, hoje, um pouco esquecidos e venham 
sendo citados, ligeiramente, por parte dos historiadores 
da arte mais comprometidos com as conquistas do mo
vimento moderno no Brasil. Mas, na época, eram co
nhecidos e festejados e vários deles são entrevistados em

íntimo do poder, assumiu a direção da Academia de 
Belas Artes, em 1854, reformulando o ensino e criando 
uma biblioteca e pinacoteca próprias. Como um típico 
intelectual do século XIX, M.A.P.A. não se furtou às 
polêmicas cotidianas impressas nos jornais. Em 56, par
ticipou de um bate-boca na imprensa sobre A Confede
ração dos Tamoyos, o poema épico que Magalhães gestou 
durante sete anos. O jovem jornalista e advogado José 
de Alencar desmontou com fina ironia a obra, um in
vestimento oficial na consolidação de um repertório li
terário. Porto Alegre saiu em defesa do seu amigo, rea
firmando o compromisso da produção literária com o 
Império.

Dez anos depois, nas páginas do Diário do Rio de 
Janeiro, Machado de Assis anuncia a publicação final, 
em solo europeu, de mais um esforço épico, o Colombo 
do Sr. Porto Alegre. Em 40 cantos, no mais longo poe
ma da literatura nacional, o narrador canta a chegada 
de Colombo na América, a selva verde, os rios gigantes
cos, os coqueiros, passarinhos, plantas nunca vistas, ima
gens que anunciam um mundo novo. Um mundo que 
Porto Alegre, poeta das Brasilianas, esforçou-se por cri
ar ao eleger a pátria como razão central de seus talentos 
múltiplos.

Uma das pinturas selecionadas para a exposi
ção De Frans Post a Visconti - momentos impor
tantes da pintura no Brasil, do acervo do Museu 
Nacional de Belas Artes, e, agora, reproduzida 
neste número do Jornal do MARGS, denomina-se 
Alguns colegas: sala de professores, pintada e ex
posta no Salão da Escola Nacional de Belas Artes, 
em 1921. Seu autor, Artur Timotheo da Costa 
(1882- 1923), morreu tragicamente no Hospício 
de Alienados, no Rio de Janeiro. O mesmo fim, 
aliás, que teve o seu irmão, João, pintor de igual 
talento, em 1932. A pintura é um dos derradeiros 
trabalhos conhecidos, assinados e datados pelo 
autor. Artur Timóteo da Costa, que concebeu uma 
das obras mais conhecidas da coleção do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - 
Dama de Branco -, presta homenagem a um gru
po de contemporâneos, artistas todos, alguns pro
fessores da Escola de Belas Artes.

Manuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879) éo que 
se pode chamar de versatilidade intelectual no cotidia
no do Segundo Império. Esse rio-pardense, que deixou 
o sul com pouco mais de 16 anos, foi nada menos do 
que pintor, decorador, arquiteto, cenógrafo, poeta, 
teatrólogo, ensaísta e caricaturista, além de diplomata e 
vereador, autor de projetos de saneamento no velho Rio 
de pouca higiene e ruas mal calçadas. Interlocutor de 
D. Pedro II, grande amigo de Gonçalves de Magalhães, 
com quem dividiu o projeto romântico de fundação da 
literatura pátria, foi chamado pelo historiador Max 
Fleiuss de o homem tudo da corte brasileira. E dele — e a 
revelação de desenhos inéditos no livro Caricaturistas 
brasileiros de Pedro Corrêa Lago colocou isso em evi
dência nos últimos meses - a autoria da primeira cari
catura impressa nos jornais brasileiros, uma ironia à 
conduta do jornalista Justiniano da Rocha, simpatizan
te do partido português num momento de afirmação 
da nacionalidade brasileira.

A formação de Porto Alegre está ligada à passagem 
de Jean-Baptiste Debret na corte carioca. Foi seu aluno 
e com ele seguiu para a Europa em 1831. Os estudos de 
pintura com Gross forneceram idéias românticas à sóli
da formação neoclássica. Armindo Trevisan destaca, na 
sua composição pictórica, o aristocratismo das soluções 
clássicas, a pureza das linhas, a majestade das constru
ções arquitetônicas. Foi em Paris que Porto Alegre apro
ximou-se de Almeida Garret e de Gonçalves de Maga
lhães. Com o poeta, lançou a histórica revista Niterói, 
cuja epígrafe Tudo pelo Brasil e para o Brasil expressa o 
desejo de concretizar, no outro lado do Atlântico, a au
tonomia cultural de seu país natal.

Algumas obras de M.A.P.A., presentes no acervo do 
MARGS, revelam outra faceta decisiva desse sujeito. No 
trânsito entre a imagem e a palavra, não descuidou da 
platéia fluminense, consumidora de autores franceses. Or
ganizou o Conservatório Dramático e investiu no teatro 
brasileiro ao lado de João Caetano e Gonçalves de Maga
lhães, escrevendo dramas e comédias. Mas os críticos são 
unânimes: seu mérito maior foi atualizar a estética 
cenográfica, pintando cenários e desenhando figurinos.

Vários dos personagens retratados são identificáveis. 
À direita do observador, no canto inferior, podemos ver 
um auto-retrato de Artur com sua mão esquerda pousa
da no ombro do irmão João. A figura de grandes bigo
des, que aparece no canto superior direito, pertence ao 
caricaturista Raul Pederneiras (1874-1953), que formou 
com Calixto Cordeiro (1877-1957) e J. Carlos (1884- 
1950) a trindade maior da caricatura brasileira nas dé-

Cicia Golin, jornalista

Jornal do MARGS, 
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tretanto, a circulação de suas telas temáticas ainda no 
final do século XIX, por diversas vezes, quebrou a mo
notonia cultural da capital do Estado. Nessa época, era 
comum que as pinturas que não encontrassem compra
dores fossem rifadas, para garantir aos artistas uma 
indenização pelo trabalho realizado. O mesmo proces
so chegou a acontecer com Pedro Weingãrtner, até que 
começasse a se formar um mercado de arte local mini
mamente estruturado.

Não é difícil compreender como se deu o processo 
de crescente valorização do artista no contexto da soci
edade sulina. Entre outras telas de forte teor narrativo, 
aventurou-se num tipo de pintura marcadamente ro
mântica, com tendência para o realismo melodramáti
co, como é o caso de Têmpora. Mutantur que tem como 
tema central o difícil processo de instalação das famílias 
de imigrantes no Estado do Rio Grande do Sul. Expos
ta em Porto Alegre, em junho de 1899, a tela foi com
prada pelo presidente Borges de Medeiros para o Palá
cio do Governo. A essa altura, alguns grupos de imi
grantes alemães, que já dispunham de grande poder 
econômico, procuravam maior inserção social e 
representatividade política. Sem dúvida, para um go
verno empenhado em consolidar as bases simbólicas de 
uma tradição regional, era vantajoso o incentivo da pro
dução de imagens capazes de narrar as façanhas que co
laboraram para a constituição do imaginário do povo 
gaúcho, incluindo nisso o processo de imigração.

O interesse por temas regionais, tratados pela ótica 
romântica, contudo, não encontrou o desenvolvimento 
que se poderia esperar nas novas gerações de artistas lo
cais. A morte de Pedro Weingãrtner, ocorrida aos seten
ta e seis anos de idade, depois de uma vida inteiramente 
dedicada ao trabalho artístico, parece ter sepultado de
finitivamente, no Rio Grande do Sul, o interesse pelo 
vocabulário clássico e pela retórica do romantismo, que 
já não despertavam a atenção dos artistas que disputa
vam espaço no incipiente mercado local. As gerações 
que se seguiram, mesmo sem ousar romper violenta
mente com as práticas tradicionais de representação, 
voltaram-se para um naturalismo menos ingênuo, côns- 
cios da impossibilidade da pintura em competir, em ter
mos de verossimilhança, com o recurso da fotografia, 
essa irrefreável invenção da modernidade.

de seis a sete meses em Hamburgo, estudando na 
Kunstgewerbeschule. Em outubro do mesmo ano ma- 
tricula-se na Grossherzohlich Badishe Kunst-Schule, na 
cidade de Karlsruhe. Ingressa na classe do professor 
Theodor Poeckh.

1882 - Vai para Paris. O professor William Adolphe 
Bouguereau envia recomendações positivas do jovem 
artista à Legação Imperial do Brasil.

1884 - Passa a receber pensão de 300 francos men
sais do Império Brasileiro. Expõe no Salão da Academia 
de Belas Artes do Rio de Janeiro.

1885 - Viaja para Munique.
1886 — Recebe da Legação Imperial do Brasil em 

Paris a permissão para aperfeiçoar-se na Itália. Instala- 
se em Roma.

1887 - Visita os familiares no Rio Grande do Sul.
1888 - Primeira exposição de Pedro Weingãrtner 

no Brasil, realizada no estabelecimento fotográfico de 
Insley Pacheco & Cia no Rio de Janeiro. Regressa a 
Roma.

um dos livros mais interessantes sobre questões de arte 
publicado em nosso país: A inquietação das abelhas, de 
Angyone Costa (Pimenta e Mello e Cia., RJ, 1927). 
Lucílio e Georgina Albuquerque, Rodolfo e Carlos 
Chambelland, Hélios Seelinger, Correia Lima, Maga
lhães Correia, além de nomes consagrados como 
Visconti, Amoedo e Parreiras, dão o seu testemunho 
sobre o estado das artes produzidas, no Brasil, naquele 
período.

Comumente, estes artistas são rotulados de “acadê
micos”, não no sentido original da palavra, ou seja, de 
que os seus trabalhos estão relacionados com “a doutri
na e os ensinamentos de uma academia de pintura, como 
por exemplo, a Academia Imperial de Belas Artes ou a 
Escola Nacional de Belas Artes” (conforme José Roberto 
Leite), mas num sentido pejorativo, como inimigos da 
renovação formal, como conservadores e, até mesmo, 
como esteticamente reacionários. A verdade é que inú
meros destes pintores citados estavam longe da prática 
acadêmica mais usual, como comprovam os exemplos 
de boa parte da obra de Lucílio e Georgina de Albu
querque, Hélios Seelinger e os próprios irmãos Timo- 
theo, nas experimentações envolvendo o estilo art-noveau 
de Artur e João, na decoração do Pavilhão do Brasil na 
Exposição de Turim, em 1911, na pintura neo-im
pressionista de Georgina de Albuquerque e em certo 
simbolismo satírico de Hélios Seelinger: não esqueça
mos que O retrato de Olgária Mariano (MNBA), de 
Portinari, que lhe deu o Prêmio de Viagem ao Estran
geiro em 1928, se assemelha, em muito, ao espírito que 
envolve Alguns colegas: sala de professores. O certo é que 
não somos tão afortunados, em termos de talento, para 
desprezar artistas do porte dos integrantes do quadro 
de Artur Timotheo da Costa. Todos fazem parte de uma 
época formativa das nossas artes visuais. Viveram num 
Rio de Janeiro que desperta a nostalgia de todos. Para 
nós, do Museu Nacional de Belas Artes, que possui de
zenas de obras desses artistas, eles estão bem vivos. Em 
segmento de uma das galerias permanentes do MNBA, 
que contempla as três primeiras décadas do século, a 
quase totalidade dos pintores, citados acima, está repre
sentada e, até hoje, suas obras, expostas, despertam a 
curiosidade e a admiração dos visitantes do Museu.

Pedro
Weingãrtner

J

Salão da Societé des Artistes 
Françaises. Leciona desenho figurado na Academia de 
Belas Artes do Rio de Janeiro até 1893.

1893- 1894 - Vai a Santa Catarina. Volta ao Rio 
Grande do Sul, pelo interior, a cavalo (com malas, tin
tas, estudos e quadros pintados). É acompanhado por 
um grupo de federalistas até um local seguro.

1894- 95 - Em Porto Alegre pinta vários retratos, 
entre eles o de Julio de Castilhos.

1895 — Retorna à Itália. Realiza excursão peloTirol. 
Inicia o quadro Direitos Documentados, oferecido ao 
Imperador brasileiro.

1897 - Morre a mãe do artista.
1898 - Expõe no Salão de Paris. O presidente Cam

pos Sales visita seu ateliê em Roma e demonstra interes
se em comprar Têmpora Mutantur, mas o artista nega-se 
a vender a tela, porque estava destinada ao Rio Grande 
do Sul.

1891 — Expõe noUm artista entre 

dois mundos

A trajetória de Pedro Weingãrtner, marcada pelas 
adversidades iniciais, é exemplar para que se possa en
tender a fase de instauração do campo artístico no Rio 
Grande do Sul. Nascido em Porto Alegre, e proveniente 
de uma família de desenhistas e litógrafos de origem 
germânica, Pedro Weingãrtner (1853-1929), ao sentir 
os primeiros apelos da vocação artística, não titubeou 
em transpor fronteiras, embarcando rumo à Alemanha, 
de onde seguiu para a França e de lá para a Itália. Pas
sando a maior parte da sua vida entre dois mundos, um 
que começava a repudiar o peso da própria tradição, e 
outro que lutava para construí-la, preferiu sempre a se
gurança das atitudes convencionais. A parte mais signi
ficativa da sua formação clássico-romântica, à que sem
pre foi fiel, adveio do período em que residiu em Roma. 
Lá, varias escolas tradicionais eram ainda mantidas por 
países estrangeiros, como a academia francesa da Villa 
Mediei, que recebia estudantes de diversas partes do 
mundo. Naquele ambiente favorável ao gosto tradicio
nal, Pedro Weingãrtner filiou-se ao grupo In Arte Li
bertas, interessado em temas mitológicos, na vida po
pular e em paisagens rurais, que combinavam muito 
bem com seu pacato jeito de ser.

No Brasil, o artista encontrou mercado garantido 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde o resultado de 
seu esforço era integralmente recompensado, com ven
das de lotes inteiros de obras expostas. No Rio Grande 
do Sul, a preferência do público incidia mais sobre re
tratos do que sobre temas mitológicos e paisagens. En-

1

1899 — Têmpora Mutantur é exposta no Rio Grande 
do Sul e adquirida por Borges de Medeiros para o palá
cio do governo.

1900 - Viaja ao Brasil, realizando exposição em São 
Paulo. Participa da Exposição Universal de Paris.

1901 - Oferece o quadro Borboletas como presente 
de aniversário a Julio de Castilhos.

1905 - Viaja ao Brasil. Entrega à Assembléia dos 
Representantes do Rio Grande do Sul retrato de Julio 
de Castilhos, pintado em Roma. Repousa em Poços de 
Caldas e retorna a Roma.

1909 - Passa temporada em Portugal, às margens 
do Lima, em Viana do Castelo. Expõe Rodeio, tela en
comendada por Carlos Barbosa Gonçalves, presidente 
do Estado do Rio Grande do Sul, que não é bem aceita 
pela crítica e pelo público por supostos erros na repre
sentação dos hábitos dos gaúchos.

il

|

Cronologia
1853 - Nasce Pedro Weingãrtner, em Porto Alegre,

RS.
1860 — Os irmãos Weingãrtner montam uma ofici

na litográfica.
1867 - Morre o pai do artista. A viúva e os filhos 

trabalham para garantir o sustento da família. Pedro em
prega-se numa loja de ferragens.

1878 - Decidido a estudar pintura na Europa, em
barca em 12 de fevereiro para a Alemanha. Permanece

%

Pedro M. C. Xexéo, chefe do Serviço Técnico 
do Museu Nacional de Betas Artes (RJ)
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mas que estruturam tanto a paisagem natural quanto 
interiores urbanos.

III. A valorização da família, da tradição, do dever e 
da hierarquia que no discurso positivista gaúcho marca 
a exaltação da manutenção da ordem estabelecida:

- São comuns as obras em que o artista retrata cenas 
de ambiente da classe média ou das lidas populares, sem
pre organizados como um jogo de relações harmônicas, 
simples e estáveis. São também exemplares seus retratos 
pomposos, mas austeros.

IV. A valorização da estrutura formal integradora dos 
valores hierarquizados:

- Os trabalhos de Weingãrtner são estruturados a 
partir de um desenho preciso da cena enfocada em que 
os detalhes jamais são descuidados. O tratamento da 
cor e da luz orientam-se para a delicadeza e para o refi
namento bem equilibrados que diluem e integram quais
quer contrastes. Os tons mais abertos e frios de seus ver
des e azuis sempre diluem a dramaticidade que poderia 
surgir dos ocres, terras e vermelhos, fazendo com que sua 
palheta se apresente brilhante e bem-comportada.

Não é por acaso que a imprensa, a intelectualidade e 
as autoridades políticas da época, desde logo, encon
tram o que aplaudir na obra de Pedro Weingãrtner. O 
caudilho republicano e positivista Júlio de Castilhos não 
só se fez retratar pelo artista, mas, após elogios públicos 
à exposição da obra Têmpora Mutantur em 1900, induz 
o então Presidente do Estado, Borges de Medeiros, a 
adquiri-la para o Palácio do Governo. Entre os inúme
ros elogios que lhe dedica a imprensa local, é interes
sante observar o que lhe faz Olinto de Oliveira, em 1898, 
no Correio do Povo, afirmando ter Weingãrtner tradu
zido “...esses belos sentimentos em uma linguagem mais 
consistente, mais positiva”.

1910 — Realiza exposição em São Paulo em que quase 
todos os quarenta e seis quadros expostos são vendidos. 
Da mostra consta o típico Faiseuse d’anges. Casa-se com 
Elisabet Schmitt.

1911 - Expõe em Porto Alegre, vendendo apenas 
duas telas. Realiza exposição no Rio de Janeiro, com 
sucesso de vendas e de crítica.

1912 - Retorna ao ateliê da Via Margutta, em Roma,

Leopoldo
Gotuzzo

*::
Ü

-
%

agora casado.
1913-14 - Volta ao Rio Grande do Sul e faz qua

dros com motivos regionais.
1920 - Retorna definitivamente ao sul, com seus

quadros, inúmeros desenhos, águas-fortes e livros. Mon
ta seu ateliê em Porto Alegre. Realiza exposição na capi
tal do Estado e em Pelotas.

O positivismo 

em Pedro 

Weingãrtner

1922 - Expõe no Rio de Janeiro.
1925 - Realiza duas exposições em Porto Alegre.
1929 - Falece em 26 de dezembro de 1929.

Uma arte que fala 

por si mesmaNeiva Bohns, Professora da UFPEL

Jornal do MARGS, 
n° 90, julho de 2003 Em fins do século XIX, encontram os líderes sociais 

e intelectuais do Rio Grande do Sul, no ideário ético- 
político baseado no Positivismo europeu, os elementos 
necessários para fornecer sustentação às elites agrárias e, 
ao mesmo tempo, expressar valores da classe média, 
fortalecida com o desenvolvimento urbano. É o que se 
pode constatar tanto no discurso político, em que avul- 
ta a palavra de Júlio de Castilhos, como na produção 
cultural e artística, especialmente nas obras literárias de 
Alcides Maya ou Simões Lopes Neto e na obra plástica

Gotuzzo dedicou sua vida à pintura. Vocação defi
nida e cedo revelada nos desenhos escolares; depois, no 
curso mantido por Frederico Trebb, pintor e cônsul ita
liano. Cedo, também, conheceu os limites de sua terra 
de nascimento - Pelotas - para chegar aonde desejava.

Ajudava, por essa época, o pai, dono do Flotel Ali
ança, e sonhava estudar pintura em Paris. O pai, Caeta
no Gotuzzo, pôde realizar o sonho do filho em 1909 e, 
como bom italiano, enviou-o para Roma. Lá, durante 
quase cinco anos, estudou com Joseph Noel, ótimo pro
fessor... francês.

Ao romper a Primeira Guerra Mundial, em 1914, 
morreu Noel, e Gotuzzo decidiu que era tempo de an
dar sozinho. Daí por diante, o estudo dos gênios da arte 
nos museus da Itália, da França e da Espanha, a obser
vação da natureza e o trabalho intenso na pintura e no 
desenho completariam sua formação artística.

Treinou sempre nos desenhos rápidos da figura hu
mana em ateliês na França e, mais tarde, no Rio de Ja
neiro, “para manter-se em forma”, dizia sorrindo, bem- 
humorado que sempre foi.

Em 1918, depois de nove anos na Europa, Gotuzzo 
resolveu voltar ao Brasil. Já havia comparecido aos Sa
lões Nacionais, levantando prêmios: 1915 - Menção 
Flonrosa; 1916 - Medalha de Bronze; 1917 - Medalha 
de Prata.

No Brasil, continuou pintando e recebendo prêmi
os. As distinções, as medalhas de prata e ouro acumula
ram-se. Fez exposições, divulgando seu trabalho junto 
ao público, que compareceu e adquiriu quadros. E sem-

de Pedro Weingãrtner.
Fazem parte desse ideário positivista algumas pro

postas que, desde logo, transparecem nos diversos as
pectos da pintura de Weingãrtner, como:

I. A exaltação do regional entendido como catego
ria universal, ou seja, uma visão “científica” ou “positi
va” do regional:

- Weingãrtner faz um extenso levantamento da pai- 
natural e humana do Rio Grande do Sul, massagem

também fixa cenas de paisagens do Tirol, da Itália e de 
Portugal, procurando sempre a visão objetiva que en
cerra uma certa neutralidade por parte do artista diante 
do assunto, encarada como atitude científica. Não se
trata, portanto, de um regionalismo preso às caracterís
ticas desta ou daquela região, mas de um artista que se 
pretende um analista “positivo” dos aspectos do cotidi
ano regional.

II. A temática profana e clássica revela a propensão à 
atitude civilista dos positivistas, em que desponta o cul
to do racionalismo e da erudição:

- Seguidamente, em Weingãrtner, o tema surge da 
antigüidade greco-romana ou se prende à visão das for-

José Luiz do Amaral, crítico de arte e 
curador da exposição O Positivismo 

em Pedro Weingãrtner.
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“E são as cenas as mais variadas. Desperta-se a curiosi

dade dos amadores para tudo ver e notar. E notam, não em 
carteiras, mas em placas fotográficas, as mais lindas ima
gens das costas. Aqui é o rancho que se escora e que está 
prestes a cair; ali, um grupo de crianças alegres, correndo e 
saltando; mais além, uma casinha, cuja família, espalhada 
pelas portas e janelas, vê o que se passa fora, no rio.”

nome, a Cascatinha. Assim, na surpresa, surgem outras 
perspectivas do bairro Navegantes, da prainha da Tris
teza, da cidade do arranha-céu Malakof, as lavadeiras 
do rio, flashes de cantigas de roda e de um porto com 
jeito de aldeia.

Após descobrir a identidade escondida atrás do 
charmoso pseudônimo, Eneida chegou à descendência 
de Lunara. Encontrou Áureo, o primogênito de Luiz 
do Nascimento Ramos, que preservara no afeto e nos 
baús de casa o pouco que restou do fotógrafo de Porto 
Alegre. As imagens e as chapas em diálogo com peque
nos textos de época resultaram, diz a autora, num livro 
de fotos ilustrado com textos. São fragmentos de 
crônicas, verdadeiros exercícios descritivos sobre as fo
tos “de gênero”, revelando hábitos prosaicos como os 
passeios a vapor pelo Guaíba, passatempos saudáveis de 
domingo.

apoio da imprensa. Expôs em Lunarapre contou muito com o 
Pelotas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande e Bagé. Em 1927, voltou à Europa e lá p

té 1930, pintando e apresentando suas obras
erma-

emneceu a
Portugal e na França.

Gotuzzo sempre lembrou-se de Pelotas. Em 1955, 
resolveu doar uma coleção de quadros para a Escola de 
Belas Artes a fim de viabilizar um futuro Museu das 
Artes Gotuzzo. Logo, fez mais algumas doações. Em 
1983, em virtude da morte do pintor, houve um gran
de aporte de obras, tendo sido finalmente fundado o 

1986. Nesse ano, a idéia recebida com ale-

>,1

Contemporâneo do famoso retratista Virgílio Cale- 
gari, de quem foi um dos testamenteiros, Lunara fez 
parte do primeiro fotoclube da cidade. Ao contrário do 
retratista, investia nas imagens externas, num percurso 
semelhante aos impressionistas que romperam com os 
ateliês em busca da luz. A fotografia já existia há mais 
de 50 anos e passava a ser algo mais popular, almejando 
também uma condição artística, além do mero registro 
documental. O fotógrafo era um grande amigo do pin
tor Pedro Weingártner, uma das referências fundantes 
da arte no sul. Eneida Serrano chama a atenção para a 
proximidade de enfoques dos dois companheiros, a com
posição acadêmica detalhada, o olhar atento ao cotidia
no e aos costumes dos habitantes, sobretudo dos imi
grantes que chegavam para construir uma história.

museu em
idos 1955, divulgada, lavrada em atas, cons-

realidade: o
gna nos
tante de relatórios e pareceres, tornou-se 
museu abriu-se ao público.

O estilo de Gotuzzo liga-se ao pós-expressionismo. 
Sua arte mostra o conhecimento técnico orientado pela
simplicidade. Não usou a deformação expressiva ou geo
métrica porque assim não quis ou não sentiu...

Passados tantos anos, num tempo de mudanças verti-
de olhar

Fotógrafo do 

passatempo
“Entre os exercícios ao ar livre, o da fotografia de 

amador é talvez um dos que mais beneficamente influi 
para o desenvolvimento da saúde. As excursões fotográ
ficas, tais como as que fazem aqui, são de grande utili
dade para o físico como para o moral (. . .)”

ginosas, a crítica, por vezes, mostra-se incapaz
produção artística, analisando seus valores verdadei-uma

ros, desvinculados de modas ou imposições, valores que 
são eternos e não se limitam a pequenos espaços de tem
po, nem podem ser vistos através de ângulos estreitos.

Sérgio Miliet escreve em Pintura quase sempre-. “Não 
existe definição de arte. A arte não e boa por ser moder
na ou antiga, ou clássica, ou abstracionista. A arte é boa 
quando é ”.

Não se pretende explicar a arte de Leopoldo Gotuzzo, 
ela fala por si mesma, num discurso contínuo e seguro 
durante mais de sessenta anos. Convidamos os aprecia-

Lunara, pseudônimo de Luiz Nascimento Ramos 
(1864-1937), deixou para a contemplação do futuro a 
pequena Porto Alegre do início do século XX. Comer
ciante bem-sucedido, dono de um Secos e Molhados, saia
pelos arredores para fotografar a rua, as pessoas comuns, 
os namorados, os ex-escravos, os aguateiros, os imigran
tes alemães do Vale dos Sinos e, claro, gaúchos a cavalo. 
Congelou, em preto e branco, a Capital de 70 mil habi
tantes que seguia, passo a passo, o receituário positivista

delicadeza das grades
dores da pintura a percorrerem a mostra que ora se ini- 

MARGS e terem o privilégio de observar uma 
expressiva parcela da obra desse artista.

da modernização ainda com a 
rendilhadas nas fachadas. Como bem disse o cronista 
da Gazeta do Comércio, em 1903, Lunara é um “incor
rigível amador da fotografia, que trata simultaneamen
te de açúcar e de tudo que passa... pela Praça”. Seu olho 
jornalístico não deixou passar a tradicional exposição 
festiva de abertura do século (1901), junto à Escola de

panorâmicas os primórdios

cia no
pequena mas
Olhem e anotem: o desenho firme, o colorido e sua 
variedade, o detalhe pouco elaborado e sujeito ao todo, 
as pinceladas soltas, espontâneas, os temas tratados com 
facilidade, facilidade esta resultante de muitos anos de 
estudo e de treino, orientados pela vocação e sensibili
dade, e assim descubram Gotuzzo e seu mundo.

i:
Engenharia, revelando 
do nosso Parque de Redenção, um campo sem maiores 
atrativos onde os carreteiros comercializavam mercado-

em

rias do interior.
Em meados dos anos 70, a fotógrafa Eneida Serra-

curso de jornalismo,no, enquanto concluía seu 
pesquisando as origens da fotografia gaúcha, iniciava, 
com as imagens de Lunara, um diálogo que duraria pelo 
menos 20 anos. Através de pesquisas no Museu de Co-

jornais da época e em revistas 
a Ilustração Brazileira e a Máscara, foi recuperan-

municação Social, em
Luciana Renck Reis 

Professora Universidade Federal de 
Pelotas Fundadora do Museu 

Leopoldo Gotuzzo

como
do o percurso do colega oitocentista que ganhou prê
mio internacional e publicou na Revue de Photographie, 
em 1922, uma cena lúdica de uma paisagem porto- 
alegrense que permanece hoje apenas na curiosidade do

Cida Go/in, jornalista

Jornal do MARGS, 
n° 78, abril de 2002Jornal do MARGS, 

n° 69, junho de 2001

Analítica Persona 91
90 Selecta do Museu



I
de formas, mas procurava também nele tal busca que o 
conduzisse na direção do Expressionismo. Dentro des
se movimento, porém, esforçava-se por conferir a seus 
quadros um sentido mais profundo”. “Se eu tivesse de 
dar uma denominação a essa fase de minha obra — dis
se certa feita a seu amigo P. M. Bardi - eu a apelidaria 
de Expressionismo Construtivo. Aliás, esse termo po
dería talvez ser aplicado a toda a minha produção da
queles anos, já que meu Expressionismo teve sempre 
uma estruturação mais firme e definida do que a dos 
meus colegas, os quais tendiam mais para a dissolução 
das formas.” Tenho para mim que, em última análise, 
essa maior firmeza provém do conteúdo da obra de 
Segall, do cunho de compadecimento com a criatura 
sofredora que ele imprimia a todas as suas telas, do ca
lor humano irradiado por elas, e que, para o pintor como 
também para o seu público, tem importância mais pro
funda do que a preocupação com o problema pictórico.

Antes de destilar da sua arte as lições acima repro
duzidas, Lasar Segall teve que percorrer longo caminho. 
Quando nada mais podia aprender na escolinha de Vilna 
e o acanhamento do gueto ameaçava sufocar-lhe a al
ma, adolescente, foi sozinho a Berlim, onde, graças a 
seu evidente talento, conseguiu uma bolsa, que lhe per
mitia inscrever-se na Academia Real. Poucos anos de
pois, porém, o pintor em formação libertou-se da cami
sa de força acadêmica, para aderir aos grupos van- 
guardistas, que, nos últimos anos do Império, brota
vam em toda a parte do solo da Alemanha. Os jovens 
artistas do Reich já não estacionavam no marco do 
Impressionismo dos Liebermann e Slevogt. Indo mais 
longe, procuravam expressar com os recursos da pintu
ra os acontecimentos do nosso íntimo, avançar até ao 
mistério super-real ou abandonar o mundo concreto em 
prol da abstração. Lasar Segall, sem tornar-se escravo de 
nenhuma dessas tendências, esteve em constante contato

Lasar Segall

-

mm
*

O caminho tragiplástico 

de um pintor eurobrasileiro
íí

“Talvez seja tarde demais para falarmos ainda dela. 
Desde que ela se foi decorreram quinze dias, e sei muito 
bem que neste país uma quinzena transforma uma morte 
recente numa velha história”, — diz Alfred de Musset 
nas célebres estâncias que devotou à memória da sopra
no Malibran. As vozes dos cantores defuntos perdem-se 
no espaço e no tempo, mesmo agora que as gravações 
nos deixam um pálido reflexo. Sob este aspecto, os pin
tores são mais afortunados, uma vez que sua obra conti
nuará testemunhando a sua grandeza, quando já não 
houver nenhum contemporâneo a recordar-se deles.

Faz exatamente um ano que o Brasil perdeu um dos 
maiores artistas radicados em seu solo. Em 2 de agosto 
de 1957 faleceu Lasar Segall. Sou de opinião que o pri
meiro aniversário da sua morte oferece uma boa opor
tunidade para percorrermos o caminho da sua vida e 
apreciarmos seus quadros no seu duplo significado de 
obra de arte e documentos humanos.

Lasar Segall nasceu em 1891, no bairro judeu da 
cidade polonesa de Vilna. Os guetos da Polônia, ora 
exterminados pela sanha hitlerista, produziam em grande 
escala gênios artísticos e musicais. Nesse meio, também 
se criaram os pintores Marc Chagall, nascido em 
Witebsk, e Chaim Soutine, que cursou a mesma escola 
de arte do mestre Antokolski, onde Lasar Segall se 
enfronhou nos princípios do desenho. Comprimida 
entre os muros das judiarias, quase que inin
terruptamente perseguida pelos vizinhos eslavos, passa
va ali a estirpe de Abrão uma vida penosa, na qual a

preocupação com problemas religiosos e a busca do 
mundo melhor da poesia ou das artes representava o 
único alívio. Não havia nesse ambiente nem opulência 
nem beleza exterior. Faltavam paisagens. A estreiteza das 
vielas concentrava naturalmente o olhar naquilo que 
nelas existia em abundância, criaturas humanas com suas 
misérias e seus sonhos.

Lasar Segall abandonou fisicamente o gueto de Vilna, 
quando tinha apenas dezesseis anos. Mas este lhe im
pregnou a alma e influiu de forma decisiva sobre a sua 
arte. Ainda que o pintor passasse mais da metade da sua 
vida sob o sol meridional, ainda que diariamente se 
embebesse nas cores exuberantes da vastidão brasileira, 
sua paleta sempre se conservou pobre, austera, com o 
predomínio das tonalidades de marrom, verde-oliva e 
cinza. Não encontramos nas telas de Segall nenhum 
colorido vivo, alegre, luminoso. Pode-se até mesmo afir
mar que a natureza em geral pouco interesse lhe desper
tou. O que o fascinava era a criatura, o homem e, às 
vezes, também o gado. O próprio Segall escreveu certa 
vez estas linhas reveladoras: “Não é de estranhar que eu 
não sentisse necessidade de pintar paisagens ou outro 
qualquer tema que não fosse o ser humano, porque a 
esse sentia como pivô central e todo-poderoso da arte, 
da minha arte”.

Essa última restrição parece-me característica da ati
tude reservada que Segall costumava assumir em face 
de teorias e chavões artísticos. Conseqüentemente pros
segue: “Não considerava o homem apenas composição

dou imediatamente. A primitividade de um país de fu
turo, o espírito afável, imaginativo, sensual, da gente 
que o habitava, a acolhida generosa que os imigrantes 
encontravam em seu seio — tudo isso fascinava o artis
ta. Lasar Segall expôs em São Paulo e Campinas. Ainda 
que, naqueles dias, o Expressionismo fosse coisa inédita 
na nossa terra, venderam-se algumas telas. Em fins de 
1913, o pintor regressou à Europa, levando consigo um 
punhado de recordações que mais tarde não somente se 
condensariam em quadros como também dariam novo 
rumo à sua vida.

Durante a primeira guerra mundial, Lasar Segall, 
cidadão russo, passou algum tempo num campo de pri
sioneiros civis. Recebeu então licença para rever o seu 
país de origem, sob ocupação alemã, e para visitar os 
pais. Do reencontro com a cidade natal, mais mísera do 
que nunca, e com seus habitantes famintos, abatidos, 
nasceu o primeiro dos grandes ciclos de Segall: as gra
vuras intituladas Recordações de Vilna, expressivos do
cumentos da compaixão que o invadia, o grito de uma 
consciência no deserto de uma época inconsciente.

Nos primeiros anos de após-guerra, Lasar Segall con
seguiu firmar-se no ambiente artístico do Reich. Suas 
telas apareciam em lugar de destaque nos salões artísti
cos de Berlim, Dresden e Dusseldorf. O Museu Folk- 
wang, de Hagen, na Vestfália, famoso núcleo da arte

!

com os pintores da “Ponte”, os Heckel, Kirchner e 
Schmidt-Rottluff, e mais tarde com os da “Tempesta
de”, chefiados por Herwarth Walden. Também travou 
amizade com Wassily Kandinsky, o primeiro apóstolo 
da pintura abstrata, cujos preceitos, porém, jamais 
adotou. Mudando-se para Dresden, travou relações de 
sólida amizade com artistas da envergadura de Otto Diz 
e George Grosz. A violenta crítica social que se mani
festa na obra deste último talvez tenha exercido alguma 
influência sobre a mentalidade do jovem.

Em fins de 1912, Lasar Segall deu um passo que dez 
anos após se tornaria muito mais importante do que lhe 

momento. Durante uma estada casual emparecia no
Hamburgo, resolveu embarcar no vapor “Santos”, a fim 
de conhecer o Brasil. A viagem de quatro semanas, num 
navio em cujo bojo “se iam amontoando como merca
dorias parcelas da humanidade” (Bardi), deixou profun
da impressão na sua alma. No Brasil, Segall encontrou 
um ambiente aberto a idéias modernas, que lhe agra-
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Ângelo Guido segundo ele, precisa penetrar nesse conteúdo presente 

na obra, tornando-a viva, para não cometer o erro de 
“exumar formas mortas”. Descobrindo o sentido da for
ma, descobre-se o processo em que ela foi criada.

Guido tinha como meta a realização de uma arte 
ideal, espiritualizada. Ter presente a espiritualidade é es
sencial para a arte realizar-se de forma verdadeira, e é, 
exatamente, a ausência desse espírito que faz com que 
ele critique a arte modernista, embora seja a favor de 
uma expressão artística moderna, como algo inovador e 
revelador da vida interior. E é como revelação de uma 
vida transcendental que Ângelo Guido concebe a arte. 
A arte não tem sentido se não for uma busca do espírito 
de procurar revelar-se por meio de formas e ritmos.

A sua crítica tende a julgar as obras de uma maneira 
orgânica e a considerar a produção dos artistas indivi
dualmente, em relação às manifestações artísticas e 
socioculturais. A crítica de Guido também busca tanto 
a essência da arte ou do fenômeno artístico, como uma 
correspondência entre a linguagem específica de um 
artista e o contexto cultural em que este se insere.

vos do que analíticos, quando não são apenas poéticos. 
A crítica feita nos periódicos, na sua maioria, tinha um 
tom mais informativo, analisando as obras a partir da 
biografia do artista, de seus antecedentes (exposições, 
premiações, cursos realizados) e, de preferência, subli
nhando suas premiações como prova de suas qualida
des e de seu reconhecimento público.

A presença da crítica de Ângelo Guido, na impren
sa, passa a ser marco diferencial, pois de todos os críti
cos atuantes no RS, ele é o único que, no período estu
dado (1925-1945), possuía formação na área das artes 
plásticas, exercia, simultaneamente, a atividade de pin
tor, e detinha um profundo conhecimento em história 
da arte e em filosofia. Assim, sua crítica é a primeira, na 
imprensa, que aborda as artes plásticas com uma lin
guagem e uma leitura mais específicas a este meio. Além 
de olhar criticamente a arte, em geral, Guido aborda, 
também, de forma mais individualizada, a obra dos ar
tistas. Dentre estes, por exemplo, ele analisa a produção 
de Oscar Boeira, Francis Pelichek, João Fahrion, Libindo 
Ferraz, Leopoldo Gotuzzo e Pedro Weingãrtner.

expressionista, convidou-o em 1920 para uma exposi
ção exclusiva de seus quadros e gravuras. Foi precisa
mente nessa fase de triunfos que Segall, lembrado das 
dificuldades que tivera de vencer, ajudou a grande Káthe 
Kollwitz a fundar uma instituição humanitária, desti
nada a auxiliar artistas pobres.

Com a repercussão que teve a mostra de Flagen, o 
futuro de Segall parecia garantido. Mesmo assim, o pin
tor não se sentia feliz. Acossava-o o desejo de libertar-se 
da agitação reinante na Alemanha e de buscar sossego, 
solidão e concentração interior. Foi essa necessidade que 
originou a decisão de tentar uma vida nova num mun
do novo. Em 1923, Lasar Segall imigrou para o Brasil, 
onde fixou residência definitiva. Instalou-se em São 
Paulo. Casou-se com a talentosa Jenny Klabin, sua ex- 
aluna de 1913, constituiu sua família, naturalizou-se 
cidadão brasileiro. A parte mais valiosa da sua obra foi 
criada na sua segunda pátria.

Aos poucos vingavam as experiências colhidas nos 
anos de formação. O que o cérebro do artista armaze
nara durante as andanças pela Europa e pelo Brasil, no 
vapor “Santos”, nos becos do Rio de Janeiro, nas fazen
das paulistas, no campo de prisioneiros, nos guetos po
lacos - tudo isso ressuscitava com vida milagrosa nas 
suas telas. Assim surgiam, baseados em reminiscências e 
visões, aqueles quadros comoventes que imortalizaram 
o nome de Segall: o Navio de emigrantes., o ciclo das 
meretrizes do Mangue, a Guerra, o Campo de concentra
ção. Por mais diferentes que sejam entre si, sentimos em 
todos eles a mesma sinceridade inexorável, o mesmo 
calor humano, a mesma compaixão com a criatura avil
tada, oprimida, despojada dos seus direitos básicos. Lasar 
Segall nunca faz arte pela arte. Não se esforça por delei
tar o grande público. Suas obras são amargas como o 
mundo que o cerca e que nenhuma glamourização falsa 
seria capaz de açucarar. Sem demagogia barata, o pintor 
apresenta os fatos, e estes falam por si. Clamam! Não 
sei o que é mais pungente, a vida dessa humanidade 
massificada, sem feições individuais, ou a sua morte. O 
desamparo da primeira geme nos Sobreviventes ou no 
Êxodo. O silêncio da segunda paira sobre os cadáveres 
do Pogrom. Quem olhar tais telas jamais as esquecerá. 
Seu protesto mudo, sua força de pesadelo nos atraem e 
espantam ao mesmo tempo. Diante da obra de Lasar 
Segall, compreendemos as palavras de Gilberto Freyre: 
“Ele nos acompanha sempre. Ele, propriamente, não: 
seus judeus, seus negros, seus bois, suas multidões de 
sofredores”.

ANGEIO GUIDO

Os primórdios da critica no sul
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Os primórdios 

da crítica no sul
A intuição como requisito 
para a compreensão da obra de arte 
A fundamentação da crítica de Ângelo Guido cons

titui-se de elementos advindos de tendências divergen
tes: de um lado, o pensamento filosófico do idealismo 
romântico - nas teorias de Fichte, Schelling e Hegel - 
estendendo-se no intuicionismo de Bergson e Croce; e, 
de outro lado, as teorias formalistas de concepção da 
arte, nas abordagens de Fiedler, Riegl e Wõlfflin. Estas

criticismo de

Notas
1 SILVA, Ursula Rosa da. A fundamentação estética da crítica de 

arte em Ângelo Guido - a crítica de arte sob o enfoque de uma história 
das idéias. Tese de doutorado, 2v. Porto Alegre: Pós-Graduação em His
tória. PUC/RS, 2002.

2 GUIDO, Ângelo. Forma c expressão na história da Arte. Porto 
Alegre: Estado do Rio Grande do Sul, Imprensa Oficial, 1938, p. 57.

3 Sobre o conceito de intuição em Bergson, consultar: BERGSON, 
H. A intuição filosófica. Lisboa: Colibri, 1994, nota 34, p. 35. A manei
ra como Guido interpreta e adota este conceito de intuição aproxima-se, 
conforme ele mesmo explicita, da noção de Einfühlung, tal como a de
senvolveram Lipps e Worringer.

A crítica de arte no RS teve em seus primórdios um 
marco fundamental: a contribuição do pensamento es
tético de Ângelo Guido (1893-1969) - pintor, poeta, 
professor de estética e história da arte do Instituto de 
Artes (UFRGS) e um intelectual que escreveu diversos 
livros e artigos sobre artes plásticas, no período de 1925 
a 1969, aqui no Estado.

O trabalho de Ângelo Guido, como crítico de arte - 
tema de minha tese de doutorado(l) —, é pouco conheci
do, pois a maioria o lembra como um grande pintor 
que trouxe inovações pictóricas na década de 1920 para 
o RS, frente à dominante linguagem tradicional. No 
entanto, ele foi o primeiro profissional da crítica con
tratado para exercer esta atividade no jornal Diário de 
Notícias. Por ocasião de uma palestra sobre o Moder
nismo, que veio proferir em Porto Alegre, em outubro 
de 1925, Guido teve seu primeiro contato com a terra 
que adotaria, a partir de 1928, para realizar sua mais 
relevante produção artística e intelectual.

Assim como as manifestações artísticas nos anos 1920 
são pouco numerosas e apresentam uma organização 
bastante incipiente, também a crítica de arte ainda não 
é especializada. Neste período, a crítica de arte, na im
prensa gaúcha, antes de Ângelo Guido, era feita por es
critores e por aqueles que atuavam como jornalistas. 
Muitas vezes, a crítica utilizava-se de fundamentos filo
sóficos para explicar a expressão artística, bem como vin
culava a realização plástica à terminologia literária. Por 
isso, em geral, é literária, filosófica e subjetiva, caracte- 
rizando-se por uma linguagem metafórica, de comen
tários vagos e abrangentes, sem ter uma abordagem es
pecífica sobre os trabalhos. Os textos são mais descriti-

ji vertentes teriam uma mesma origem, o 
Kant, mas com um desenvolvimento de suas propostas

Bibliografia Ângelo Guidoem rumos opostos.
Na concepção de Ângelo Guido, a crítica de arte é a 

tomada de consciência dos valores formais e expressivos 
que constituem a produção artística. A obra de arte deve 
ser uma expressão, criada de tal maneira, que permita 
ao observador recompor, reviver a realidade viva que se 
expressou. Por isso, para julgar uma obra, é preciso, pri
meiro, saber compreendê-la, e compreender “não é, sim
plesmente, analisar e descrever a forma e estabelecer re
lações de seus elementos estruturais com os de outras 
formas já conhecidas. Compreender é penetrar interi
ormente, ressuscitar a vida, extrair do imóvel a mobili
dade, da aparência o real, do superficial o profundo.” (2)

Um dos parâmetros de Guido foi o conceito de in
tuição de Bergson, que ele transpõe para sua crítica e 
esclarece ser por meio da intuição(3) que podemos com
preender o sentido da obra de arte, tornando-o vivo. 
Ao contrário da análise, que se encaminha no sentido 
de traduzir os símbolos de uma representação, a intui
ção permitiría perceber o “palpitar da alma” que criou, 
assim é possível penetrar no interior do objeto e atingir 
o que ele tem de inexprimível. O historiador da arte,

GUIDO, Ângelo. Ilusão (ensaio sobre a Estética da vida). Santos, 
SP: Instituto Escolástica Rosa, 1922.

!
_______. O Reino das mulheres sem leis (ensaios de mitologia

amazônica). Porto Alegre: Livraria do Globo, 1937.
______ . Forma e expressão na história da Arte. (tese de Concurso)

Porto Alegre: Ed. do autor, 1938.
_______. Arte e Utilitarismo. Porto Alegre: Instituto de Belas Artes,

1940.jl
. Pedro Weingãrtner. Porto Alegre: SEC, 1956.
A Pintura no século XIX(conferência). Porto Alegre: UFRGS,

1958.
______ . Arte e matemática em Leonardo da Vinci. (monografia) Por

to Alegre: Faculdade de Arquitetura UFRGS, 1958.
_______. A crítica de arte no século XIX (conferência). Porto Alegre:

Faculdade de Arquitetura da UFRGS, 1958.
______ . A inquietação humana perante a arte e a ciência (aula inau

gural). UFRGS, 1963.
O enigma da Joconda. Porto Alegre: Faculdade de Arquitetura

UFRGS, 1966.
.. Os grandes ciclos da arte ocidental. São Leopoldo:

UNISINOS, 1968.
Símbolos e mitos na pintura de Leonardo da Vinci. Porto

Alegre: Sulina, 1969.

Ursula Rosa da Silva, 
Professora do Instituto de Letras e Artes! UFPeURS

Jornal do MARGS, 
n°91 agosto de 2003

Herbert Caro, crítico de arte

Boletim Informativo do MARGS, 
n° 29, jul/set, 1986
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A arte de ilumina

A arte de iluminar
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A maior referência para a ilustração, no Rio Grande 
do Sul, continua sendo o grupo de artistas que atuou na 
Livraria do Globo, principalmente à frente da Revista 
do Globo, a partir de 1928. No comando deste ilustre 
grupo estava o artista gráfico alemão Ernst Zeuner.

Zeuner (1895-1967) veio da Alemanha em 1922. 
Havia cursado a Academia de Artes Gráficas de Leipzig 
e considerava-se um mero gráfico. Conforme Carlos 
Scarinci, em A gravura no Rio Grande do Sul, ele “apli
cou sua habilidade na iniciação de um grupo de jovens 
nos segredos das artes gráficas sem reivindicar destaque 
ou mesmo pretender mais do que um exercício honesto 
e correto da profissão. (...) Zeuner soube permitir que 
os desenhistas sob sua chefia desenvolvessem cada um o 
próprio caminho”. E sob sua chefia estavam alguns dos 
grandes nomes das artes do Estado, entre os quais po
demos citar Vitorio Gheno, Edgar Koetz e João Fahrion. 
Mas essa história começa antes...

É em Les origines de la peinture moderniste au Rio 
Grande do Sul - Brésil que Maria Lucia Kern nos conta 
uma parte dessa história, que se inicia nas revistas lite
rárias que agregavam em torno de si um grande grupo 
de artistas (escritores, pintores e ilustradores). Assim fi
camos sabendo da existência de artistas que se dedica
vam à ilustração em periódicos como a Revista Másca
ra, fundada em 1918, e que tinha como colaboradores 
Francis Pelichek, Fernando Corona, Augusto Luiz de 
Freitas, Ângelo Guido, Hélios Seelinger (este um cario
ca que aportou e permaneceu aqui de 1924 a 1925), 
Sotero Cosme e Sobragil Carolo. Depois da Máscara 
(da qual o Museu de Comunicação Hipólito José da 
Costa tem exemplares em seu acervo) vem Madrugada, 
criada em setembro de 1926. Esta apresentava na pu
blicidade e na ilustração “um caráter modernista” seme
lhante àquela da revista Klaxon, publicada pelos mo
dernistas em São Paulo. Trabalharam na Madrugada 
Sotero Cosme e João Fahrion, que depois vão atuar na 
página literária do Diário de Notícias. Em 1928, o mes
mo grupo vai criar, por sugestão de Getúlio Vargas (en
tão Presidente do Estado), a Revista do Globo, que tinha 
por objetivo “constituir uma ponte entre o Rio Grande e 
o resto do mundo”, nas palavras de seu diretor Mansueto 
Bernardi. É nessa revista que vai se dar uma efetiva mo
dernização do pensamento artístico do Estado. Mas a 
história continua tanto para frente quanto para trás.

Se olharmos para trás saberemos de um grupo 
litógrafos que atuou no Estado no século XIX, ilustran-
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E-ÍFrB B do jornais como A Sentinela do Sul e tendo como artis
tas o Conde Von Chanac, Inácio Weingàrtner e Joa
quim Samarach.

À frente continuamos com a Livraria do Globo e suas 
obras com capas e ilustrações primorosamente executa
das por gente do porte de Fahrion, Koetz e Gastão 
Hoffstetter e também, nos anos 50, as capas da jovem 
Clara Pechansky. Outro grupo ótimo é o da revista Hori
zonte, onde atuam Carlos Scliar, Vasco Prado e Danúbio 
Gonçalves, entre outros. Esta produção tem continuida
de em anos recentes como no jornal O Continente, que 
abriu espaço para um grupo muito grande de artistas.

Algo dessa memória tem sido resgatada em algumas 
mostras, como a de Edgar Koetz, com curadoria de Ana 
Carvalho, e a dos ilustradores da Livraria do Globo, com 
curadoria de Renato Rosa. É muito pouco, se conside
rarmos o tamanho e a qualidade da produção gráfica 
entre nós. Mas este texto era para falar da obra de Ernst 
Zeuner, da qual o acervo do MARGS possui vários exem
plares. Exibidas várias vezes, essas ilustrações foram fei
tas para a Revista do Ensino e atendem, portanto, à ne
cessidade de textos educativos. Mas sua qualidade, sua 
inventividade e sua beleza lhes dão autonomia. Pode
mos olhá-las hoje, principalmente algumas, como exem
plares primorosos de pintura, todas com uma qualida
de técnica insuperável e algumas com um humor e 
inventividade ímpares.

É um belo exemplo de uma área pouco valorizada e 
tão difícil, que exige, além de habilidade técnica e ta
lento, uma capacidade de deslocar-se de si e pôr-se a 
serviço de outros, tornando visível o que está em pala
vras e, mais importante, ainda, possibilitando o vôo da 
imaginação a partir da sugestão da escritura.

Às vezes penso que a nomenclatura que usamos para 
as ilustrações em textos manuscritos é mais justa do que 
a que usamos hoje. Chamam-se iluminuras as ilustra
ções dos textos e é exatamente isso que um bom ilustra
dor ou capista faz: ilumina o texto.
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Um artista gráfico

Ernst Zeuner, nascido em Zwikau a 13 de agosto de 
1895, desde cedo demonstrou tendência para a arte, 
tendo pintado seu auto-retrato aos 15 anos de idade.

Cursou e formou-se pela Academia de Artes Gráfi
cas de Leipzig. Terminada a Primeira Guerra Mundial, 
da qual participou nos serviços de intendência, resol
veu vir ao Brasil em virtude das dificuldades que passa
va, conseqüência da alta inflação alemã.

Estabeleceu-se em Porto Alegre e, em 22 de outu
bro de 1922, foi contratado pela Livraria do Globo, 
como responsável pelo atelier de artes gráficas, onde tra
balharia por 38 anos.

Durante sua vida profissional teve as mais variadas 
incumbências, desde o desenho de cartazes para loteria, 
selos de impostos, bônus, desenhos técnicos, cartões, 
calendários e ilustrações para enciclopédias. Desenhou 
a capa do primeiro livro de Erico Veríssimo, Viagem à 
aurora do mundo, e de As aventuras de Tibicuera, este 
premiado pelo Ministério da Educação e Cultura.

Nessa diversidade de tarefas, cada uma exigindo um 
tratamento, uma técnica diferente, encontramos a ver
satilidade e a capacidade criadora deste artista gráfico.

Zeuner era muito procurado para executar trabalhos 
particulares, como por exemplo, desenhar órgãos do 
corpo humano para um professor da Faculdade de Me
dicina, o que o deixava um tanto perturbado, pois era 
muito sensível, e jamais podia ver sangue. Fazia tam
bém trabalhos para as Indústrias Neugebauer, como 
desenho de embalagens para ovos de Páscoa e chocola
tes. É seu o desenho do chocolate Estância Velha.

Teve destacado papel no desenvolvimento das artes 
gráficas no Rio Grande do Sul. Formou na Livraria do 
Globo uma verdadeira escola de artistas. Passaram por 
suas mãos nomes como: Edgar Koetz, João Mottini,

Vitorio Gheno, João Fahrion, João Faria Viana, entre 
outros conhecidos no Brasil e exterior. Era um homem 
reservado, prestativo, cumpridor de seus deveres, exi
gente no seu trabalho. Tudo para ele tinha que ser per
feito. Desde o mais simples ao mais complexo desenho, 
executava-o com carinho, detalhe por detalhe.

Jamais interferia na criação dos artistas que com ele 
trabalhavam, apenas ensinava as técnicas, orientava, 
aconselhava, sugeria. Segundo ele, não criou nenhum 
artista, apenas encaminhou talentos, que vinham as suas 
mãos, com seriedade para que eles, cientes de si mes
mos se realizassem artisticamente. Era um grande ad
mirador da natureza. Aposentado e residindo em Tri
unfo, ficavas horas a observar um carreiro dê formigas 
ou o desenvolvimento de suas árvores frutíferas.

Mas, o que mais o comovia era a hora do crepúscu
lo, pois trazia-lhe recordações de sua terra natal Zwikau.

As noites eram reservadas à leitura e à música clássi
ca. Foi nessa época, já aposentado, que executou os tra
balhos para a Revista do Ensino.

Esta mostra promovida pelo MARGS teve por 
objetivo resgatar o passado didático de Ernst Zeuner, 
trazendo ao conhecimento do público a importância 
que teve a sua contribuição inestimável ao desenvolvi
mento das artes gráficas e à formação de outros artistas.

li

k
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Ruth Zeuner Pereira (filha do artista)
Paulo Gomes, artista plástico e professor 

Jornal do MARGS, 
n° 52, novembro de 1999.
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I MEMÓRIA
Um olhar sobre Fernando Corona

a emociona também e a seu modo o reproduz no papel 
com as cores que bem entender, com plena liberdade 
individual criadora”, já dizia o "Velho Corona” em um 
artigo publicado no Correio do Povo por ocasião do 
12° aniversário daquela associação, ressaltando mais uma 
vez sua importância. E é com essas palavras na cabeça e 
com a lembrança de minha experiência como aluna, que 
dia 15 deste mês de setembro vou ter o prazer de come
morar juntamente com meus colegas, professores e a 
nossa diretora, a Larinha, 39 anos desta escola que vem 
possibilitando, através do fazer artístico, o exercício da 
livre-expressão.

Mas voltando novamente aos encontros que venho 
tendo com meu avô, cabe citar as novas descobertas que 
fiz quando foi lançado, no ano passado, o livro Fernando 
Corona e os caminhos da arquitetura moderna em Porto 
Alegre, de Anna Paula Canez. Descobri, então, o arqui
teto. Já tinha conhecimento de alguns de seus projetos, 
mas foi através dessa pesquisa que me surpreendí ao sa
ber que muitos dos prédios em que eu encontrava bele
za eram de sua autoria, como o edifício João Ibanez ou 
a Casa Sloper, que tanto freqüentei na infância com
prando penduricalhos.

É, portanto, evidente a influência que meu avô exer
ceu sobre minha carreira, tanto como artista, como pro
fessora, na medida em que minha vida é constantemen
te transpassada pela história de uma produção de obras 
e de saber que foi se constituindo, durante 67 anos, desde 
sua chegada nesta cidade. Muitas vezes me questionei a 
respeito do peso desta tradição familiar. O quanto este 
caminho era uma escolha e necessidade próprias ou a 
idealização e continuidade de um mito.

Depois de tantos anos trabalhando com arte, essa 
questão talvez não mais me importe. A impregnação foi 
tamanha que a necessidade se fez e não me imagino tra
balhando em outro campo que não seja este. É através 
da pintura que me encontro, que leio e transcrevo o 
mundo. Do “Velho”, não sei se carrego o talento. No 
entanto, da obstinação de ser artista e professora em 
um país que ainda, infelizmente, não prioriza nem a 
cultura nem a educação, tenho certeza.

Ado MalagoliFernando Corona
BASTIDORES

0 olhar de Ruth sobre Malagoli

Um olhar 

sobre Corona

Locatelli, Malagoli, Tênius, Frank Schaeffer, Bianchetti, 
Seelinger, De Francesco, entre outros, eram familiares na 
medida em que dividam espaço nas paredes e balcões da 
casa de meu avô. Penso que a partir desse contato próximo 
deu-se o início da alfabetização do meu olhar.

Quatro anos após sua morte, ingressei no Instituto 
de Artes e, a partir daí, fui conhecendo o professor 
Fernando Corona através dos relatos daqueles professo
res que haviam sido seus alunos. As histórias contadas 
iam desde fatos hilariantes até a sua admirável partici
pação na construção de um novo prédio para o Institu
to, sendo que, para a realização deste, Tasso Corrêa, na 
época diretor, meu avô e outros professores, hipoteca
ram suas casas para conseguir o empréstimo necessário 
junto à Caixa Econômica Federal. Descobri, então, o 
professor comprometido e obstinado, que deixou a pró
pria produção de lado, dedicando-se exclusivamente, 
como ele próprio dizia, a fazer escultores’. Assim mes
mo, passeando pela cidade, encontro o escultor em vá
rios locais, como na fachada do Banco do Comércio, 
no qual realizou o pórtico de entrada que contém um 
escudo com duas figuras reclinadas sobre o arco da por
ta principal, ou no próprio Museu de Arte, do qual faz 
parte do acervo, com uma belíssima escultura em bron
ze intitulada O Inca. Lembro dele, uns anos antes de 
sua morte e já bem velhinho, corajosamente suspenso 
em um alto andaime, em pleno inverno rigoroso, traba
lhando no que seria a sua última escultura, uma ima
gem de Nossa Senhora que ocupa a fachada da Igreja 
Maronita na rua Jerônimo de Ornelas.

Mais adiante, quando fui convidada a integrar o cor
po de professores da Escolinha de Arte da Associação 
Cultural dos Ex-Alunos do Instituto de Artes da UFRGS, 
novamente me encontro com seu trabalho. Amigo de 
Augusto Rodrigues, idealizador das Escolinhas de Arte 
do Brasil, apoiou de diversas formas um grupo de ex- 
alunos, do qual participavam Rubens Cabral, Alice Soa
res, Iara de Mattos Rodrigues, entre outros, que por volta 
de 1960 se uniu em torno do sonho comum de fundar 
no Instituto uma escolinha nos mesmos moldes.

“A criança expressa o sentimento que a embarga, que

Lembro de uma ocasião, quando tinha por volta de 
nove anos de idade, em que encontrei na rua um toco 
de árvore que lembrava a forma de um cachorro. Levei 
o toco para casa, tirei uns pedaços da madeira, envernizei, 
coloquei uma fita naquilo que parecia ser o pescoço e 
levei de presente para o meu avô.

Depois de seu falecimento, em 79, iniciou-se a tare
fa de desmontar a casa e dividir os bens. E minha gran
de surpresa foi descobrir que o toco-cachorro havia sido 
guardado por todo aquele tempo. A minha surpresa era 
decorrente de uma série se sentimentos contraditórios 
que me acompanhavam desde a minha infância. A per
cepção que eu trazia da figura de meu avô era um misto 
de fascínio e receio. Visitá-lo significava entrar num 
ambiente em que a arte se espalhava por todos os 
cômodos e cujo gabinete era onde eu me perdia por 
longos momentos, mergulhada em papéis, lápis de cor 
e canetinhas que ele já preparava para aquelas situações. 
Não sei quando isso começou, acho que assim que eu e 
meu irmão começamos a dar os primeiros rabiscos, pois 
até hoje tenho das garatujas aos desenhos da pré-ado- 
lescência por ele guardados.

Ao mesmo tempo, ficou também a imagem não de 
um avô bonachão, e sim de uma figura temperamental 
e severa, um baixinho de um metro e sessenta que quan
do contrariado mostrava seu intempestivo sangue espa
nhol, dando pulinhos no chão.

A surpresa de ter encontrado o toco-cachorro no 
armário residia exatamente nessa contradição. Como um 
homem tão severo trazia consigo um olhar tão sensível? 
Até hoje a sua personalidade é para mim enigma.

Na data de seu falecimento eu era apenas uma me
nina de quinze anos. Portanto a visão que tenho, passa
dos vinte anos, é formada pelos resíduos que trago da 
minha infância somados aos relatos de quem com ele 
conviveu, e o que ficou impresso como resultado de sua 
inserção na vida cultural de Porto Alegre.

A influência exercida por sua figura mítica é inegável, 
uma vez que já na adolescência me imaginava trilhando o 
caminho das artes. O contato que tive com obras de arte 
originais deu-se desde cedo. Nomes como Iberê Camargo,

O olhar de Ruth 

sobre Malagoli
Dona Ruth é uma senhora do MARGS. Está 

sempre no Museu, que viu nascer ao lado do ma
rido, o artista Ado Malagoli. Em setembro, Dona 
Ruth foi para o auditório falar sobre o que conhe
ce com intimidade: a vida e a obra do fundador 
do MARGS, paulista que se radicou no sul e dei
xou sua marca pessoal na formação de gerações de 
pintores gaúchos, ajudando também na institu
cionalização do sistema artístico. A fala da esposa 
está cuidadosamente anotada num caderno que 
podería ser comprado por uma jovem adolescen
te. Selecionamos aqui algumas passagens do olhar 
de Ruth sobre Malagoli.

Conheci Malagoli em 1947, na Sociedade Brasileira 
de Belas Artes, onde eu costumava ir à noite, após meu 
trabalho, desenhar modelo vivo. Aluna da ENBA, 
freqüentava essa disciplina por apenas meia-hora, meu 
espaço para lanche. No ano seguinte nos casamos.

Fomos morar em um JK que o Ado havia adquirido 
para sua residência-ateliê; em Copacabana. Malagoli, 
na época, residia num casarão-ateliê cedido por um 
amigo, naTijuca, distante 40 minutos de ônibus direto. 
Era preciso viver e pagar a dívida imobiliária (o aparta
mento não estava quitado). Portanto, além de trabalhar 
como funcionária pública, necessitava desempenhar to
das as tarefas do lar. Era um tempo bom e feliz, o início 
de uma bem-sucedida vida a dois.

Malagoli era um boêmio, mas um boêmio sadio. Sua 
boêmia consistia em freqüentar cafés onde se reunia o

A casa do cachorro
Durante vinte anos morei em uma casa de estilo modernista proje

tada por meu pai, Luis Fernando Corona. Na elaboração do projeto, ele 
incluiu uma escultura de meu avô, que se tratava de um cachorro de 
grande porte, em cimento, revestido de pedacinhos de azulejos, com 
dois olhos de bola de gude. E era por sobre este cachorro que eu e a 
gurizada da zona cavalgavamos horas, no devaneio infantil das brinca
deiras de mocinho e bandido. O cachorro transformava-se em cavalo 
valente e íamos longe em nossa imaginação. A referência de nosso ende
reço era, então, a “Casa do Cachorro".

Marilice Corona, 
artista plástica e professora.
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mundo intelectual e artístico. Era amigo de todos e 
mantinha um relacionamento fraternal com Olegário 
Mariano, poeta muito em evidência na época, um 
mecenas que lhe adquiriu vários quadros. Gaúcho, 
Vermelhinho e Amarelinho eram cafés habitualmente 
freqüentados por ele.

No Gaúcho se reuniam artistas plásticos. No Ver
melhinho, o público era heterogêneo: alunos da ENBA, 
arquitetos (naquele tempo não havia faculdade de 
arquitetura, que constituía um ramo das Belas Artes e 
pertencia à ENBA), gente de teatro, críticos de arte, es
critores, alguns em início de carreira, como Antônio 
Olinto, que mais tarde seria o nosso adido cultural na 
Embaixada do Brasil em Londres, gente famosa como 
Celso Kelly e Antônio Bento, os mais conceituados crí
ticos de arte da época, a gaúcha Luiza Barreto Leite, em 
grande evidência no teatro, Ruth de Souza, já em as
censão. Havia pessoas como o respeitado Abdias, de gran
de cultura, criador e grande incentivador do Teatro Ex
perimental do Negro, que era teatro de laboratório, e tam
bém Djanira. Enfim, era um caldeirão de pessoas de alto 
nível. Naquela época, eu já freqüentava o Vermelhinho, 
aluna que era da ENBA. O Amarelinho era mais elitizado. 
Lá se reuniam escritores já de maior nome.

O consumo exigido era mínimo. No Vermelhinho e 
no Gaúcho, bastava um café. No Vermelhinho, seguida
mente se conseguiam entradas para espetáculos teatrais 
de categoria, até mesmo para o Teatro Municipal (cate
goria torrinhas, é claro). Com entradas distribuídas por 
um ex-aluno da ENBA, fui assistir a Vestido de noiva, de 
Nelson Rodrigues, na sua temporada de estréia.

Malagoli era também bastante aventureiro. Certa vez, 
engajou-se num grupo que trabalhava numa estrada de 
rodagem, junto com dois colegas, para viver no mato. 
Mas, não acostumado a serviços pesados, não agüentou 
o ritmo e teve de ser devolvido ao lar, pois havia ficado 
com as mãos em chagas.

Malagoli gostava de trabalhar em grupo. Assim, em 
1949, dividia seu ateliê na rua da Quitanda, no Rio de 
Janeiro, com Glauco Rodrigues, Noemi, pintora cario
ca, nessa época noiva do desenhista gaúcho Paulo Flo
res, a quem desposaria mais tarde, Darei Valença e 
Misabel Pedrosa. Por lá, apareciam, de vez em quando, 
Christina Balbão e outros gaúchos. Foi nesse ateliê que 
Malagoli pintou o quadro Por quê?, contemplado com 
o Prêmio de Viagem pelo País, no Salão de 1949.

Seu grande aprendizado no metier ele teve em São 
Paulo com o professor Enrico Vio, segundo o qual, apa
gar e desenhar de novo não era honroso. Procurava ele, 
desse jeito, fazer com que o discípulo desenvolvesse o 
domínio completo da mão e a perfeição do golpe de 
vista. “Aprendi muita coisa com ele, como jogar uma 
figura de qualquer jeito”, dizia Malagoli.

Malagoli era um grande técnico. Conhecia profun
damente o que os artistas chamam a “cozinha da pintu

ra”. Em atividade no Instituto de Artes, a partir de 1952, 
promoveu uma verdadeira revolução no ensino da pin
tura que, como em todas ou quase todas as escolas de 
arte, era feito em bases bastante acadêmicas. Sofreu, com 
esse seu procedimento, a reprovação dos pais dos alu
nos, que afirmavam o prejuízo dos filhos, dizendo que 
eles estavam desaprendendo a pintar. Acostumados com 
a reprodução fiel do objeto, Malagoli soltou as amarras 
dos alunos, fazendo-os criar e, assim, surgiram traba
lhos pessoais, diferentes uns dos outros, onde cada um 
tinha o ensejo de mostrar sua personalidade, sua ma
neira de ver as coisas.

No Rio de Janeiro, introduziu nas suas aulas um sis
tema de debates que se tornou famoso na época. Cada 
aluno expunha sua obra e os demais faziam todo o tipo 
de crítica. Os encontros se davam aos sábados, à tarde, e 
atraíam grande afluência de público (...) Foi essa espé
cie de aula polêmica e com a participação plena dos 
alunos que ele trouxe para o IBA em 1952.

“Eu não corrigia quadrinhos”, dizia, “isso nada tem 
que ver com a pintura”. Tratava-se de uma experiência 
inovadora, e ele enfrentou muita resistência, inclusive 
da parte de alguns colegas. O ensino da arte, naquele 
tempo, ainda era bastante acadêmico e rígido, o que 
afastava os alunos e tornava pouco atrativas as aulas. 
Malagoli tornou-as agradáveis e flexíveis e desenvolveu 
nos alunos o espírito crítico. Alguns professores costu
mavam dizer: “aproveitem para aprender aqui, porque 
lá em cima (as aulas de Malagoli eram dadas no último 
andar) vocês não irão aprender nada”. Porém os alunos 
se entusiasmavam com esse tipo de ensinamento e se 
tornavam seus amigos. Vários deles se encontram, hoje, 
entre os principais artistas gaúchos contemporâneos.

Dotado de grande conhecimento técnico, que se 
empenhava em passar aos alunos e fazê-los compreen
der a sua importância, entendia ser necessário que os 
alunos gozassem de liberdade de expressão, cada um de 
acordo com a sua personalidade. O professor, para ele, 
era apenas um orientador, um mentor intelectual.

Em 1989, Malagoli já estava muito doente. Foi ope
rado, com certa urgência, de um câncer. Daí por dian
te, nada mais se pôde esperar dele. Caiu numa prostra
ção, foi atacado por esclerose cerebral e uma isquemia, 
também cerebral, que o tornaram incapaz de permane
cer no lar. Fugia de casa, desmaiava nas ruas, perdia o 
rumo. Foi mister interná-lo numa clínica geriátrica. 
Esteve em duas delas, num período de quatro anos. 
Voltou à casa em conseqüência do estado que se agrava
ra, e foi obrigado a guardar o leito, por dois anos. Veio 
a falecer em 4 de março de 1994.

Christina Balbão Ane e afeto

Arte e afeto

O diretor do Instituto de Artes, Círio Simon, cha
ma-a de “a mestra de todos nós”. A artista plástica e ex- 
aluna Clarice Jaeger, de “minha guru”. Alice Soares, ve
lha amiga, diz que, entre muitas qualidades, ela é uma 
grande escultora. Foi madrinha de casamento do escul
tor Gonzaga. Irene Brietzke escolheu-a como homena
geada no Dia Internacional da Mulher. Christina Balbão 
conta com multidões de amigos e admiradores entre os 
artistas, ex-alunos e amantes da arte no Rio Grande do 
Sul. Também, pudera, começou cedo a construir seu 
patrimônio de afetos. Trabalhou no MARGS, como 
veremos, e, em 1942, junto com Vera Witgen, foi a pri
meira mulher a formar-se escultora no Estado. Assis
tente de Fernando Corona, no Instituto de Artes, tor
nou-se professora de desenho, tendo passado por sua 
orientação grande parte dos alunos do Instituto da me
tade dos anos 40 até 1987, quando se aposentou, com- 
pulsoriamente, pela lei dos 70 anos. Contas feitas, sim, 
ela está hoje com 86 anos. E que 86! Voltou da praia 
bronzeada, vestido vermelho combinando com os ca
belos brancos. “Uma diva, uma Simone de Beauvoir”, 
como diz entusiasmado seu amigo e ex-aluno Nelson 
Wiegert, hoje trabalhando no mercado de arte na Ale
manha.

Pois essa diva é capaz de assumir a aparência de uma 
vovozinha, quando coloca um daqueles vestidos de 
modelo tradicional, com botão na frente e gola arre
dondada e se mistura entre os idosos do T Urca, ônibus 
que passa na Fernando Machado.

Assim disfarçada, emenda programações culturais 
com uma energia que surpreende. Freqüenta até hoje 
os concertos do Goethe, as audições de música comen
tada do professor Lopez, na Casa de Cultura (onde nos 
conhecemos), saraus, exposições, almoços, aniversári
os. Nessas horas, para reconhecer a verdadeira Christina, 
às vezes é preciso prestar atenção aos seus olhos vivos e 
serelepes, de quem passou a vida captando a arte e pres
sentindo as possibilidades do aluno, do menino da rua 
que levava ao museu para ver e desenhar, da tampinha 
que junta na calçada para servir de nariz a um fantoche. 
Sua coleta tem sido ampla, desde as ruas do Alto da

Bronze, à índia, Ilha da Páscoa, tantas vezes Paris, Buenos 
Aires, todo e sempre o Brasil, México, Peru, entre tan
tos caminhos. Na casa, construída pelos pais e onde vive 
desde o nascimento, Christina abriga seus tesouros: 
coleções de conchas, apitos de passarinho, artesanato 
de palha, cerâmicas, fantoches, postais, gravuras, foto
grafias, livros, trabalhos de amigos, recortes que falam 
da história, mobiles, sólidos móveis feitos pelo pai, coi
sas que a gente nem sonha. Assim constituído, o uni
verso de Christina merece bem mais que esta matéria 
de página e é por isso que está sendo preparado um 
livro onde a sensibilidade será dominante. Há que se 
divulgar esse exemplo de pessoa que compõe o universo 
cultural gaúcho, contrapondo-se, por inúmeras déca
das, a tanto descaminho.

No MARGS
Christina ajudou a construir o MARGS desde a sua 

fundação, em 1954, quando foi contratada pelo então 
diretor Ado Malagoli, junto com Alice Soares, como 
assistente técnica. Como a equipe era pequena, os fun
cionários eram “pau para toda obra”, como diz Christina. 
Ajudou, por exemplo, a colocar massa entre as madei
ras do assoalho do foyer do Theatro São Pedro, onde 
funcionou, nos seus anos iniciais, o Museu de Arte, par
ticipando assim literalmente da reforma que colocou o 
espaço em condições de receber o museu. Preparando a 
primeira exposição que ali aconteceu, com obras de 
Weingãrtner, ela e Alice visitaram os colecionadores para 
conseguir o empréstimo das obras. Tempos depois, Ali
ce abandona o museu, em favor de seu trabalho no ate- 
lier. Christina, no entanto, permanece até a aposenta
doria compulsória, tal como no seu trabalho de profes
sora do Instituto de Artes: foram 33 anos de trabalho 
no MARGS. Suas lembranças mais vibrantes são as dos 
primeiros tempos, com a equipe reduzida:

“Fazíamos trabalho de rua e, dentro do teatro, era do 
chão à parede. A gente montava as exposições também. 
Lembro de uma, sobre arte mexicana, que montei sozi
nha, com a ajuda de um funcionário cedido, o Aristides, 
muito dedicado, que depois foi incorporado à equipe do

Ruth Malagoli
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I importância da experiência artística e da fruição estéti
ca na formação integral do ser humano.

Embora tenha se mantido fiel à arte figurativa, apren
deu a capturar para suas pinturas e desenhos o que ha
via de mais misterioso no espírito moderno. E suas obras 
foram sendo impregnadas por uma melancolia ímpar, 
por uma atmosfera onírica, que, na maturidade das úl
timas décadas, tornou-se metafísica. Dotou suas mag
níficas naturezas-mortas de tamanha imaterialidade, que 
delas parece emanar luz. Alguns de seus quadros são 
configurações de tal forma simbólicas que extrapolam a 
dimensão do visível.

Passagem obrigatória para quem deseja tomar 
contato com a melhor parcela das artes visuais rio- 
grandenses, a beleza da poesia de Alice Brueggemann 
não pode ser relegada ao esquecimento. Sua parte nesse 
contrato ela já cumpriu: dedicou-se inteiramente a ali
mentar de transcendência nosso cotidiano difícil, nossa 
impossibilidade de comunicação com os outros, nossos 
dilemas diários. Deixou-nos seu olhar melancólico so
bre o mundo, sua tristeza indisfarçável, sua densa 
introspecção.

As próximas gerações têm todo o direito de conhe
cer essas obras serenamente arquitetadas, que compõem 
um único projeto de vida. O compromisso que pesa 
sobre os ombros de todos os que se sentem responsáveis 
pela conservação e divulgação de obras de arte, como as 
de Alice Brueggmann, que se tornaram patrimônio pú
blico, é sempre o mesmo: fazer com que continuem 
existindo, com o mesmo vigor, e da forma como foram 
concebidas, e que possam periodicamente ser visitadas, 
como se visita um amigo querido, de quem temos mui
ta saudade.

Museu. Como o espaço no Theatro São Pedro era peque
no, costumávamos usar outros lugares. Nessa exposição 
sobre arte mexicana, por exemplo, aproveitamos o Insti
tuto de Artes. Havia fac-símiles, grandes fotos de murais 
mexicanos e os penduramos na paredes do auditório. Usei 
também outros andares para colocar quadros de artistas 
famosos mexicanos”. Houve quem visse a mesma exposi
ção em outros Estados e dissesse que a do Rio Grande do 
Sul ficou melhor montada.

Ela costumava cobrir o horário da noite para com
patibilizar com o expediente diurno de professora no 
Instituto de Artes. “Eu ficava sozinha, no horário da 
noite, quando havia espetáculos no Theatro São Pedro. 
O Museu ficava ao nível do que chamavam de balcão 
nobre. Eu esperava o intervalo das peças, porque era 
interessante a visitação, mesmo que fosse por pouco tem
po. Eu abria a porta de comunicação, então as pessoas 
vinham da penumbra do teatro e se deslumbravam com 
a sala iluminada. Nem exigia que perdessem tempo as
sinando, os que não assinavam eu contava, mais tantos 
visitantes, porque achava interessante que percorressem 
as obras. Alguns até se atrasavam para voltar à peça por
que ficavam interessados. Era muito eficiente isso. Tra
balhando nesse setor, a gente está sempre querendo que 
haja visitação e para isso vai criando facilidades para as 
pessoas”. Outro momento que ela lembra com especial 
carinho foi de uma mostra itinerante, quando o museu 
levou a Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, em 

suas obras modernistas principais, 
como as telas de Portinari e Di Cavalcanti.

“Havia a Vera Miriam, ex-aluna de pintura do Mala- 
goli, o Almerindo, o Aristides. De modo que nós, esses 
poucos, é que éramos a administração do museu. Mu
davam os diretores, mas nós sempre ativos, ali, mon
tando exposições. Era uma equipe pequena mas que fun
cionava muito bem. (...) Depois, quando o museu mu
dou provisoriamente para a Salgado Filho, com o fe
chamento do São Pedro para reformas, já havia um guar
da. Então, quando eu ia à noite, já não estava só. Tinha 
um guarda. E quando o Museu foi para a sede definiti
va, apareceram mais. Hoje, às vezes, quando tu entras 
no museu, só enxergas guardas, não é?”

Nosso
Carlos Scliar
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Brueggemann
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Arte, ofício de viver Lembro-me dos guaches de Carlos Scliar, expostos 
em 1944, no Instituto dos Arquitetos do Rio de Janei
ro. E, depois, dos desenhos expressionistas de guerra, 
resultantes de sua estadia na Itália como expedicionário 
da FEB, mas só vim a conhecê-lo pessoalmente em Pa
ris (1950). Hospedadas em hotel, na Rue Cujas do 
Quartier Latin, personalidades brasileiras: escritores, 
pintores, atores, políticos, jornalistas, etc. Também im
portantes personalidades estrangeiras. Entre elas o gra
vador mexicano Leopoldo Mendez, realizador do Tajer 
Grafico, que originou o movimento dos Clubes de Gra
vura, sendo o de Porto Alegre efetivado por Scliar e nosso 
grupo, pioneiro dos posteriores no Brasil e no Uruguai.

A liderança e persistência entusiástica de Scliar con
tagiava os jovens artistas que, comunitariamente, eram 
partidários de uma arte engajada ou humanística. Mo
vimento, na época, semelhante ao de outros países eu
ropeus contrários ao decorativismo alienado da abstra
ção. O jovem pintor com planos e sonhos. Mais planos 
plausíveis do que utópicos. Temperamento rico em 
emotividade.

Consolidamos nossa amizade nas tantas vezes em 
que trabalhamos juntos com o Grupo de Bagé e seu 
inseparável companheiro Glauco Rodrigues.

Quando Alice Brueggemann começou a ter aulas de 
desenho e pintura, no início dos anos 40, nem ela pró
pria poderia imaginar que sua longa vida estaria para 
sempre imantada pela arte, numa história de persistên
cia e fidelidade. Era ainda impossível acreditar na car
reira artística como atividade capaz de prover a sobrevi
vência material de alguém. Para as mulheres, então, uma 
opção deste tipo tinha um forte caráter de diletantismo.

Entretanto, as descobertas que fez durante sua for
mação no Instituto de Belas Artes — especialmente como 
discípula de Ado Malagoli -, numa época em que se 
confrontavam violentamente os valores acadêmicos e os 
modernos, tocaram-na, a ponto de acreditar na possibi
lidade de fazer do ofício de artista uma profissão. As
sim, foi buscando caminhos próprios, fazendo escolhas, 
definindo sua identidade e dando vazão à riqueza de 
seu universo pessoal, sempre de modo parcimonioso. 
Para sustentar-se e manter a autonomia de sua pesquisa 
artística, trabalhou como desenhista para o SESI (Ser
viço Social da Indústria) durante vinte e oito anos, sem 
jamais perder o fio que a conduzia invariavelmente de 
volta à arte.

Sua participação num sistema artístico ainda não 
inteiramente constituído, que apenas ensaiava formas 
de inserção no mercado, deu-se pela fiel parceria com 
amigos, como Alice Soares, sua alma gêmea, com quem 
dividiu por mais de quatro décadas um ateliê. Aliás, sua 
geração sempre incentivou a organização grupai como 
forma de superar as dificuldades de todos. Também 
atuou como professora na Escolinha de Arte criada pela 
amiga, a primeira no gênero no Estado, divulgando a

1964, algumas de

Biografia da artista
Alice Brueggemann (Porto Alegre, 1917-2001)
Nascida em 1917, em Porto Alegre, RS, veio a falecer, em 2001, na 

mesma cidade. Em 1943, concluiu o curso de Artes Plásticas no Instituto 
de Belas Artes. Estudou pintura com Ado Malagoli, desenho e colagem 
com Luis Solari e serigrafia com Júlio Plaza. Em duas ocasiões foi presi
dente de associações de artistas: da Associação Riograndense de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa, em 1964, e da Associação Cultural dos ex- 
alunos do Instituto de Artes, em 1986. Dividiu ateliê com Alice Soares 
por mais de quatro décadas.
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Depoimento de Scliar
“Diariamente, podemos aprender melhor e mais pro

fundamente transmitir nossa visão das coisas. Acho 
que não há forças capazes de impedir que a humanida
de avance na conquista de uma vida mais digna e bela 
para todos. Tento, através dos meus quadros, transmitir 
minha confiança no homem e na sua luta, mostrando 
que a vida é bela e merece ser conquistada. Cada um diz 
o que sabe e como pode.”

Ne iva Bohns, professora 
e critica de arteMara Frantz, jornalista
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O pintor gaúcho, autodidata, estava sempre atento 
aos conselhos dos artistas experientes. A isso, somava-se 
a pratica de ateliê, as viagens e a permanência em países 
europeus. Cativante sua erudição. Conversa sua era ora
tória, acessível para os menos cultos e no mesmo diapasão 
aos mais esclarecidos. Leitor por toda vida, apaixonado 
e conhecedor de cinema ou outros gêneros da arte. Au
tor de obra volumosa e diversificada. Diagramador da 
excelente revista Senhor (Rio de Janeiro, de 1958 a 1960) 
e também da revista Horizonte (Porto Alegre). Ilustrou 
com linoleogravuras o Les Chemins de la faim, de Jorge 
Amado (1950). Editou estampas em linoleogravura 
epoichoir, no período dos Clubes de Gravura de Porto 
Alegre e Bagé. Seria extensivo relembrar as tantas 
atividades de sua trajetória artística. Todavia, devo situ
ar, nas etapas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paris, sua 
preferência pela figura humana. A seguir, predominou 
a paisagem e a natureza morta (viva...) na sua pintura, 
com vestígios do cubismo (Juan Gris) e do mundo si
lencioso de Morandi, com quem muito se identificou. 
Da essência, acrescida à sua rica experiência pictórica, 
resultariam quadros povoados com ferros de passar, bu
les, flores, lamparinas, etc. Objetos cotidianos afeti
vamente recriados e sabiamente colocados nos espaços 
serenos de suas composições. De colorido tonalista refi
nado, germinados à colagem, palavras ou curtas frases 
que, em mensagem, tornaram suas mudas naturezas vi
vas em falantes.

Carlos Scliar sempre esteve atento às injustiças e às 
falcatruas globalizadas. Nunca alienado. Alerta e ativo 
na defesa da não depredação do patrimônio artístico 
nacional (em Cabo Frio e em Ouro Preto). Defensor da 
memória e, seguramente, contra o descartável 
consumismo.

Legou-nos obra de postura profundamente 
humanística, tão digna de ser continuada. Exemplo para 
os que vêem na arte apenas um mote decorativo ou que 
vivem ainda trancafiados na comodista torre de mar
fim...

Xico StockingerDepoimentos de Scliar (1920-2001)

Sobre o Atelier da Globo
O trabalho editorial da Globo está entre as melhores coisas feitas 

no país. Num dado momento, pelo padrão de profissionais que ti
nha, a Globo representou o máximo de seriedade e qualidade criati
va. Os livros juvenis publicados na década de 30 —A ilha do tesouro e 
Alice no país das maravilhas com ilustrações de João Fahrion — são 
obras-primas na qualidade editorial.

Eu era um menino quando ia lá. Tinha entre 14 e 1 5 anos. Era 
o início dos anos 30. Eu freqüentava o Ateliê de Artes Gráficas por
que era amigo do Nelson (Boeira Faedrich). Era um privilegiado. 
Ficava encantado com o trabalho dos artistas, o Nelson, o Gastão 
Hofstetter, o João Fahrion.

O Ateliê ficava no ultimo andar, voltado para a Praça XV. O 
clima era de compenetração; cada um concentrado na sua mesa. 
Eles faziam uma espécie de litografia sobre zinco, que era prepara
do para dar a mesma resposta que a pedra daria. O Edgar Koetz era 
um grande profissional e muito simpático. O Zeuner dirigia o Ateliê. 
Era muito discreto e eficiente, respeitadíssimo por todos. O traba
lho deles foi fundamental para as artes plásticas, pois abriu a possi
bilidade, no mais alto padrão, para o surgimento de novos artistas. 
Hoje, não há mais isso.
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A perenidade do bronze, a beleza agreste dos 

cactos e a grandeza simples das pedras
A Chico
A Chico Lisboa nasceu de uma necessidade dos artistas 

iniciantes. Precisávamos de um espaço para mostrar os trabalhos e 
sentir a opinião das pessoas. Na época, existia somente o Instituto 
de Belas Artes que, se por um lado, alguns até respeitavam, outros 
— e eu era um destes — eram completamente contra. Na nossa opi
nião, a escola era sinônimo de ‘ser quadrado’. Engraçado, essa me
dalha de autodidata eu usei muito tempo até morar na França e me 
dar conta de que a escola também era necessária. Na época, nosso 
pessoal se reunia cm vários lugares, até que em 1937, 1938 efetivou- 
se a idéia da primeira associação. Eu falo cm primeira porque já 
havia existido outras organizações, mas nenhuma teve essa 
longevidade de mais de meio século. No primeiro ano, nós conse
guimos realizar, na Casa das Molduras, uma exposição. Creio que a 
Francisco Lisboa foi um trampolim para a minha carreira, assim 
como para outros artistas, ao possibilitar a exibição do nosso traba
lho. Como representante da Chico Lisboa em São Paulo, eu conse
gui trazer os artistas paulistas mais representativos para a Exposi
ção Farroupilha que houve em Porto Alegre nos anos.40.

O artista Francisco Stockinger está fazendo 80 anos, 
e uma exposição tríplice o homenageia no MARGS, na 
Usina do Gasômetro e no Centro Municipal de Cultu
ra. Tal mostra é bastante representativa do conjunto de 
sua obra, abrangendo dos anos 50 aos 90, e inclui Guer
reiros, Sobreviventes, Cavaleiros, Amazonas, Centauros, 
Touros, Pedras, Nus, Flores, Gabirus e outras figuras, ates
tando a riqueza e variedade de sua obra, quer em mate
riais, temas ou formas. Acostumados com artistas que 
mitificam suas obras, surpreendemo-nos com o Xico, 
uma pessoa cativante que, ao falar, desmistifica o seu 
trabalho e a si mesmo como artista. Stockinger é, ao 
mesmo tempo, uma pessoa simples e o mais importan
te artista gaúcho vivo, é também um dos maiores escul
tores do Brasil, o contraste de sua importância e simpli
cidade faz sua presença e obra dignas de reverência.

Stockinger é brasileiro naturalizado, nascido na Áus
tria em 7 de agosto de 1919, filho de pai austríaco e 
mãe inglesa, desde 1921 residente no Brasil e desde 1954 
em POA. Ao optar por viver aqui, Xico abriu-se de tal 
forma à nossa cultura e realidade que sua obra tudo tem 
de nossas raízes. O RS, em sua história e formação cul
tural, foi marcado pela vastidão do espaço pampeano e 
pelos conflitos de fronteira e com o Governo Central. 
O imaginário de Xico reflete tal gaúcho, através da po
ética do guerreiro viril e livre, e através do cavalo e do 
touro.

ser alguém superior, possuidor de virtudes físicas, mo
rais e espirituais. Assim são os guerreiros do Xico, não 
exprimem medo, violência ou ódio, mostram-se com as 
armas engalanadas, como num desfile comemorativo de 
vitória ou duelo medieval, exibem orgulho, honra, alti
vez e arrogância.

Na maior parte de sua produção, Xico utilizou o 
bronze, o ferro com madeira e a terracota. Mas o már
more, o basalto e o granito levaram-no à abstração. Xico 
produziu pedras dos anos 60 aos 90; sucederam-se pai
sagens lunares, colunas, sanfonas e bancos, onde con
trastam peso e leveza, vazio e cheio, polido e bruto, aca
bado e inacabado, em volumes que parecem pesar e 
dobrar-se sob seu próprio peso, e que lembram objetos 
de culto. Suas flores são esculturas em ferro, com discos 
e hastes formando margaridas que lembram o sol. Com 
elas, Xico exalta a vida, mas o faz com uma matéria inor
gânica, dura, fria e escura, que ele pinta com cores vivas. 
Já suas figuras femininas possuem, em geral, uma sensu
alidade própria de fêmeas, e carregam um ar de liberdade 
e companheirismo, mas nos anos 60 surgiram também 
mulheres disformes, com rugas e densidades.

Na série Sobreviventes, dos anos 60 e 70, Xico utili
zou ossos junto com ferro, madeira e outros materiais 
de sucata, compondo figuras deformadas, com mem
bros descarnados e amputados, o grotesco como arte. 
Nos anos 90 surgiram Os Gabirus, ou seja, “famílias” de 
nanicos catadores de lixo, seres no limiar da condição 
humana e da sobrevivência. Tais figuras são de grande 
impacto dramático, não só através da imagem universal 
da mãe com o filho morto, mas também na representa-

Curadores
Acho que estamos assistindo hoje, não só no Brasil, mas pelo 

mundo todo, a muita gente orientada pelos chamados ‘curadores’. 
Segundo meu amigo lberê, eles acham que são os donos da verdade e 
são figuras que passam e causam um estrago. Nunca tivemos um 
instante tão rico, no Brasil, como agora. Encontramos em todos os 
Estados gente com indiscutível talento. O problema é a excessiva 
importância dada a essa família, antes conhecida como críticos de 
arte, e agora conhecida como curadores. Devemos ter cautela sufici
ente para não permitir que eles nos digam o que fazer. O meu alerta 
é que o artista faça o seu trabalho, sem estar condicionado ao que 
está na ordem do dia.

Adeus, Carlos Scliar, continuarás vivo para orgulho 
de nossa arte e cultura.

Danúbio Gonçalves, 
artista plástico

Depoimentos concedidos ao MARGS em 
outubro de 1994 e novembro de 1995

O touro representa a fecundidade da terra, pois seu 
principal papel é o de reprodutor. O cavalo participou 
da história do RS e se fazia presente nas lidas do campo. 
Ser cavaleiro é ter sob domínio o cavalo, os instintos, é
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Antes de morrer, propusera a organização de galeri

as temporárias, que recebessem obras de arte indígena, 
negra, popular e de vanguarda, para assinalar a 
criatividade permanente do país. O Espaço Mário 
Pedrosa, no Museu Nacional de Belas Artes do Rio, re
colheu sua sugestão.

Recordo Mário sempre alegre, moleque mesmo, 
otimista irremediável, rodeado por jovens. Mesmo nos 
dias imediatos ao golpe, manteve a esperança. Guardo a 
imagem dele, na cabeceira de nossa mesa chilena, com 
um grupo de amigos que se protegiam do toque de que
da, animado com alguma história divertida. Porém uma 
noite, num certo momento, ao falar do amigo Salvador 
Allende, sua voz de belo timbre quebrou-se num solu
ço. Todos tínhamos diante de nós a imagem do Palácio 
de La Moneda em chamas.

“Más temprano que tarde volverá elpueblo a las gran
des alamedas... La historia es nuestra, la hacen lospueblos”, 
falara Allende pelo rádio pouco antes de morrer: man
temos até hoje a memória dessa despedida, que ouvi
mos com o coração apertado. Mário acreditou sempre 
num futuro aberto depois das derrotas, e lembrei dele 
ao voltar ao Chile já liberado e entrar no La Moneda 
restaurado.

Seu exemplo e ensinamento são indispensáveis em 
nossos dias, quando dirigentes políticos sem compro
misso com a nação tentam sucateá-la e quando a mio
pia de tantos não vê o grande processo em curso na 
sociedade e nas artes. Espírito universal e ousado, ao 
mesmo tempo enraizado em seu Brasil e em sua histó
ria, Mário nos ajuda a apostar num horizonte utópico 
mais à frente e no dinamismo de um povo que sabe 
criar, festejar, celebrar, amar e transformar.

com Giulio C. Argan, crítico de arte, que fora prefeito 
de Roma, com Tierno Galvan, prefeito de Madri e tam
bém crítico, com o escultor Alexander Calder e outros, 
presidiu um Comitê Internacional que criou o Museu 
da Solidariedade no Chile. Mais de seiscentos artistas 
doaram telas, a começar por aquela de Miró, “os galos 
que cantam ao amanhecer” e que foi capa da apresenta
ção do Museu.

Na noite da inauguração, em seu discurso, infeliz
mente perdido, entregando o Museu ao povo chileno, 
Mário lembrou que toda arte era um esforço para 
encarnar-se na vida e toda história uma busca para trans
cender-se, uma descendendo e outra ascendendo. E um 
dia, indicou, no futuro - tempos do “reinos da liberda
de” de um de seus mestres? — toda arte seria história e 
toda história seria arte.

Salvador Allende, em seu improviso de resposta, re
tomou a idéia. A exposição temporária na Quinta Nor
mal foi transferida para o edifício que se chamaria de
pois Diego Portales, construído para um grande encon
tro político internacional.

Veio o golpe e Mário ficou umas semanas, oculto, 
em minha casa. Ali escondi quadros de sua coleção par
ticular que, depois de várias peripécias, minha mulher e 
eu conseguimos entregar-lhe no México. O embaixa
dor desse país, seu amigo, que já recebera Hortencia 
Allende, quis acolhê-lo como asilado. Depois de uma 
tentativa frustrada para entrar na embaixada - em que 
terminei indo com o embaixador e Mário ao enterro de 
Pablo Neruda - conseguimos, dias mais tarde, que trans
pusesse o portão, num momento de desatenção dos 
policiais. Temeu-se pelo acervo do Museu, que esteve 
desaparecido por muito anos. Foi redescoberto há pou
co tempo, não sei em que condições.

Mário não esmoreceu. Vivendo depois na França, 
numa ida a Cuba, lançou a idéia do Museu da Resistên
cia Salvador Allende, com sede em Paris e em Havana. 
A proposta era que os artistas enviassem obras para se
rem leiloadas e servissem para financiar a resistência.

Com a abertura política, Mário voltou ao seu apar
tamento de Ipanema, onde o reencontrei, já com sinais 
de sua enfermidade final. Retomou seus artigos e, em 
1979, instigou o líder sindical que surgia, Luís Inácio 
da Silva, Lula, a criar um partido a partir das práticas 
do ABC paulista. Em razão disso, Mário seria o segun
do, depois de Lula, a assinar a ata de fundação do PT. 
Foi então, em 1980, a festa de seus oitenta anos (nasce
ra com o século), numa galeria de arte, rodeado de tan
tos amigos. Morrería logo depois, vencido pelo câncer. 
Um busto na Praça Nossa Senhora da Paz o mantém 
presente em seu bairro. Graças aos cuidados da profes
sora de estética da USP, Otília Fiori Arantes - filha do 
filósofo gaúcho Ernani Maria Fiori, contemporâneo de 
Mário no Chile -, um bom número de seus textos foi 
publicado, pela Edusp, em quatro volumes.

Mário Pedrosa

Criação e esperança

ção do abraço que consola e nos sem rosto e identidade. 
Xico nos obriga a olhar para aqueles que costumamos 
desviar na rua. Sua denúncia, nua e crua, nos faz pensar: 
que responsabilidade temos nisto? O que nos cabe fazer?

Stockinger, aos 80 anos, afirma que “o importante é 
fazer o que se gosta e ser feliz com isto”; o mais é traba
lho constante e olhar agudo que lhe permite destruir as 
peças que não estejam à altura de sua visão. Xico é um 
perfeccionista que produz arte com o mesmo afinco com 
que coleta cactos, em meio às inóspitas paisagens e ca
minhos de pedras. Luis Fernando Veríssimo escreveu 
sobre a sua paixão pelos cactos: “O Xico (...) tem um 
pouco de cacto, alguma coisa áspera e espinhenta...” Seu 
lado áspero é seu modo de ir direto ao ponto, sem ro
deios, e sua obra reflete isto, tem, como ele, uma beleza 
rara, expressão da vida que desabrocha e floresce, mes
mo em condições adversas.

Convivi com Mário Pedrosa em Santiago do Chile, 
quando eu trabalhava nas Nações Unidas (CEP AL), 
em pleno governo Allende e ele chegava para mais um 
exílio (o terceiro ou o quarto, desde os anos 30). Vivia 
perto de minha casa, era só dobrar a esquina. Na sua 
cadeira de balanço preparava “teses” sobre as grande 
transformações civilizatórias; na mesa ao lado, sua mu
lher, Mary Houston, datilografava velozmente um livro 
em que ela, perfeitamente bilingüe, dava chaves de lei
tura e decodificava para o inglês o texto críptico de Joyce, 
Finnegans Wake. Ali reencontrei Darci Ribeiro, conheci 
a cineasta Tetê Morais e Túlio, exilado com Mario, que 
seria um dos desaparecidos nos dias seguintes ao golpe 
de Pinochet.

Conversas intermináveis sobre sua experiência de 
jovem militante na Alemanha de 1930, onde lutara nas 
ruas contra os nazistas; sua reação rápida frente ao 
estalinismo e sua aproximação com Trotsky. Depois de 
uma divergência com este, sobre o caráter socialista de 
regime soviético, que Mário negava, pretendia ir expli- 
car-se com o “velho”, quando ele foi assassinado no 
México. Falou-me de seu exílio durante o Estado Novo, 
nos Estados Unidos, quando desenvolveu sua carreira 
de crítico de arte. Sempre atento ao local e ao universal, 
promovera a pintura comprometida de Portinari, para 
depois - com escândalo de amigos ortodoxos - abrir-se 
à arte abstrata e, mais tarde, até o trabalho de sua amiga 
Lygia Clark. Temperamento inquieto, absorvendo o 
novo que surgia, sensível às perspectivas planetárias da 
arte, das práticas sociais e do pensamento.

Dali de Santiago escreveu bela carta a Picasso, suge
rindo que tirasse sua obra Guernica de Nova Iorque e a 
enviasse ao Chile, país que era sinal de novos tempos. 
Ainda bem que Picasso não o atendeu... Logo depois,

Biografia do artista
Mário Pedrosa (1900-1981)
Professor e historiador da arte, foi um dos nomes decisivos da crítica 

de arte brasileira, articulando, ao longo de uma vida dinâmica, o 
engajamento político revolucionários com a atuação e reflexão artística. 
O texto As tendências sociais da arte de Kathe Kollwitz (1933) rompeu 
com a tradição nacional da crítica impressionista e convencional. Com o 
trabalho Da natureza afetiva da forma na obra de arte (1949), foi o mais 
importante defensor da arte abstrata no Brasil. Personalidade internacio
nal, num de seus exílios, organizou o Museu de Arte Moderna, depois 
Museu da Solidariedade no Chile de Allende. Artistas do mundo inteiro, 
como Picasso, Calder, Miró e Léger, atenderam o apelo do amigo envi
ando obras. Os únicos artistas brasileiros que conseguiram furar o blo
queio do governo militar à iniciativa de Pedrosa, foram Frans Kracjberg, 
Lygia Clark e Sérgio Camargo, que remeteram suas obras de Paris.

Luiz Alberto Gómez de Souza. 
Diretor Executivo do Centro de Estatística Religiosa e 

Investigação Sociais (CERJS) no Rio de Janeiro

Antônio Henriques, 
escritor, professor e 

técnico em cultura do MARGS

Jornal do MARGS, 
n° 69, junho de 2001

Jornal do MARGS, 
n° 49, agosto de 1999
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caso, a arte não estaria destinada somente aos espaços 
dos museus e galerias, dos acervos dos colecionadores, 
podendo estar nas ruas ou nas residências de pessoas 
com menos poder aquisitivo no Brasil

— proposição de integrar à obra os sentidos do es
pectador. Experimentação, radicalidade, invenção, ma
nuseio, sensibilização tornam-se operações inerentes ao 
processo artístico.

“Os Bichos não têm avesso”, revelava Lygia sempre 
que comentava suas proposições.

Antes dos Bichos, Casulos, advindos de placas metá
licas, com demarcação de planos através de obras e vin
cos. As construções eram suspensas à parede, criando 
um espaço entre a bi e a tridimensionalidade.

Aliás, os espaços topológicos sempre foram explora
dos por Lygia: dentro/fora, aberto/fechado, alto/baixo... 
desde suas pinturas dos anos 50. Já naquele período, a 
pintura se fazia sobre tela ou madeira, justapondo pla
nos, fazendo surgir uma linha orgânica. Linha-espaço, 
como um risco escavado, um intervalo que une e separa 
ao mesmo tempo. Depois do Bichos metálicos, as Obras 
moles, feitas com tiras de borracha entrelaçadas, e os 
Trepantes, conjugando madeira e cobre. O trepante, ex
plica-nos Fabbrinni, “é uma planta trepadeira ou um 
bicho-preguiça que se agarra aos troncos das árvores, 
confundindo-se com a vegetação. Como uma víbora, 
ele se enrodilha nos ramos, ou, como uma parasita, se 
nutre da seiva de outros vegetais. O trepante é uma cas
cavel, gavinhas, molusco, planta ou órgão...” Novamente 
aqui, a imagem do molusco e suas circunvoluções iniciais.

Orgânico. Dobradiça. Planos. Dobra. Espinha dor
sal. Placas. Posições. Metal. Movimento. Avesso. Tem
po. Corpo-a-corpo. Diálogo. Circuito. Estimulações. 
Jogo. Dinâmica. Expressividade. Vida própria. Essas são 
algumas das palavras que pulsam no texto de Lygia, evo
cado na introdução deste nosso convite a visitar um 
Bicho. Tomados como segmentos de planos metálicos a 
partir de uma superfície maior (o contexto da arte), es
tes vocábulos poderíam ser dobrados e articulados 
visceralmente entre si, gerando possibilidade de movi
mentação em nosso pensamento, provocando outras 
emanações a partir das proposições da artista.

Hélio OiticicaLygia Clark
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participou de alguns dos mais importantes momentos 
da história recente da arte brasileira. Interessada na re
lação da obra e seu contexto e sobretudo investigando 
exaustivamente as formas geométricas, integra o Grupo 
Frente entre 1954 e 1956, liderado por Ivan Serpa, jun
to com Hélio Oiticica, Lygia Pape, Décio Vieira, Franz 
Weissman, entre outros. Sua parceria com Hélio Oiticica 
ficará, desde então, marcada por proposições e reivindi
cações em conjunto, intensa troca de correspondência, 
publicações e exposições em comum. Sabemos hoje o 
quanto é importante a associação de um e outro per
curso no contexto da arte no Brasil e seu reconheci
mento internacional.

Preocupações com os espaços topológicos sempre 
estiveram presentes na atividade da artista que iniciou 
sua formação com o arquiteto Roberto Burle Marx, no 
Rio de Janeiro. Em quatro anos de estudo com esse 
mestre, ela pôde vivenciar as múltiplas possibilidades 
do desenho e compreender as formas arquitetônicas que 
lhe seriam tão caras em seus projetos posteriores (como 
os Projetos de Arquitetura Fantástica, de 1963, por exem
plo). Lygia Clark estudou, de 1950 a 52, com Fernand 
Léger, Aspard Szènes e Dobrinsky, em Paris, e sempre 
soube valorizar suas viagens ao exterior, tornando-as 
verdadeiras experiências profissionais e de formação de 
subjetividade. No Brasil, acompanhou a produção teó
rica de Mário Pedrosa e Ferreira Gullar, o que a inseriu 
no Movimento Neoconcreto (1959/61) junto com ou
tros artistas com pesquisas afins. Do Neoconcretismo, 
podemos sublinhar algumas características que podem 
ser as mesmas das proposições de Lygia Clark e dos Bi
chos em particular:

- eliminação da moldura, para as obras bidi
mensionais, e da base, para as esculturas, com desejo de 
integração da obra e de seu ambiente;

- introdução do objeto, interseccionando os terri
tórios da arte e os da vida cotidiana;

- consideração da arte como possibilidade de inter
venção no social, principalmente através da dessa- 
cralização dos objetos utilizados na construção da obra, 
ou pela possibilidade de reprodução das mesmas. Neste

“Cada bicho é uma entidade orgânica que só se re
vela totalmente no seu tempo de expressão” disse Lygia 
Clark, enquanto se lançava, em 1960, em uma experi
ência bastante intensa e deflagradora de um pensamen
to construtivo, a partir do rompimento do plano e da 
noção de quadro, aspirando a incorporação da superfí
cie ao espaço em que transita o espectador. Em suas 
formulações, escritas no mesmo ano do início da cria
ção do conjunto de estruturas com placas metálicas, ela 
acrescenta: “Ele (o Bicho) tem afinidade com a concha 
e os mariscos”.

Pois se nos dedicarmos a olhar e a manipular um 
Bicho de Lygia Clark, como qualquer um de nós já o fez 
quando tomou às mãos um molusco em sua concha à 
beira da praia, talvez possamos perceber ali as idéias de 
ordem e de fantasia, de invenção e de necessidade, de 
lei e de exceção emanadas do movimento espiralado, 
pelas forças de torção, pelas reentrâncias e saliências que 
nos conduzem, ora aos espaços internos e inacessíveis 
ao olhar, ora ao lado de fora da estrutura calcária, tão 
sedutora aos olhos, às mãos, ao pensamento.

Mas que são os Bichos? Deixemos a resposta por conta 
das palavras da própria artista, tão vivas e viscerais quanto 

o nome que dei às minhas obras desse 
período (1960), pois suas características são fundamen
talmente orgânicas. Além disso, a charneira de união 
entre os pianos me fez lembrar uma espinha dorsal”

Os Bichos de Lygia Clark pedem, como o fez Paul 
Valéry, quando investigava filosoficamente a necessidade 
(e o ato) de criação artística, que escutemos o ingênuo 
que existe em nós: um olhar pela primeira vez, um gesto 
prenhe de curiosidade, uma inundação de pequenas per
guntas, atitudes geralmente atribuídas a crianças. Lem
bram de Oswald de Andrade, que no Manifesto da Poesia 
Pau Brasil demandava “Nenhuma fórmula para a con
temporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres”?

Mas o que pode significar a visualização, ou mesmo 
a manipulação de um Bicho, passados mais de quarenta 
anos da primeira proposição e depois de tantas apresen
tações e interpretações desse trabalho?

Lygia Clark, artista brasileira (BH, 1920 - RJ, 1988),

Mundo-abrigo: campo 

experimental aberto
Depare-se repentina e distraidamente com um con

junto de latas velhas, empilhadas e enfileiradas, próximas 
a um poste, onde há um trapo amarrado a balançar-se 
com o vento. Para alguns, nada mais do que um frag
mento indesejável do cotidiano a poluir a paisagem ur
bana. Para outros, uma pontuação poética da realidade, 
uma possibilidade de ferir um olhar pleno de limitações, 
advindas de pré-condicionamentos sociais e culturais, 
apesar do que há de sensibilidade em cada um de nós.

Latas para acondicionar e transportar água, para 
beber ou lavar os carros na rua, podem estar apontando 
mais para o “incontível, o inatingível e o incabível” de 
uma urgência real do que para uma metáfora ou propo
sição artística. Latas para sinalizar bloqueios do trânsi
to, latas para aquecer comida ou pele de quem está com 
frio, são as latas absolutas, de Gilberto Gil em Metáfo
ras. Afinal, o que sabemos nós acerca das necessidades e 
das improvisações populares?

Foram algumas dessas construções improvisadas que 
desencadearam grande parte do processo de trabalho 
do artista Hélio Oiticica, que irreversivelmente passou 
a enfatizar a situação de uma arte coletiva, que pudesse 
contar com a participação do espectador de modo 
visceral, fazendo a ligação definitiva entre manifestação 
criativa e coletividade.

Uma experiência radical não pode ser menospreza
da ou esquecida. Nos momentos em que se deseja pinçar 
uma questão importante do monte de feno de nossas 
inquietações - uma agulha de ouro no palheiro ordiná
rio, como Cildo Meireles nos fez ver - o melhor é reme
xer em nosso arquivo de referências essenciais: Hélio

trabalho: “Éseu

:;

Elida Tessler, artista plástica. 
Professora do Departamento de Artes 

Visuais do Instituto de Artes/UFRGS, 
coordenadora, junto 

com Jailton Moreira, do Torreão.

Jornal do MARGS, 
n° 66, março de 2001
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Oiticica é uma delas. Seus conhecidos Bólides tiveram 
origem em um arranjo de latas. Seus Parangolés são o 
exemplo do quanto a experiência da reunião de materi
ais diversos, recolhidos dos restos do mundo, pode se 
transformar em obra, desde que seja assumido seu caráter 
experimental e valorizada a associação, a costura entre 
os elementos e os gestos de quem os apresente enquan
to arte. “Acham-se coisas’ que se veem todos os dias 
mas que jamais pensávamos procurar. É a procura de si 
mesmo na coisa — uma espécie de comunhão com o 
ambiente. (...) Há aqui uma disponibilidade enorme 
para quem chega: ninguém se constrange diante da arte” 
registrou em Aspiro ao grande labirinto (Rocco, 1986)

As preocupações de Hélio Oiticica não se restringi
am, é obvio, a problemas de ordem estética ou con
ceituai. Nem se dirigiam a uma estetização da miséria 
ou da violência, o que seria um absurdo. Suas inquieta
ções eram fortemente vinculadas a um desejo de mu
danças sociais no Brasil.

Há uma proposição desse artista que é exemplar, 
correspondendo à sua vontade de vincular a arte ao so
cial. Trata-se de Mundo-abrigo: um texto-obra escrito 

a sua produção já não mais se vincu
lava às tradicionais categorias da arte. Anos antes, ao 
comentar seus Parangolés, por volta de 1964, Oiticica já 
propunha a intersecção entre a arte e a vida, afirmando: 
“O museu é o mundo; é a experiência cotidiana”. Avan
çando e assumindo o risco de suas invenções, Oiticica 
chega, então, ao Mundo-abrigo, projeto jamais realiza
do, configurando um “fracasso”, no dizer do próprio 
Oiticica. E por que fracassou esse projeto que absorvia 
a arte como programa de vida, uma possibilidade de 
elaboração produtiva das relações de cada um com o 
seu contexto, incluindo a ocupação de viver como 
“atividade-comportamento”, uma experiência estética?

Fazendo parte da proposição geral de Mundo-abri
go, estava o projeto de trabalho denominado Barracão

cuja idéia era a de reconhecer o espaço urbano como 
experimentalmente apto a experiências de grupo. No 
texto que acompanha o projeto, Oiticica diz que Barra
cão revela uma potencialidade viva de uma cultura em 
formação, definindo-a como a possibilidade aberta de 
uma cultura. As idéias de Hélio Oiticica íam contra a 
folclorização do que vinha sendo denominado arte pri
mitiva ou popular brasileira, ou culturas impostas arti
ficialmente: “Toda a parafernália cultural-patriótico-fol- 
clórico-nacional é opressiva”. Nesse trabalho, ele consi
dera a elaboração espacial das favelas (dos anos 70 no 
Rio de Janeiro) como uma arquitetura experimental, 
transformável, incorporando as soluções para o dia-a- 
dia como uma atividade positiva, “algo que não nasce 
da casa estruturada nos modelos conhecidos”. Oiticica 
interessa-se pela ligação orgânica entre as diversas par
tes funcionais dos espaços do barracão, considerando 
inclusive as conexões entre as áreas internas e externas, 
em topologia que correspondería às suas utopias artísti
cas, reconhecidas nos seus penetráveis e labirintos, como 
a Tropicália (1967), por exemplo.

Em suas reflexões, Oiticica aponta para o caráter 
ousado de sua experiência, pois demonstra que a situa
ção brasileira da época não poderia estar recebendo idéias 
tão subversivas em relação à distância definida entre arte 
erudita e arte popular, ou mesmo entre arte e antiarte, 
para utilizar os seus conceitos. Mas também nos lega 
uma semente, dizendo o quanto o projeto é aberto a 
outras circunstâncias. Se Oiticica desejou que diferen
tes camadas da população brasileira pudessem experi
mentar suas práticas enquanto não submissas a circuns
tâncias de ordem social-ético-políticas, cabe a nós plan
tarmos tal semente.

Em momento de Fórum Social Mundial, onde um 
outro mundo é possível, que ele seja também abrigo, gua
rida para este grão que ainda podemos plantar, se quiser
mos, quem sabe, em uma lata velha de óleo, vazia, aban
donada em uma ruela qualquer de nossa cidade.

Iberê Camargo

O Quadralhão
i.

Como todos que criam grandes coisas, Iberê Ca
margo foi homem de propósito unívoco na vida. Seu 
propósito foi a pintura. Podia ter sido um dos nossos 
maiores escritores, como se vê os textos publicados e a 
publicar. “Por que esta obsessão de pintar? A pintura 
me perseguiu toda a vida; foi minha alegria e meu tor
mento”, desabafou um dia, já consciente da doença in- 
sidiosa. Não admitia dividir-se.

Quando a dor no braço direito, reflexo da doença, 
impediu-o de pintar, em meados do ano passado, in
dignou-se contra o destino cruel. Mas logo reagiu, to
mando as coisas filosoficamente: “Ninguém quer mor
rer. Portanto, todos querem ser eternos. Mas já imagi
naram a chatice que deve ser a eternidade?” Voltou à 
leitura de seus amados clássicos gregos e latinos, e, ao 
mesmo tempo, com a paixão que punha em tudo, dedi- 
cou-se a escrever suas memórias, destinadas a perdurar 
como um monumento da memorialística brasileira.

Recuperado o uso do braço graças à radioterapia, 
voltou a pintar com alegria e paixão. O retrato de Maria 
Helena Pereira, pintado em maio, deixou-o feliz; pare
cia uma criança que houvesse reencontrado um brin
quedo perdido. Depois, não cabia em si de felicidade 
quando pintou dois retratos a guache de seu velho ami
go Vasco Prado.

Então, um belo dia, o Quadralhão. Mandara fazer 
um bastidor com tela, medindo 2 metros por 4. Perple
xidade dos amigos: “Ora, Iberê, como se poderá retirar 
esse quadro do ateliê?” Rindo: “Primeiro se cria o pro
blema e depois se resolve”.

No início de julho, retomou as sessões diárias de radi
oterapia, desta vez na cabeça. O velho e rijo jequitibá 
começava a mostrar-se abalado. Mas o Quadralhão obce
cava-o. Desenhou as figuras do quadro - três vultos femi
ninos. Dia 27 de julho, terminou a radioterapia, coinci
dentemente no mesmo dia em que se inaugurava no Rio 
sua retrospectiva. Apesar do sucesso no Brasil e no exteri
or, merecendo elogios no New York Times e no Le Mon
de, a retrospectiva não lhe agradava, por não considerá-la 
suficientemente representativa de sua obra. Logo caiu de 
cama, da qual só se levantava amparado por duas pesso
as. Dia 30 de julho, uma sexta-feira, a amiga Lia Raffainer 
ouviu dele que no dia seguinte pintaria o Quadralhão.

“Não conseguirá”, sentenciou Lia para um amigo comum. 
“Claro que não”, ecoou o amigo.

Conseguiu. Madrugada de sexta para sábado, mais 
ou menos às 3 horas, sentou-se na cama e disse a sua 
mulher, Maria: “Agora está tudo claro. Aqui igual a lá. 
Temos sido felizes e continuaremos assim. Vamos”. Ves
tiu-se, calçou os tênis e pôs uma boina. Amparado por 
Maria e a vizinha Eunice chamada às pressas, subiu os 
dois lances da escada íngreme para o ateliê. Pintou com 
energia desesperada, sentando-se todo instante para des
cansar. Acabou em algumas horas e saiu para o café da 
manhã. Dia 31, domingo, fez-se conduzir de novo ao 
ateliê, para assinar o quadro. A assinatura insegura e 
trêmula, denunciava a fraqueza física. Dia 2 de agosto, 
na cama, concedia a polêmica entrevista coletiva; mor
ria polemizando como vivera. Removido para o hospi
tal na manhã do dia 8, à tarde pediu insistentemente 
que lhe trouxessem o quadro, pois queria retocá-lo. 
Como era materialmente impossível atendê-lo pediu 
papel e lápis, fazendo 5 desenhos, os últimos traços de 
sua vida. Às 23h45min do dia 9, o fim.

“Iberê nos deixou um enigma” disse o crítico cario
ca Ronaldo Brito ao olhar o quadro, que Iberê denomi
nou Solidão. Talvez aquelas três lúgubres, mulheres se
jam as Parcas - as deusas da morte que estabelecem a 
hora fatal. A mulher embuçada deve ser Átropos, que 
com sua desapiedada tesoura corta os fios de ouro e seda 
por elas mesmas tecidos para a vida dos poetas e dos 
artistas. O título deve aludir à infinita e irremediável 
solidão daquele que está morrendo. A revista Time, ao 
registrar a morte de Iberê, disse que ele expressava a 
“miséria humana” de forma “impiedosamente hones
ta”. No Quadralhão, pintou sua própria miséria por não 
poder escapar às Parcas. Morreu amargurado porque não 
poderia mais pintar. Pois não queria viver apenas para 
viver; queria viver para pintar, na sua “alegria” e seu “tor
mento”.
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I PMQ OiSA“horrorizar” o procurador diante deste “poço encanta
do que transforma as coisas” de onde advêm as “coisas 
transformadas” - diante deste mundo estranhado1, que 
resulta na disposição dos objetos no chão de zinco. 
Savino apaixona-se ao remexer com a enxada, depois 
com um graveto e ainda em seguida com as próprias 
mãos, pois ao remexer em sua matéria, ora sente prazer 
ora sofrimento - e esta ambigüidade era a marca da sua 
força, do seu impulso, da obsessão e entrega de Iberê ao 
seu criar.

Tomando-se por base esse conto - sem dúvida de 
caráter autobiográfico pela referência aos carreteis de 
infância e à disposição dos dejetos de “forma” apaixo
nada e impetuosa - verificamos aí pistas da sua essência 
criativa, vemos aí indicada a gênese de uma obra tão 
radical.

As cartas de IberêACI.RVÜ IBFKÍ
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A gênese por escrito As cartas de Iberê
Nota
1 A característica principal da estctica grotesca, sobretudo do Gro

tesco Romântico, no qual pode ser vinculado o Expressionismo, na con
cepção de Wolfgang Kayser. Ver: O grotesco: sua configuração na pintu
ra e na literatura. São Paulo: Perspectiva. 1986.

Além da genialidade de sua obra plástica, Iberê 
Camargo também nos legou muitos textos que demons
tram que a pintura nos privou de um excelente fabulador, 
de um escritor muito interessante. Como em suas telas, 
nos seus escritos encontraremos, em altíssima represen
tação, as nossas angústias, a angústia dos que buscam, 
Savinos em busca da Verdade, a insondável mas primor
dial Verdade diante do que nos amedronta e parece ab
surdo. Além de seus contos, também em suas memórias 
encontraremos a expressão da condição humana, da dor 
humana, expressão, reconheçamos, raramente alcançada 
em literatura. Mestre em sua arte, é possível perceber 
como Iberê igualmente tinha noção da forma, da técni
ca, ao tratar criativamente com as palavras. É possível 
verificar que a sua literatura é tomada dos mesmos fun
damentos de sua expressiva pintura.

Em 1988 Iberê publicou No andar do tempo. Neste 
livro de contos encontraremos imagens ligadas ao pla
no do fantástico, um narrador envolto com forças es
tranhas e, sobretudo, personagens imersos num ambi
ente de suprema angústia diante do tempo (o tempo 
que passa), a inquietação diante de um mundo regido 
por forças inconcebíveis. Portanto, uma narrativa to
mada de traços sobejamente vinculados à tradição do 
mais genuíno estilo grotesco.

Num desses contos, O relógio, o protagonista é um 
menino que perde o seu relógio, herança de família, 
dentro da latrina localizada no fundo do quintal. Savino 
decide reaver a peça a qualquer custo, mesmo que a fos
sa esteja infectada de aranhas, que podem sair das fres
tas e o atacarem - e “esta idéia o aterroriza”.

À medida que se adentra na busca, a excitação do 
menino aumenta. Apaixona-se. Não lhe importam mais 
as aranhas, o nojo e o fedor. Perde todo o escrúpulo: usa 
as próprias mãos. Assim, entre fragmentos do relógio e 
coisas apodrecidas - “destroços, destroços, repete” - os

dias e as noites se alternam. Além das demais peças do 
relógio, Savino então percebe que começa a encontrar 
também soldadinhos de chumbo, uma cornetinha e car- 
retéis. São seus brinquedos de infância, reencontrados 
naquele “poço encantado que transforma as coisas”.

O desenlace se dá com os dias se sucedendo e Savino, 
exaurido, ardendo em febre, cada vez mais obstinado 
em busca do “tempo perdido”.

“Com as mãos enrugadas pela umidade, dilacera
das, a pele gretada, queimada pela acidez da fermenta
ção, continua a inusitada busca: investe contra os mon
tes, desmancha-os, espalha a merda ao vento, com fu
ror. Ora, a merda se esfarela, se transforma em pó entre 
suas mãos. As sombras se alongam e escurecem o pátio. 
Agora nem mesmo a noite o detém.”

Depois da leitura desse conto, narrado com a mes
ma força, com a mesma disposição da forma, pela mes
ma personalidade do homem-pintor, certamente que 
estamos diante da indicação de um processo criativo — a 
partir da “degeneração escatológica” da narrativa - a in
dicação da gênese da pintura de Iberê.

Tomemos alguns elementos do conto que podem se 
referir aos aspectos composicionais de sua obra: Savino, 
ao dispor dos objetos pelo chão (chão de zinco, como a 
aspereza de sua tela), ao remexer aqueles dejetos, apal
pando cada fragmento, separando a merda em peque
nas porções, remete simbolicamente ao seu fazer e criar. 
A tela que é vista como um áspero enfrentamento (o 
chão de zinco), o graveto-pincel-espátula com o qual 
remexe a tinta-merda que é apalpada e examinada em 
seu menor fragmento, constituem os fundamentos de 
sua pintura.

Mas há mais: vemos que a matéria-prima do conto 
advém dos “restos humanos”, de destroços tanto orgâ
nicos (a merda) como inorgânicos (os brinquedos de 
infância), que são reavidos mesmo que essa idéia possa

Em 1984, dez anos antes de sua morte, o artista Iberê 
Camargo doou parte de seu arquivo pessoal ao Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul. Entre os diversos mate
riais que compõem esse arquivo, ocupei-me, em minha 
pesquisa, especialmente de sua correspondência profis
sional, recebida e expedida, que cobre o período entre 
1946 e 1987. Uma visão panorâmica sobre essa corres
pondência revela-nos um artista meticulosamente aten
to na condução de sua trajetória artística. Desde a preo
cupação sobre a montagem de uma exposição, a com
pra de materiais no exterior, até a inserção cultural e 
mercadológica de sua obra, tudo parecia ser objeto de 
interesse de Iberê.

Se essas correspondências deixam inequívoca a auto- 
consciência de Iberê Camargo enquanto artista repre
sentativo da arte brasileira, por outro lado, através delas 
ele expõe suas conflituadas relações com o sistema das 
artes. A começar pela difícil questão de ser um artista 
original em um país periférico como o Brasil:

“Como sou um latino-americano, amanhã dirão que 
eu estou imitando a maneira do pintor De Kooning. 
Cada um de nós paga o preço de nosso nascimento”, 
dizia Iberê em correspondência de 1984. Apesar de, na 
década de 70, Iberê já ser um artista plenamente legiti
mado em nosso meio artístico, ele afirmava que o êxito 
profissional no Brasil era sempre medíocre, pois não 
ressoava além do bairro, não escondendo sua vontade 
de deixar o país. Talvez expressasse tal opinião como 
uma revolta às sistemáticas adversidades impostas aos 
artistas em dar continuidade aos seus trabalhos. Especi
almente no caso de Iberê, lembremos os altos custos 
que lhe acarretavam a decisão de pintar apenas com tin
tas importadas. Se na IX Bienal de São Paulo (1967) 
Iberê solicita o cancelamento de sua participação, pois 
muitos colecionadores se recusam a ceder suas obras, já 
na Bienal de 1969 ele questiona, inconformado, o mo-

Paulo Ribeiro 
Escritor, autor de Iberê (romance)

Jornal do MARGS, 
n° 50, setembro de 1999
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Uma das alusões mais freqüentes a respeito de Siron 
é a de ele ser um pintor brasileiro. Em princípio, não 
concordamos com a generalização do termo, já que nossa 
produção pictórica é heterogênea e plural. Diriamos que 
Siron é uma entre as múltiplas alternativas de lidar com 
a brasilidade, cabendo a nós verificar onde reside sua 
autoria na pintura brasileira, o que efetivamente a cons
titui e a dilacera.

Por ter vindo ao encalço das formas abstratas dos 
anos 50 e 60, Siron chamou seu contraponto: botou os 
olhos num conteúdo de fôlego que seria sua forma. A 
lição de privilegiar o específico de sua linguagem que a 
tudo reduz e incorpora acentuou o compromisso com a 
pintura pura, numa comunhão inalienável com sua 
materialidade, que o faz cúmplice para sempre do óleo 
sobre tela, sendo essa a primeira de suas qualidades. A 
segunda e decisiva para nós é o projeto de poética que 
foi sendo gestado no interior de sua pintura e que tem 
seu auge a partir dos anos 80.

Após a adesão inicial por uma figuração de tradição 
expressionista (expressionismo alemão, espanhol, inglês, 
etc) a caracterizar a maior parte de sua produção dos 
anos 70, Siron redimensiona a concepção plástica e ga
nha com isso. Opta por incorporar, em sua pintura, os 
recursos visuais próximos da criatividade de base, inter
nos à sua cultura, a totalidade visual de um campo cul
tural alternativo, num Brasil goiano (antas, césio, terra, 
enxadas, currais), longe dos centros cosmopolitas e pró
ximo ao meio ambiente natural em si, ou de si mesmo 
enquanto natureza intensa. Aproxima-se e introjeta vo
razmente as sugestões visuais desse entorno e através da 
maneira de formar e dar cor, próximas ao popular, ao 
ingênuo, ao ínsito, aos aspectos da arte pop - o kitsch, a 
grafite, ballons, letras e números 
operação visual - forma x forma - por nós percebida. 
São metáforas e simbolizações desses mundos paralelos 
até sua transcendência em sonhos e pesadelos tão 
imprevisíveis quanto indispensáveis.

É importante observar que Siron não se limita, em 
sua obra, apenas ao discurso explícito que quer questio
nar mazelas ou exaltar feitos fortes nessa totalidade de

sua proposta cultural. Vai além das intervenções estéti- 
co-ideológicas na sociedade em que convive - traduzidas 
em instalações, memoriais e monumentos, atuações 
públicas em cuja liderança busca um exercício de cida
dania iluminada. É

E sobre a arte propriamente, qual foi o pensamento 
de Iberê sobre a produção artística do seu tempo? Pri
meiro, observamos o quanto o artista olhava com des
confiança as linguagens estéticas que se desenvolviam 
além das categorias artísticas tradicionais (pintura, es
cultura, por exemplo). Ele se dizia perplexo com as ten
tativas de alguns artistas em anular a sensibilidade e o 
conteúdo subjetivo da obra de arte - reação à redução 
imposta pela arte conceituai nos anos 70? Neste senti
do, para Iberê, a criação cedia espaço à invenção pueril. 
Receoso de que a arte deixasse de existir quando supe
rada pelo pensamento, Iberê manteve profundas reser
vas em relação às linguagens artísticas contemporâneas. 
Assim, ao longo de sua correspondência, podemos sen
tir como a arte e a vida são afirmadas como uma entida
de absoluta.

Um último aspecto merece consideração no conjunto 
dessas correspondências: o sentido pessimista e desen
cantado com que o artista percebia a condição humana. 
Para ele, o homem havia perdido o seu caminho e, para 
sobreviver, teria de redescobrir a sua condição animal.

“ (...) O carnaval acabou hoje. Vi na sua alegria um 
lamento. Agora o povo volta a sua realidade. Eu já nem 
penso em termos de países. Para mim o homem perdeu 
o caminho do homem. No caminho do homem estão 
as coisas, as bugigangas. Para sobreviver, ele terá de 
redescobrir sua condição animal” (Carta a Leika, Rio 
de Janeiro, 1974)

Melancólico frente à condição de finitude humana, 
Iberê buscou restituir por meio do ato criador um pou
co da dignidade humana. Defensor intransigente da sua 
visão pessoal da arte, Iberê reclamou até o fim de sua 
carreira a crença no poder transformador da arte para a 
humanidade. A sua pungente produção, neste sentido, 
nos dá um grande testemunho.

nas formas pictóricas - veja-se bem - 
que propõe uma interação cultural com genialidade. 
Executa o que os críticos dos anos 70 apontavam como 
estratégia de translado, ou seja, a operação de levar até o 
espaço erudito da obra os recursos formais das artes da 
base. Num raro acordo visual, congrega a criatividade 
da margem (formas alternativas dessa base) com as for
mas hegemônicas da história da arte, num verdadeiro 
desagravo ao culto e ao inculto, onde ele compreende 
que reside a origem e onde a emoção estética se funda. 
Por vezes branda e lírica (como nos Pássaros), irônica e 
analítica (em Curral), exasperada e aflitiva {Homem e 
metamorfoses), insana (em Político), vulgar e suburbana 
(em A rainha na intimidade), toda primitiva (em Um 
pintor), erótica (no Em nome do pai), ritualística (em 
Patuás e Ensaio), gestante (em Embalagem 3 ) ou pura
mente inocente (em Vestígios) nas novas formas nascen
tes, de forma a guindar os recursos de base até um po
der simbólico autêntico. E haverá poder mais genuíno 
que o poder simbólico?

Siron parece, com isso, querer questionar o próprio 
conceito de arte erudita, quando ligada tão-somente a 
um saber superior e descontaminado, acrescentando a esse 
código erudito todos aqueles conteúdos que adensam a 
totalidade desse campo artístico interno à sua vivência de 
raiz rural num Brasil central. Busca demonstrar que a 
relação que entre os códigos altos da pintura pura de Siron 
Franco entretêm com a vida e a mente desse povo é ques
tão relevante, e é posta-em-forma literalmente — óleo so
bre tela - a conter a diversidade visual de todas as paixões 
elementares ali contidas e ali expressas.

Isso que o qualifica também o faz polivalente, pro
pondo questões para a pintura que vão do envolvimento 
ao desapego permitindo-se elaborar uma erudição ou
tra, até a metalinguagem (em Homenagem a Monet) onde 
zera o tom e tudo recomeça.

Siron é raro e caro como uma das possibilidades

tivo de sua ausência da representação brasileira nessa 
mostra, assim como sua ausência das páginas dos gran
des jornais. Em resposta ao que, em suas palavras, con
siderava uma apropriação do “soçaite” e da alta-costura 
para com a arte, Iberê decide dar aulas de pintura na 
penitenciária de Porto Alegre. “Prefiro me aproximar 
dos que erram, dos decaídos, dos que sofrem, a dialogar 
com impostores”, afirmava o artista.

O mercado de arte também foi alvo de suas críticas, 
como quando se recusou a conceder desconto superior 
a 30% aos marchands interessados em comercializar suas 
obras. Argumentava que vendia além da obra um nome 
que construiu sozinho ao longo da sua vida, com “sacri
fício e renúncia”, como escreveu em correspondência 
dirigida a Thomas Cohn.

Um dos aspectos mais dramáticos dessa correspon
dência talvez esteja entre os anos de 1969 e 1970, quan
do Iberê passa uma temporada no sul (em suas palavras, 
uma necessidade existencial e de importância capital para 
a sua obra) e, sofridamente, aguarda a remessa de tintas 
importadas através dos amigos que estão no Rio de Ja
neiro. O aumento sistemático do dólar, naquela con
juntura econômica, impunha a Iberê o temor de não 
mais poder dispor de tintas importadas para o seu tra
balho. numa sofisticada

“Aguardo com a maior ansiedade a retirada das tin
tas da alfândega. Quando as terei? Enfrento, sem glória, 
longos e gélidos dias de um pintor sem tintas. Só a tei
mosia não me deixa bater em retirada. O sol desapare
ceu do céu, que é branco e nevoento. Posso escrever nos 
vidros da janela. Se o fizer, escreverei: preciso de tintas. 
Sem vermelho não se pode pintar”.

Gilmar Carneiro 
Mestre em História, Teoria e Critica da 
Arte pelo Instituto de Artes da UFRGS

Jornal do MARGS, 
n° 83, setembro de 2002
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O percurso poético integral de Gonzaga repousa 
sobre a recusa radical a esse tipo de alienação. Sua cul
tura identifica-se plenamente com o conceito da vitali
dade global da natureza. É na potência cósmica da fe
cundação que a natureza detém o mistério da vida. E, a 
partir dessa magia fundamental, o artista procura expri- 
mir-se com suas esculturas, numa linguagem formal .que 
não é nem descritiva nem metafórica, mas emblemática 
e simbólica sobre os elementos da natureza profunda.

Os elementos dessa natureza profunda referem-se a 
uma ordem morfológica global que traduz o contrato 
harmônico entre o homem e os diferentes reinos: ani
mal, vegetal, mineral. As esculturas de Gonzaga expres
sam a magia desse amálgama formal à maneira de uma 
concepção animista. As silhuetas humanas são sobre
postas com pescoços em bico de pássaro no lugar das 
cabeças, evocam em seus corpos a polpa das frutas tro
picais e têm, como pele, a casca rugosa das árvores. O 
recurso da utilização dos materiais sintéticos, no lugar 
da madeira ou da pedra, acentua o efeito emblemático 
desses fetiches conceituais modernos que constituem os 
elementos de uma imaginária atualizada do naturalis
mo integral.

A escultura A noite é um vulto côncavo que repre
senta um corpo de mulher, no qual o busto é trespassa
do por uma série de dentes pontiagudos que se parecem 
aos bicos das aves de rapina. Gonzaga realizou num com
putador uma foto-montagem em que essa figura apare
ce na clareira de uma floresta, emergindo de uma 
touceira de arbustos de pequeno porte. O artista conse
guiu, ali, expressar a filosofia completa de sua visão e 
fornecer a chave da leitura humanista dessa obra, alta
mente simbólica, que faz parte do acervo permanente 
do Museu de Arte de São Paulo.

A Sagração da primavera, um mural de 2,20 x 4,80 m., 
ornamenta, desde 1999, o espaço de entrada da estação 
Ana Rósa, do Metrô de São Paulo. Ele representa uma 
verdadeira cosmogonia da condição humana inserida 
na natureza. Sobre um fundo cinza-concreto, duas fi
guras emblemáticas simbolizam o homem e a mulher. 
Aos pés do homem, duas formas oblongas e carnudas 
evocam os frutos da terra. Entre o homem e a mulher, o 
espaço ocupado por varetas lineares que formam um 
discurso de intensa conotação semântica: no alto, um 
leque de varetas curvilíneas em posição de guarda-chu
va aberto esquematiza a estrutura da habitação primiti
va, a oca. Um pouco mais distante, um bastão linear 
vertical aponta o signo da fecundação. Logo abaixo, um 
quadro delimita o espaço do território. Saboreia-se a 
beleza da natureza no equilíbrio do momento presente. 
A Sagração da primavera define os signos essenciais do 
quadro da comunicação vital, o que significa, no espa
ço do mistério. O espaço do mistério é o da expectativa, 
o da vigília ao instante mágico da comunicação do ser 
com as forças da natureza.

O espaço recompõe o tempo. O naturalismo de 
Gonzaga é de natureza passional e de finalidade global. 
Ele afirma que o instante mágico é uma questão do tem
po e que as forças da natureza seguem as fases do dia, 
que essas se desenvolvem segundo a seqüência imemorial 
da aurora para o dia, ao crepúsculo e à noite. Expectati
va exasperada da magia da comunicação global aponta 
para o paroxismo do transe espiritual do artista e o faz 
transgredir a mais elementar das leis da natureza. De
fronte aos quadros, grandes relevos que expõe no 
MARGS de Porto Alegre, ele apresenta claramente as 
quatro fases do dia, porém alterando a ordem da 
seqüência: em primeiro lugar vem o dia, depois, o cre
púsculo, a seguir a noite e, por fim, a aurora. A aurora 
no final, porque ela representa, para Gonzaga, o eterno 
retorno ao nascimento do dia, o momento privilegiado 
da comunicação global, o instante em que o homem, 
atento ao espetáculo da natureza, encontra ali o desejo 
de protegê-la. O naturalismo integral de Gonzaga sin
tetiza sobre a mais bela das aventuras espirituais, a fé 
acerca do homem, sobre o dia de hoje e sobre o futuro.

autorais da pintura brasileira, capaz de lidar com as vá
rias facetas de nossa dimensão estética, refletindo-a de 
sua base ao topo. Parece cogitar-se pouco, hoje em dia - 
numa arte entregue apenas à produção e ao consumo - 
esses níveis alternativos de criatividade, buscando com
preender que a latência da arte (cultura) não sonega, 
nas formas, as diferenças e os conflitos. Ela é íntegra e 
incorpora um underground próprio e irredutível à 
globalização.

Espera-se, outrossim, níveis de leitura compatíveis 
com essa espessura existente em toda grande arte como 
é a de Siron Franco, um dos autores brasileiros mais 
completos e significativos da atualidade.

ng'

m
Há uinalinlw que permanece

i*-
I frT4

j

A
21
I

ÍÊ|

Marilene Burtet Pieta 
Professora do Instituto de Artes da UFRGS 

Membro do Conselho Consultivo do MARGS O naturalismo 

integral
Jornal do MARGS, 

n° 48, julho de 1999

A comunhão com a natureza, realizada por Gonzaga, 
é significativa e ele a transmite por meio de suas obras e 
textos, comovendo-me profundamente, porque eu a sin
to de maneira semelhante. Poderia atribuir-lhe os mes
mos termos de meu manifesto do naturalismo integral, 
que escrevi na Amazônia, na bacia do Alto do Rio Ne
gro, numa quinta-feira, 3 de agosto de 1978. O natura
lismo integral de Gonzaga é alérgico a toda forma 
alienante de poder ou da metáfora do poder. O único 
poder que ele reconhece não será este, destruidor e 
abusivo, o da sociedade, mas aquele outro, purificador 
e catártico, o da imaginação a serviço da sensibilidade. 
O naturalismo assim concebido diferencia-se radical
mente do realismo que é sempre a metáfora do poder. 
Isso implica não somente uma maior organização da 
percepção, mas, também, um maior desenvolvimento 
humano.

O naturalismo integral de Gonzaga se faz da paixão 
e da iniciação. Numa carta que o artista me escreveu em 
12 de agosto de 2001, ele declara: “Quero embriagar- 
me com tanta beleza, com a beleza da natureza. Não se 
trata de alienação. A alienação é o fato de, contra ela, se 
cometer tanta violência”. O indígena da Amazônia, em 
seu estado natural, em seu ambiente, é um iniciado 
amoroso da natureza: ele a conserva, respeitando-a. 
Aculturado e convertido, ele perde o dom do naturalis
mo integral, o seu contexto inicial de harmonia com a 
natureza ambiental. Ele começa a executar, na floresta, 
a agricultura sobre queimadas, de maneira abusiva e 
desmesurada, transformando-se no inimigo número um 
de seu próprio ambiente.

Paris, maio de 2002. 
Pierre Restany, critico francês, autor do 
Manifesto do Rio Negro (Manifeste du 

Naturalisme Integrali — agosto de 1978)

Jornal do MARGS, 
n° 80, junho de 2002

Analítica Persona 117



Ione Saldanha Waltercio Caldasvy

A vida e a pintura não 

andam em linha reta
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“Olhar é o modo dos poetas (...)• Ver é o modo dos 
pintores”.

A frase é de Ione Saldanha, uma artista que viu muito 
e transformou o visto numa produção artística que se
duziu críticos, jornalistas e outros artistas. Seu segredo? 
“Pegar um objeto de função perfeita (...) e transformá- 
lo numa coisa gratuita, inútil mas usável, de necessida
de total”, como ela explicou no catálogo que apresenta
va as bobinas, em 1971. Explique-se: o trabalho plásti
co de Ione Saldanha, na tela, passou do figurativo ao 
abstrato e do abstrato ao geométrico. Depois, saltou da 
tela e materializou-se em ripas, bambus e bobinas (des
sas usadas pelas indústrias para enrolar fios e cabos). 
Em comum nas diferentes expressões plásticas, a cor: 
“Ela significa a própria vida”, segundo a artista. Ou, no 
dizer de Frederico Morais, nas mãos de Ione, “a cor como 
se tribaliza”.

Ione Saldanha faleceu no início deste ano, aos 80 
anos. Gaúcha de Alegrete, aos três estava no Rio de Ja
neiro, porque o pai, advogado, foi cassado por uma des
tas inúmeras revoluções que o sectarismo gaúcho pro
duziu. Adotou a cidade carioca, de onde só saiu para 
temporadas na Europa ou na serra fluminense. Ao lon
go da vida foram inúmeras exposições, no Brasil e no 
exterior, mas o destaque do seu currículo é um privilé
gio raro: ter participado de onze Bienais, entre 1953 - a 
segunda edição do evento paulista - e os anos 80, na 
15o edição. Como não poderia deixar de ser, ela tam
bém foi homenageada pela I Bienal do Mercosul. Em 
Porto Alegre, realizou uma única exposição, em 1982, 
na galeria do Clube do Comércio, com organização de 
Fabio Coutinho.

“Durante todos esses anos, houve uma espécie de 
vai e vem. Na pintura e na vida a gente não anda em 
linha reta”, explica a simplicidade de Ione. Em termos 
artísticos, talvez a ruptura mais marcante tenha sido a 
passagem do quadro para o objeto: um dia, “a ripa de 
Ione pulou fora do quadro e declarou-se autônoma” 
(Frederico Morais), transformando-se em “mastros má
gicos” (Mario Pedrosa), “numa leitura brasileira, lúdica 
e afetiva” (Marcus Lontra). A ripa, no princípio, era uma

ripa mesmo, que ela apanhou num canto do atelier e 
incorporou à pintura, “seguindo ritmos de cor e de es
paços, para preencher toda ripa”. Depois, independen
tes da tela, as ripas surgiram como objetos tridimen
sionais até ganharem a companhia dos bambus, que vi
raram marca registrada de Ione Saldanha. A produção 
dos bambus tinha um ritual cuidadoso. Primeiro, eles 
deveríam ser cortados entre maio e setembro, preferen
cialmente na lua minguante, nunca em dia de chuva. 
Depois, ficavam armazenados um ano, para secagem 
completa. A preparação da peça envolvia raspagem das 
felpas, lixagem e perfuração cuidadosa de lado a lado, 
com ferro em brasa. A seguir, o bambu era colocado 
entre dois cilindros para que pudesse rolar no chão do 
atelier, enquanto recebia seis demãos de tinta branca.

A aplicação da cor definitiva só era realizada depois 
de muitos estudos e croquis. Tudo ao som de Stravinsky 
ou Schubert.

Em meados dos anos 90, quando a equipe do 
MARGS fez contato com ela para uma possível mostra 
na cidade, desculpou-se por não poder aceifar, porque 
“havia doença na família”. Não revelou que, de fato, 
quem estava doente era ela própria. Como nas suas pai
sagens urbanas dissolvidas em brumas, Ione se foi de 
mansinho e em silêncio.

Da arte como presa
imputação - me perdoem) como artista conceituai, num 
sentido muito amplo e brasileiro, não somente reflexi
vo, num eixo que tem sua partida no construtivismo e 
que ainda prossegue em definição, agregado de um 
minimalismo poético aquecido pelo nosso ar. É produ
tor de obras às vezes não facilmente catalogáveis nas 
categorias artesanais padrões. Reduzindo muito essa 
apresentação, são obras que têm o fundamento per- 
ceptivo na sua superfície, no espaço que ocupam ou no 
local conceituai que comporta essa relação. Enfim, não 
a coisa apresentada, mas a interseção do que é visto com 
o pensamento. Nesse evento específico oferecido pelo 
MARGS, são mostrados os seus projetos livro-referen- 
tes, num conjunto bastante variado. Os trabalhos em 
exposição não são independentes do conjunto principal 
de sua obra. Eles formam com ela um tecido completo.

Acercamento é a palavra adequada para ações pen
sadas, estratégicas, como as artimanhas da caça ou da 
sedução. É palavra apropriada para uma aproximação 
aos livros de Waltercio. Eles aguardam que retiremos o 
véu que os cobre. Mas, por outro lado, parecem indife
rentes se o fizermos ou não. E curioso que esses artefatos 
sejam placidamente autocentrados, guardando uma con
victa autonomia do ambiente onde estão. São coisas 
mesmo, desmontáveis se você quiser, transportáveis, 
guardáveis. São mundanamente venais, sem com isso 
perder a emanação de nobreza. São imperiais, são sa
grados, são hieráticos, são solenes. Demonstram estar 
imunes ao ambiente em que estão. E, no fundo, sabem 
estar enobrecendo-o. Na nossa aproximação, na nossa 
ronda silenciosa, espreitando as vitrinas da exposição, 
no nosso exercício venatório, tememos que a posse seja 
improvável. Podemos possuir todos e quaisquer daque
les livros, mas é impossível capturar sua independência

Parto do pressuposto de que estamos titereados por 
coordenadas ortogonais, inseridos num espaço geográ
fico pleno da ação entre seres que apreendem, e coisas, 
informações ou estímulos que são apreendidos. Essa 
cenografia comporta o prazer de sermos batedores da 
obra de arte, numa metafórica cinegética. As institui
ções artísticas de nosso entorno têm tido a felicidade de 
verem seus públicos crescerem a cada nova mostra, esti
mulados por um movimento cultural que se tem revela
do um oferecedor de presas gordas. Os hiatos entre os 
eventos vão se apequenando mais e mais, fazendo da 
constante discussão da arte a nossa delicia. E a evidên
cia dos resultados das exposições tem estado firmemen
te plantada na qualidade crítica de suas propostas. A 
expectativa e a certeza do prazer antepõem a imagina
ção ao olhar: estamos ficando habituados a manter a 
tocaia. O contato cada vez mais constante com o que é 
bom, com o melhor ou com o excepcional dilata as pu
pilas e aguça o olfato. Porque somos caçadores de obras 
de arte, de eventos de arte, de reflexões sobre arte. E 
desta vez, nosso objeto (presa) será uma parcela parti
cularmente atraente da produção de Waltercio Caldas. 
Acercarmo-nos de uma reunião de seus livros é uma 
oportunidade muito bem-vinda. O valor artístico dessa 
amostragem é extraordinário. Quem acompanha seu 
trabalho sabe que a mostra oferecerá um manjar. Ao 
público que não o conhece, serão oferecidos novos e 
provocantes mistérios.

Waltercio é carioca, nascido em 1946, crescido, por
tanto, já dentro de um Brasil no gerúndio, com identi
dade visual em construção. Hoje o artista está inserido 
num espaço privilegiado da arte brasileira, comparti
lhado por nomes com aprovação internacional. Pode
mos classificá-lo (toda classificação é uma grosseria, uma

Susana Gastai
Jornalista e Professora cia FAMECOS/PUCRS
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Arthur Piza sinfônico
antológico Manual da ciência popular, de 1981 (esgota
do), e o livro Velázques, de 1996 (que talvez ainda possa 
ser encontrado em algumas livrarias somente como 
Velázques, procure!), ambos obras-primas da arte con
temporânea brasileira. E tem seus livros-objetos e 
escultóricos, que são a maioria, em geral peças ágrafas 
melhor aceitas pelos museus, ainda que (ou porque) 
coloquem em xeque as categorizações. São peças às ve
zes remotamente referentes ao códice, outras vezes cru
as aposições a ele. Sua presença cênica é notável. Inde
pendente de uma possível flexibilidade articular (funci
onalidade), seu estado é com freqüência imóvel, con
cordando com o cerimonial do evento. O movimento é 
mais interior à obra do que exterior. Ao invés do espan
to, os livros acabam por gerar a gravidade exigida a um 
instante que não tem fim. Parecem estar inseridos em 
outra atmosfera e numa linha de tempo diferente da 
nossa. Seu momento é estático (ou quase), determina
do por uma característica integridade da idéia tornada 
física. Se pudermos manuseá-los, melhor. Mas se não 
for permitido, eles não se importarão. É como se desde
nhassem de nosso toque. Serão, portanto, o contra-sen- 
so dos seus irmãos impressos.

Nesse trajeto, temos numa extremidade a comuni
cação, no meio do caminho a linguagem e a percepção, 
e na outra extremidade o enigma. É de fato um ban
quete. E cuidado com operações ensaiadas, como a lei
tura da obra de arte. Não deixe a metáfora criar parâ
metros para o desfrute. Leitura não é propriamente per
cepção, é interpretação lexical etc. Ter em mente essas e 
outras diferenças pode ser um salvo-conduto naquelas 
peças em que não há absolutamente nada para ler. E 
quando houver algum texto, desconfie. Em Waltercio 
Caldas, o livro, o livro mesmo, é subjacente como um 
grande bagre. Por isso, atenção. Não tente ler, senão a 
obra escapa.

moral. A sua nobreza é ambígua: guarda tributo respei
toso à sua condição de obra de arte, ao mesmo tempo 
que nos permite entrever um relampejo de humor.

Uma proposta de ponto de partida para uma inter
pretação: formalidade, presunção e até alguma mag
nificência. Numa escala gradual de funcionalidade, o 
livro, o quase-livro e o não-livro de Waltercio se fun
dam na tensão discursiva entre o bidimensional e o 
tridimensional. As forças se equiparam na intensidade, 
gerando o silêncio algo pomposo que lhe é uma marca. 
Sobre esse calar ostentoso, ao invés do segredo percep- 
tivo, é depositado o imprevisto conceituai. Há quem 
vislumbre aí uma afetação surrealista. De certa maneira 
isso não deixa de acontecer, pelo menos no plano do 
cinismo da linguagem. Mas um pouco de iluminismo, 
outro tanto de rigor criativo, mais o apego à ordem, e 
muito - mas muito mesmo - de um requintado saber 
fazer, enfim, somando tudo isso (e mais alguns pontos 
aqui e ali), temos nessa produção uma obra definitiva
mente clássica. Definitivamente porque “de fim”, clás
sica porque modelar. Waltercio é modelo. É um clássico 
dentre nossos artistas conceituais. Ele torna possível a 
construção visual de uma equação matemática ou uma 
cadeia de signos que tenha integridade. Ou, ainda, trans
forma em substância plástica uma anedota, incorporan
do o espaço.

A exposição tem livros de todo jeito. Seja irônico e 
comece na própria lojinha do Museu: lá tem livro co
mum, livro mesmo, como Waltercio Caldas, um livro 
de arte comercial no qual o artista atua como projetista 
gráfico (caríssimo, acho que custa mais de duzentos re
ais, mas se você pode, ele esta à venda, reserve e busque 
na saída). Voltando ao salão principal da mostra, lá tem 
livros de artista (no sentido exato do termo), como o
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O jogo sinfônico 

de Arthur Piza

riam à prova do esquadro e do transferidor de ângulos: elas 
trazem em si o caráter de rebeldia da linha sutilmente cur
va ou levemente quebrada, capaz de transmitir um caráter 
de “imperfeição” que é condição mesma dos seres animar 
dos e desta trajetória a que chamamos vida.

Um segundo recurso é aplicado quando as peças são, 
realmente, geométricas: neste caso, sua exatidão indivi
dual pode se diluir diante da nova forma composta pelo 
conjunto. É esta, e não seus elementos constitutivos, 
que elabora um traçado tortuoso, que se amontoa no 
centro do suporte como se temesse uma agressão, ou 
que se libera tranqüilamente em ritmos ondulantes. 
Diante da beleza do rodo resultante, esquecemos das 
pecinhas que o compõem, como não atentamos para as 
notas isoladas de uma sinfonia. Piza nos mostra o movi
mento do motor e onde ele nos leva, sem necessaria
mente destacar o papel de cada engrenagem.

O repertório de recursos do artista inclui ainda o 
uso controlado da cor. Ela vem conferir individualida
de, para não dizer personalidade, a cada elemento. Não 
por acaso, geralmente estes deixam de ser tão numero
sos quanto em outras peças. Piza aponta para a multi
dão uma lente zoom e observa um grupo reduzido de 
suas figuras. Agora, trata-se das relações dentro de um 
microcosmo. Vistos assim, os elementos parecem me
nos ordenados, mas influem mais uns sobre os outros. 
Aqui, não é somente a sombra de um relevo que afeta o 
outro, mas é a própria sobreposição cromática que se 
une à física para determinar o comportamento de todo 
o tecido.

Coerente, Piza dá continuidade à poesia e musi
calidade das gravuras que o revelaram há 50 anos em 
seus relevos, que convidam muitas vezes ao toque de 
maneira quase sensual. Nestes, porém, as formas geo
métricas parecem ter adquirido “consciência” de sua 
existência e se apoderado de seu destino. Abstratos, no 
sentido legítimo da palavra, que não é a mera oposição 
ao figurativo, mas sim a capacidade de gerar pensamen
tos e emoções - os relevos de Piza se completam no 
íntimo de cada observador, criando sensações como de 
paz e aconchego, de agressividade, de isolamento e soli-

Acostumados a associar figuras geométricas a rigi
dez e equações matemáticas, podemos surpreender-nos 
com Arthur Piza e sua maneira de sujeitar triângulos, 
quadrados e retângulos a ritmos orgânicos por defini
ção opostos ao cerebralismo frio, transformando-os em 
elementos capazes de revelar não somente sensações, mas 
também emoções. Observe-se atentamente, por exem
plo, a peça A88, de 1995. Aqui, losangos e trapézios, a 
despeito de suas pequenas dimensões, revoltam-se con
tra o suporte que os mantinha presos a duas dimensões 
e buscam cada qual sua direção, estraçalhando-o no 
ímpeto de sua fuga, numa verdadeira explosão à qual só 
falta o som. Metáfora consciente ou inconsciente, tal
vez, mas algo que nos impele interiormente - definição 
por excelência da melhor arte.

Na poesia visual de Piza, as formas geométricas as
sumem as funções das palavras na poesia concreta: a 
materialidade daquelas geram significados, como nesta 
o sentido das palavras une-se ao significado da forma.

Confirmando sua íntima ligação com o universo 
poético, Piza, em algumas oportunidades, não resistiu à 
possibilidade de somar ao impacto visual de sua obra o 
significado de um título. Foi assim na exposição que 
tivemos a oportunidade de apreciar aqui em Porto Ale
gre, em 1989, quando Piza falou de suas criações. Peças 
daquela época, que podem ser revistas agora no MARGS 
junto a outras mais recentes, traziam nomes sugestivos 
como Partículas em liberdade, Pequeno cataclisma ou 
Queda inexorável. Sem dúvida entra aí uma pequena 
concessão ao gosto francês pelo jogo de palavras, uma 
vez que as peças em questão provinham de mostras rea
lizadas em Paris. Contudo, são títulos que vão além da 
mera descrição/identificação.

A obra de Piza tem raízes no prazer da criação, e esta 
origem lúdica perpassa-a em todas as linguagens escolhi
das. O próprio artista declarou certa vez que seus “elemen- 
tos-alfmetes montam jogos de influências e, quando se 
transformam em um só elemento, está terminado o jogo”. 
Para expressar esta pulsão vital, Piza se vale de recursos sem
pre econômicos, mas extremamente eficazes. Assim, na 
maior parte das vezes, suas figuras geométricas não resisti-
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dão, de harmonia ou de desencontro, de alegre desor
dem, ou simplesmente representando uma revoada rumo 
ao desconhecido.

Mauro Fuke das portas de elevadores antigos. A Garra expande-se no 
espaço através de varetas de madeira articuladas, calcula
das matematicamente com o auxílio dos recursos da com
putação e montadas de forma artesanal. Em 2001 criaria 
uma estrutura similar, que chamou de Arvore, em que 
cada uma das partes principais parece gerar ramos que 
guardam entre si as mesmas proporções.

cilitar a apreensão dos diferentes tipos de produção do 
artista, que nem sempre se manifestaram de forma con
tínua.

■

Objetos híbridos
Mauro Fuke freqüentemente aplicou sua reconhe

cida habilidade técnica a uma abordagem onírica da re
alidade, utilizando materiais não industriais: madeira, 
pedra, conchas, ossos, fibras. Os resultados foram peças 
abstratas, sem qualquer referência direta à realidade 
circundante, mas que já seguiam uma lógica particular 
a cada uma das peças, formadas por elementos associa
dos,
escultórico único. Entre 1984-85, seus objetos monta
dos a partir do uso arbitrário de um vocabulário formal 
fantasioso, não chegavam a constituir reproduções de 
elementos reais, embora fizessem alusão a eles.

■

Biografia do artista
O MARGS reccbcu, entre 10 de outubro e 17 de novembro de 2002, 

a retrospectiva de Arthur Luiz Piza. A mostra traz 142 obras em escultu
ras, relevos, aquarelas em papel, madeira e gesso, além de uma pequena 
série em porcelana. Nascido em São Paulo em 1928, Piza está radicado 
em Paris desde a década de 50, fato que o consagrou como um dos mais 
notáveis representantes da arte brasileira no circuito internacional. A vinda 
desse conjunto de obras produzidas entre 1958 e 2002 ao MARGS faz 
parte de um intercâmbio firmado entre o MARGS e a Pinacoteca do 
Estado de São Paulo. Em cartaz na instituição paulista entre agosto e 
setembro, a mostra atraiu uma média de mil pessoas por dia.

Diálogos 
entre a 
vontade* e 
a razáo: ü Estruturas simples

Em 1993, o artista voltaria seu interesse para as ex
periências dos minimalismos norte-americanos, redu
zindo sensivelmente a quantidade de elementos em suas 
obras, e explorando a noção de série, através da repeti
ção de módulos idênticos. Em 1994 surgem objetos com 
estruturas fechadas, esféricas ou ovóides, projetados 
como construções arquitetônicas e revestidos com um 
fino trabalho de marchetaria. Nessa fase, a computação 
o auxilia como uma ferramenta poderosa que confere 
um nível de precisão impossível de ser alcançado ma
nualmente. Para a I Bienal do Mercosul (1999), Mauro 
Fuke apresentou uma escada de aço que desenvolvia uma 
espiral aérea, tendo apenas uma das bases sustentadas 
no chão. A obra foi inteiramente projetada com recur
sos da computação, a partir das medidas tomadas de 
um degrau de uma escada real.

Como se pode observar, na maioria dos casos, Mauro 
Fuke age em dois níveis distintos: o da concepção e o da 
execução, reunindo dois pólos que foram freqüentemente 
dissociados nos procedimentos artísticos das últimas dé
cadas. O controle extremo de todas as fases da produção 
da obra fazem ver um artista-construtor por excelência, 
preocupado com questões de acabamento e de qualidade 
material das obras produzidas, coisa bastante rara no uni
verso artístico atual. Contudo, outras questões, menos 
tangíveis, também impregnam seu trabalho. Desde o iní
cio de sua carreira, seus objetos foram construídos a par
tir de problematizações específicas que se explicitavam 
com e na execução das obras. Estas questões costumam 
girar em torno de regras de proporcionalidade que relaci
onam as partes com o todo.

Para compreender a complexidade do raciocínio ar
tístico de Mauro Fuke, é preciso perceber a existência 
de regras geradoras, baseadas em princípios geométri
cos, que dão sustentação a cada uma das peças e criam 
uma lógica interna às próprias obras. Mas esse desafio 
não é o único, nem o mais significativo para o visitante 
da mostra. Mais importante ainda é reconhecer que, a 
despeito do rigor formal empregado na execução das 
peças, o que Mauro Fuke coloca em prática é um extra
ordinário exercício de liberdade de pensamento, crite
riosamente oferecido ao público.

-
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não necessariamente fixados num corpomas

Eunice Gruman 
Jornalista

Diálogos entre a vontade 

e a razão: rápido 

panorama sobre a 

produção de Mauro Fuke

Objetos metafóricos
Em suas obras iniciais, o artista costumava colocar 

pequenas esferas de pedra em suportes de madeira. As 
esferas podiam deslocar-se livremente se alguma força 
externa provocasse tal ação. Do contrário, a inércia po
dería torná-las imóveis por um período indeterminado, 
o que já anunciava suas futuras preocupações com a 
passagem do tempo. Mais tarde, o viés cinético de sua 
obra levou-o a conceber e realizar a delicada Time (1986), 
uma estrutura montada sobre três pernas longas e es
guias, com um mecanismo que se mantinha em contí
nuo movimento: uma esfera rolava incessantemente.

Entre 1986 e 1987, seu trabalho desembocou num 
tipo de imageria constituída por metáforas do sofrimento 
humano. Em suas construções até então rigorosamente 
abstratas começaram a aparecer cabeças em situações de 
terrível desconforto. Nestes casos, houve claramente um 
retorno à representação, e as obras subseqüentes funcio
naram como alegorias de um período de crises, tanto 
no âmbito pessoal quanto no social e político. Mauro 
Fuke manteve-se ainda, por algum tempo, criando obras 
que exploravam o campo indefinido entre a dor e o pra
zer, com fortes, ainda que indiretas, referências sexuais.

Jornal do MARGS, 
n° 84, outubro de 2002

Artista intenso, que se move entre a vontade de po
voar o mundo com suas invenções e o desafio de executá- 
las, Mauro Fuke (Porto Alegre, 1961) encontra-se ex
tremamente ativo e na fase mais madura de sua carreira. 
A exposição que o MARGS traz a público é um panora
ma de sua trajetória artística, da década de oitenta até o 
presente, que dá visibilidade ao conjunto de sua obra, 
produzida no decorrer de vinte anos de trabalho inces
sante, redimensionando a importância de sua produção 
para a arte brasileira. Essa visão de conjunto permite 
observar os ricos processos pelos quais passou, desde os 
primeiros objetos marcados pelo hibridismo de formas 
e pelo excesso de volumes e texturas, até os projetos 
atuais, de aparência simples, mas que envolvem grande 
dificuldade de execução.

No contexto maior da arte brasileira contemporâ
nea, Mauro Fuke faz um importante contraponto à pro
dução do eixo Rio-São Paulo e marca o território parti
cular sobre o qual atua, ao fundir elementos de diferen
tes procedências: trata-se de um artista gaúcho, de ori
gem japonesa, consumidor da cultura pop, que soube 
absorver e transformar as influências dos principais 
movimentos artísticos internacionais, e que é capaz de 
articular soluções técnicas tradicionais com os recursos 
mais avançados da computação.

As categorizações apresentadas a seguir não seguem 
qualquer ordem cronológica, mas têm o objetivo de fa-

Estruturas articuladas
Esculturas com articulações, como organismos que 

se abrem e se fecham, e que podem ser mostrados em 
diferentes estágios, surgiram precocemente na sua car
reira. É de 1985 a obra Bio Cassa, similar a um casulo 
que se expande e se retrai através de asas laterais presas 
a um eixo vertical. A idéia dos corpos que se abrem como 
flores, frutas, ou certos animais, sempre regulados pela 
proporcionalidade interna dos elementos, seria retoma
da em 2000.

Em 1992, Mauro Fuke, ao montar sua primeira Gar
ra, iniciava um projeto de grande longevidade: esculturas 
móveis baseadas no mecanismo pantográfico - o mesmo

Neiva Maria Fonseca Bohns 
Professora de Arte Contemporânea da UFPel, Doutoranda na área de 
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cionalidades. Além disso, viviam, cá na América, numa 
sorte de insulamento ou hermetismo. Por conseqüên- 
cia, a escultura missioneira é uma escultura que, mes
mo dentro do estilo barroco, adquire características pró
prias, características retardatárias em termos estilísticos. 
Assim, é possível detectar elementos românicos, góticos 
e renascentistas dentro do esquema barroco. Portanto, 
o barroco missioneiro, já pelo fato de suas influências 
extrínsecas, é um barroco especial. O indígena era o 
executor da vontade estética do missionário. Resultado: 
a mentalidade arcaica dele, seus arquétipos primitivos, 
não se coadunavam com um estilo como o barroco, que 
está, de certa maneira, nos antípodas do estilo primiti
vo, caracterizado por uma tendência ao geometrismo, à 
fixidez, ao estático. O índio é um indivíduo cultural
mente parado, isto é, busca um representação atemporal, 
um símbolo esquematizado. Malraux observou a res
peito da máscara africana: “não é a fixação de uma ex
pressão humana, é uma aparição”. Portanto, para o pri
mitivo, a imagem não se caracteriza pela semelhança 
mas por uma dessemelhança que deve produzir uma 
espécie de comunhão cósmica. Nosso indígena, mesmo 
dentro dos trilhos barrocos, logrou descarrilhar, fugin
do às imposições, não propriamente de um estilo, mas 
do estilo, no caso o barroco, que não se adaptava a sua 
mentalidade, o estilo é a moldura em que qualquer pri
mitivo coloca sua cosmovisão; o estilo, de alguma for
ma, garante eficácia à imagem. Como diz o citado 
Malraux, a melhor máscara, isto é, a mais bem feita em 
termos de estilo, é a mais eficiente. O que importa su
blinhar é o caráter “herético” do estilo barroco em ter
mos de sensibilidade indígena. Pois bem, apesar dessa 
camisa-de-força, o indígena atrasou o barroco, ou seja, 
reconduziu-o a uma certa fixidez, a um certo estaticismo. 
Ele tornou o barroco de alguma forma pré-barroco, deu- 
lhe uma nota de tristeza, de melancolia. Não podemos 
deixar de apontar isso, embora saibamos que semelhan
te aspecto nem sempre foi levado em conta. Podemos, 
em conclusão, dizer que a arte missioneira, embora seja 
uma arte em grande parte de “carbono”, de transcrição 
de protótipos, interessa-nos por aquilo que a não totaliza, 
isto é, por aqueles aspectos marginais, que revelam, ain
da que intermitentemente, a verdadeira “face indíge
na”, seu temperamento nativo. Foi nas representações 
da dor que esse temperamento chegou a exprimir-se 
melhor.

A arte no 
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Devemos deter-nos nas relíquias missioneiras sem 
supervalorizá-las. Os jesuítas, que vieram para cá, eram 
homens cultos. Alguns deles formados em excelentes 
centros europeus. Houve casos em que alguns jesuítas 
procediam de famílias de elevado nível artístico. A 
finalidade da arte dentro da mentalidade jesuítica, não 
era, porém, a dos artistas em geral. Os jesuítas faziam 
arte para catequizar, ou seja, estavam interessados em 
arte na medida em que esta servia para propagar o cris
tianismo. Tratava-se, pois, de uma arte didático-pasto- 
ral, condicionada, menos às emoções pessoais e interesses 
de ordem técnico-estética, do que às preocupações 
evangelizadoras. Naturalmente, não se pode estabelecer 
uma linha nítida entre as intenções, quero dizer, os jesuí
tas não deixavam de ser homens de gosto pelo fato de se 
interessarem sobretudo pela catequese. Trata-se de de
terminar o ponto de vista privilegiado pelos missionári
os. Portanto, a título de resumo, digamos: os jesuítas 
fizeram arte, e fizeram-na fazer pelos índios, movidos 
por preocupações de ordem religiosa. A arte que fize
ram emergiu “indiretamente”.

Apesar desse caráter “secundário”, a arte missioneira 
atingiu, em alguns momentos, apreciáveis níveis. Não 
vejo por que se deva minimizar determinadas peças do 
barroco jesuítico-guarani pelo fato de ser mimético em 
relação ao da Europa. Só podia ser mimético posto que, 
segundo a mentalidade da época, comum aos jesuítas e 
aos seus contemporâneos, a cultura européia se consti
tuía em padrão de outras culturas.

No século XVIII ninguém punha em dúvida a su
perioridade dessa cultura. Lógico, portanto, que os je
suítas e os índios por eles catequizados quisessem imitar 
ou copiar modelos importados. Nesse sentido, houve 
dependência cultural. Não devemos, porém, transpor 
categorias hodiernas para o século XVIII; elas se tor
nam anacrônicas.

No meu entender, devemos nos perguntar se, den
tro dos esquemas vigentes, conseguiram os missionári
os e indígenas expressões válidas.

A meu ver, certas peças do acervo missioneiro não 
perdem de outras que estão em museus famosos. Certas

peças, não muitas. As demais apresentam um interesse 
estético reativo, têm interesse para nós brasileiros, por 
aparecerem nelas os primeiros indícios de uma expres
são autóctone. Tudo muito ingênuo, muito rudimen
tar, até. De quando em quando, algo mais sugestivo. 
Em linha geral a criatividade indígena é uma criatividade 
subliminar, algo que violou as regras, que sabotou os 
cânones impostos. No meu entender, essas obras são 
mais valiosas por esse caráter de rebelião inconsciente, 
de transgressão cultural. Os índios de nossas Missões, 
apesar de coagidos culturalmente, souberam marcar al
gumas peças, o suficiente para que decifremos uma iden
tidade cultural. Por que exigir-lhes mais? Mesmo hoje 
em dia, quando poucos discutem a identidade cultural 
latino-americana, surgem, de quando em quando, in
divíduos lúcidos que questionam essa identidade, per- 
guntando-se até onde ela vai. Joseph Comblin errada- 
mente qualificou de “mito” a pretensão de uma cultura 
latino-americana.

Sejamos razoáveis em relação à cultura missioneira: 
ela foi pobre no que concerne à contribuição específica 
autóctone; pobre mas não inexistente. Podemos, com 
um mínimo de boa vontade e abertura, descobrir nela 
os primeiros indícios de uma afirmação rio-grandense.

A produção escultórica dos indígenas ressentiu-se de 
seu caráter didático. Teve, pois, imposições de temática, 
estilo e funcionalidade. Os missionários desejavam abas
tecer suas igrejas e capelas e mesmo oratórios no meio 
das lavouras. Algumas das estátuas eram levadas em pro
cissão aos campos de trabalho. Demais, os jesuítas cul
tivavam preferências de sua espiritualidade inaciana. 
Eram barrocos quase por vocação, uma vez que Santo 
Inácio surgiu como resposta à Reforma Protestante que 
baniu o visível, ou melhor, o “visual” dos templos. Co
mo reação, a espiritualidade jesuítica acentuou o caráter 
visual das representações religiosas, tentando imunizar 
o fiel contra o “veneno” da excessiva espiritualidade 
protestante.

Educou os crentes numa espécie de “visualismo pas
toral”. É preciso notar, porém, que os jesuítas provi
nham de diferentes regiões da Europa, de diferentes na-
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Nos dias atuais, Porto Alegre se distingue de modo 
significativo no panorama das artes visuais que se de
senvolvem no País. As manifestações de uma vanguar
da que aqui se realiza, com a afirmação positiva de al
guns valores expressivos, não impediram que floresces
se uma produção artística de cunho local, de grande 
importância.

Não pretendemos envolver neste modesto registro o 
movimento do Grupo de Bagé, cujas raízes vêm de lon
ga data e que reputamos de grande mérito, mas desta
car um pequeno núcleo de artistas que se projeta den
tro de uma forma de expressão em que se reconhece, de 
imediato, a marca típica do Rio Grande do Sul, pois 
suas obras diferem sensivelmente da produção maior, 
não obstante as condições diversas de cada um dos seus 
componentes. Tipos próprios, caracteres originais e 
projeções íntimas de uma grei moldada nas coxilhas 
agrestes, de longa peleja e rude pastoreio, representam a 
temática preferida desse grupo de valorosos artistas que 
vêm desenvolvendo uma pesquisa regionalista das mais 
interessantes.

Não vamos apontar prioridades, pois cada um tra
balha em faixa própria, com características pessoais sur
preendentes. Quanto mais suas obras se definem por 
um formalismo regionalista, tanto mais se aprofundam 
numa íntima relação com a realidade social, conforme 
as crenças e a índole popular. Trata-se, pois, de uma arte 
enraizada na prática diária. Alguns deles, como Guma 
Pacheco e Anestor Tavares, possuem certas semelhanças 
no que se refere a determinados elementos da caracteri
zação campeira e na experiência de uma vida simples e 
comunitária. A temática é popular; suas criações, po-
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I rém, são de caráter individualista, orientadas para uma 
simplicidade primitiva que distingue seus tipos huma
nos. Alheios a qualquer superficialidade técnica, prefe
rem o talho marcante de goivas e formões, esculpindo e 
gravando cenas e figuras de intensa realidade. Por outro 
lado, Olegário Triunfo capta aspectos da vida popular 
com profundo senso de observação, onde transparece 
discreto humor suburbano. De uma técnica simples, sua 
pintura é direta, luminosa e retrata com espírito o pró
prio ambiente do pintor.

Não nos parece fora de propósito alinhar aqui o 
nome de Anico Herskovitz, gravadora de excelentes re
cursos, cuja obra é dedicada ao registro do cotidiano. A 
vida gauchesca, tal como é vista por Anico, prende-se 
ao imigrante, de família numerosa, numa vivência sau
dável, de bombachas e chimarrão, cujo dia-a-dia gera 
imagens de uma vivência distante, prenhe de saudade 
“do antigamente.” Suas figuras se destacam, sombrias, 
de um fundo luminoso e quase despido.

Entretanto, não é fácil estabelecer qualquer ligação 
entre os artistas acima citados com os construtores de 
um gauchismo já credenciado, no qual o culto dos he
róis farroupilhas e a bravura do nosso campeador, com 
suas vestimentas típicas, parece constituir fator positivo 
para suas obras. A deformação expressionista de Vasco 
Prado, o claro-escuro dramático de Clébio Sória e, mais 
recentemente, o grafismo estilizado de Nelson Jung- 
bluth, representam um fato no processo de desenvolvi
mento artístico do Rio Grande que não pode passar sem 
registro, embora diverso em suas manifestações estéti
cas. Contudo, a obra de Vasco Prado, que reflete com 
certo ânimo o passado cultural do Rio Grande, é das 
mais significativas. Seus desenhos e esculturas de ho
mens e cavalos expressam o espírito dos pampas, imbu
ído de lendas e mitos. Ao apreciar os trabalhos de Clébio 
Sória, a força do seu grafismo nos surpreende, mas se 
acomoda ao domínio de um claro-escuro de forte 
dramaticidade. Jungbluth, por sua vez, demonstra um 
salutar alheamento ao superficial e expressa certos valo
res gauchescos com raro talento.

Embora de características diversas, a temática per
siste. Em uns com acentuado cunho primitivista; em 
outros, porém, apresenta um formalismo erudito, mais 
dinâmico e fecundo. Todos, no entanto, trazem a lume 
certos aspectos que transcendem as simples indicações 
de trajes e costumes como linguagem artística regional.

De qualquer modo, convém registrar a permanência 
dos vincos e marcas que o tipo rural campeiro gravou na 
sensibilidade desses artistas, tornando sua produção cati
vante e significativa, principalmente numa época em que 
se discute a existência ou não de uma arte gaúcha.

A escultura em Como são as esculturas de Stockinger? Com base 
sólida, ele esculpe diretamente em ferro e qualquer ou
tro material que encontre. Funde em bronze, ele mes
mo, trabalho artesanal de grande sacrifício e esforço. 
Corta o mármore em novas concepções estéticas que 
cria. Nascem assim

Os sistemas 

visuais e
ideologias no Rio 

Grande do Sul

nosso meio
seus expressivos guerreiros como 

expressão de luta e com uma simplicidade a dominar a 
forma. Seus touros e cavalos montados emocionam por 
conterem uma migalha de senso de humor saudável. A 
beleza estética está na deformação da forma natural con
seguindo uma nova proporção que a enobrece.

Como são as esculturas de Vasco Prado, outro gran
de escultor? Ele, porém, usa mais bronze, que manda 
fundir em São Paulo. Seus cavalos montados são herói-
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cos como seus cavaleiros. Vasco também trabalha em 
direto a pedra e o cimento, estes com esmaltes, conse
guindo efeitos de cor homogênea, como deve ser uma 
escultura. O corpo humano ele sintetiza sem maior 
marcação muscular, que lhe dá harmonia da forma, o 
que ocorre quando elas são fechadas ou reclinadas.

Como são as esculturas de Tenius? Sua formação 
básica é boa. Muito cedo apaixonara-se pelos vergalhões 
e chapas de ferro. A dificuldade estava cm dominar os 
eletrodos para a solda, conseguindo-o à maneira de um 
autêntico artesão. Se no início da carreira fazia guerri
lheiros e cantores com pernas alongadas, imaginou em 
tempo formas aladas com êxito total. Bastaria citar o 
monumento aos Açorianos, no meu entender, um belo 
exemplar, dos melhores esculpidos no País. Tenius do
mina os eletrodos de ferro ou aço à perfeição e creio que 
poucos são aqueles a alcançar o apogeu que ele conse
guiu ao criar texturas esculturais.
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Das Artes Plásticas, a escultura me parece a mais 
complexa de todas. Ela começa e se completa com a 
manipulação de materiais diversos, desde a argila e o 
gesso até o bronze, pedra, madeira, ferro e outros me
tais. No panorama plástico da história, era a pedra dura 
granítica ou diorita polida que os artistas do antigo Egito 
usavam, aliás, com perfeição. Os gregos preferiram o 
mármore branco, bastante mais dócil para ser esculpi
do. Usavam também o bronze e Fídias fundiu em ouro 
a cabeça de Palas Parthenos. Os escultores romanos, 
renascentistas e barrocos esculpiram em mármore branco 
de Carrara, em outras pedras calcáreas, e, na mais dócil 
de todas que é o alabastro. Na Renascença foram exími
os fundidores em bronze. Entre nós, nas Minas Gerais, 
o genial Aleijadinho usou para sua grande obra de 
estatuária e torêutica, a esteatita, conhecida vulgarmen
te como pedra-sabão, de corte fácil.

A diversidade de granitos, mármores, arenitos e tam
bém o bronze procedem da antigüidade, não havendo 
na técnica mudanças apreciáveis. Bastaria citar a opi
nião de Miguel Ângelo ao dizer “Para fazer uma escul
tura em mármore basta tirar do bloco o que sobra”. Sem
pre foi assim e sempre será.

Mas aqui devemos tratar da escultura e dos esculto
res do nosso ambiente porto-alegrense. Quais os artis
tas, no meu modo de pensar, que mais se destacam em 
nosso meio? Aponto três nomes como os mais impor
tantes, consagrados aliás pelo seu talento vocacional, que 
nasceram para essa nobre missão. Eles são Francisco 
Stockinger, Vasco Prado e Carlos Gustavo Tenius. Cita
ria ainda Sônia Ebling, mas ela já não reside em Porto 
Alegre.

Durante o Estado Novo no RS, os sistemas visuais 
estiveram direcionados à tradição artística - de origem 
humanista - e ao modernismo.

Essa aparente polarização gera uma série de confli
tos entre produtores de arte, críticos e instituição de 
ensino.

Como esses conflitos se dão num período de radica- 
lismos ideológicos e de fortes nacionalismos, não se pode 
analisá-los como costumeiras querelas entre conserva
dores e modernistas.

É necessário se questionar sobre a natureza dessas 
dissensÕes, considerando que os bens simbólicos, no caso 
a pintura, oferecem vastas possibilidades de veiculação 
de ideologias, uma vez que emitem valores através de 
esquemas perceptivos e interferem no visual.

Deve-se ter em vista que a ideologia não é apenas 
difundida no discurso político, mas também no “con
junto das linguagens políticas de uma sociedade, isto é, 
o conjunto das posições que se organizam numa forma
ção histórica concreta em dado momento” (,)

O presente estudo propõe a análise sucinta da pro
dução simbólica pictórica e dos discursos das principais 
instituições que constituem o sistema de arte, tais como: 
escola, salões, críticos e artistas. Pois essas instituições 
mantêm relações objetivas entre si e se articulam como 
instâncias de produção, seleção, legitimação e difusão 
do objeto artístico.
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dicularizar a arte moderna — e a publicação do Manifes
to anti-modernista (9>.

O sistema visual moderno é incentivado pelo 
diretor do DEIP, Manoelito de Ornellas, escritor que 
participou do Grupo Verde-Amarelo nos anos 20, em 
São Paulo.

Dentre as manifestações de apoio pode-se destacar 
o discurso “Elogio da Arte Moderna” em homenagem a 
Carlos Scliar, quando este retorna de São Paulo e Rio 
de Janeiro, após realizar a primeira exposição individual 
e ser premiado na Divisão Moderna do SNBA; em 1944, 
o DEIP patrocina a Exposição dos novos e Manoelito faz 
a apresentação dos artistas no catálogo e discursos de 
abertura e encerramento1101.

Essa exposição é promovida com o objetivo de esti
mular novas pesquisas formais. Primeiramente é reali
zada no auditório do Correio do Povo e depois é levada 
ao Bairro São João para ser apresentada aos trabalhado
res dessa zona fabril. É a primeira exposição que é dirigida 
ao proletariado urbano e que, de certo modo, se aproxi
ma da política populista encetada pelo Estado Novo.

fícies quase planas e, muitas vezes, com cores chapadas 
e intensas, como se vê nas suas obras Cobra grande 
(1939) e Artista marajoara (1939).

Carlos Scliar é, nos anos 40, o artista que mais bata
lha para a introdução de novas pesquisas plásticas no 
Estado. É um dos sócios fundadores da AFL, mas não 
muito bem aceito pelos colegas pelo fato de realizar uma 
pintura que foge aos padrões acadêmicos.

Nessa época, Scliar trabalha com a temática social, 
na qual as figuras ora são monumentais, como Rua da 
Aurora (1940), ora são propositalmente “deformados”, 
visando expressar idéias e não descrever e narrar fatos, 
como, por exemplo, Campo de concentração (1942) e 
Composição com figuras (1941/2).

Além de Scliar, Carlos Petrucci, Danúbio Gonçal
ves e lberê Camargo estão preocupados, nesse momen
to, em produzir novas pesquisas formais e difundir o 
modernismo no RS.

Apesar dos conflitos entre artistas que procuram 
manter a pintura tradicional e os que buscam a sua 
modernização, a prática não é no fundo tão diferencia
da e distante, pois, mesmo os artistas que trabalham 
numa linha de renovação, não apresentam obras revo
lucionárias. Estes assimilam um modernismo diluído, 
desprendido de suas propostas originais e bastante de
fasado no tempo, perdendo, deste modo, um pouco do 
sentido de ruptura.

Entretanto, os jovens artistas enfrentam dificulda
des de aceitação, na medida em que suas representações 
simbólicas contestam, em parte, as normativas das ins
tituições que ocupam posição hegemônica no sistema 
de arte no RS.

humanista, não sendo, assim, revolucionária quanto à 
forma. E não poderia ser diferente, já que servia a um 
Estado conservador, num momento em que a intelec
tualidade questionava o papel das vanguardas na Europa.

Quais seriam, então, os motivos desses atritos? Por 
um lado, parecem de teor competitivo, pois os moder
nos buscam nessa época conquistar novas instituições e 
renovar antigas, representando deste modo uma amea
ça para os acadêmicos, detentores do poder; por outro 
lado, a questão ideológica indica ser significativa, visto 
que muitos dos artistas modernos assumem uma posi
ção de esquerda - Di Cavalcanti, Proença Sigaud, 
Portinari, etc... — enquanto o líder oficial do aca- 
demismo, Oswaldo Teixeira, é simpatizante da política 
nazi-fascista do Eixo e pró-Estado Novo.

Apesar do dirigismo temático estadonovista, Porti
nari representa o trabalhador brasileiro como proletá
rio, sendo em geral negro e mulato, numa época em 
que a polêmica eugênica e racial recebe respaldo cientí
fico da Liga Brasileira de Higiene Mental e da Comis
são Brasileira de Eugenia <5).

Tanto a prática pictórica como os discursos dessas 
instituições serão confrontados entre si e com o mo
mento histórico, tendo em vista buscar explicações so
bre os motivos das dissensões.

No entanto, primeiramente, será analisada a políti
ca artística estadonovista na capital do país, visto que as 
instituições oficiais do Rio de Janeiro exercem, nessa 
época, hegemonia em relação às políticas artísticas de 
outros estados.

§11
A política artística do Estado Novo
Em termos de artes plásticas coexistem dois siste

mas visuais — acadêmico e modernista — como repre
sentações simbólicas oficiais. Entretanto, deve-se sali
entar que as instituições que constituem o sistema de 
arte são predominantemente dominadas pelo aca- 
demicismo.

Getúlio Vargas apóia a arte acadêmica, incentivan
do artistas já institucionalizados, como Oswaldo Teixeira. 
Vargas, ao criar o Museu Nacional de Belas Artes, em 
1937, convida esse artista para sua direção, bem como 
o nomeia nove anos seguidos presidente do Salão Naci
onal de Belas Artes (SNBA), o maior e o mais significa
tivo do país (2).

Tanto o Salão como a Escola Nacional de Belas Ar
tes (ENBA), cujo corpo docente é formado por acadê
micos, exercem hegemonia em relação à arte do resto 
do país, visto que os artistas, para terem seus trabalhos 
consagrados e para se aperfeiçoarem em nível técnico, 
se dirigem a essas instituições.

Nessa época, há poucas escolas de artes no Brasil e 
estas seguem em geral o modelo de currículo da ENBA, 
como é o caso do Instituto de Belas Artes (IBA), em 
Porto Alegre.

Oswaldo Teixeira, artista oficial acadêmico, presta 
homenagem a Vargas, publicando através do Departa
mento de Imprensa e Propaganda (DIP) do Estado Novo 
o livro Getúlio Vargas e a arte no Brasil., no qual exalta o 
ditador como mecenas e político, bem como a impor
tância desse departamento e do Museu para a difusão 
das Belas Artes ,3).

Se, de um lado, Vargas apóia a manutenção do aca- 
demismo, por outro, o modernismo é estimulado pelo 
Ministro da Educação, Gustavo Capanema, que coopta 
intelectuais e artistas deste movimento para atuarem no 
seu ministério. Estes aproveitam para criar novas insti
tuições, como a Divisão Moderna do SNBA, em 1940, 
e encomendar obras oficiais a artistas modernos (4).

Não obstante o número de pintores modernos ser 
significativo, o Estado Novo, através do MEC, oficiali
za apenas Portinari, após premiação recebida nos EUA 
com a pintura Café.

Apesar dos conflitos entre acadêmicos e modernos, 
percebe-se ao analisar a pintura de Portinari (represen
tante dos últimos) que esta mantém signos de tradição

Os sistemas visuais
A prática pictural dos professores do IBA e da mai

oria dos artistas da AFL apresenta ainda vestígios 
humanistas.

Os professores do IBA — Ângelo Guido, Luis 
Maristany deTrias e Benito Castaneda - trabalham fora 
do ateliê, junto ao tema, revestindo o desenho ordenador 
do espaço em perspectiva com um colorido luminoso e 
com uma pincelada ora fragmentada, ora gestual, que 
escamoteia o seguimento de princípios acadêmicos atra
vés do uso de alguns procedimentos modernos.

Apesar desses artistas fixarem atenção nas poten
cialidades da luz e da cor - signos de modernidade, 
pesquisados pelos impressionistas - eles continuam dan
do ênfase à representação do objeto e à descrição narra
tiva do tema, demonstrando o aprisionamento aos pa
drões acadêmicos.

Outro artista que trabalha no IBA e também é mem
bro da AFL (único caso nesse período) é João Fahrion, 
cuja pintura se peculiariza por um desenho vigoroso, no 
qual a cor é usada apenas como revestimento deste (11).

A maioria dos artistas que constituem a AFL prati
cam também a pintura limitada ao sistema formal tradi
cional. Entretanto, não são consagrados como os profes
sores do Instituto, que através do ensino e do Salão auxi
liam no processo de reprodução do sistema visual conser
vador, bem como selecionam e legitimam os artistas rio- 
grandenses que preservam a tradição pictórica.

Como muitos dos artistas da Associação são ilustra
dores da Editora do Globo, suas pinturas preservam ele
mentos formais próprios desta atividade. São os casos 
de Edgar Koetz e Gastão Hofstetter, que praticam um 
desenho mais esquematizado, trabalhando com super-

A representação visual no RS
Neste Estado coexistem dois sistemas de representa

ção visual, aparentemente antagônicos. Um divulgado 
e produzido pelos artistas ligados ao IBA; outro, tendo 
à frente o escritor Manoelito de Ornellas, na época 
diretor do Departamento Estadual de Imprensa e Pro
paganda (DEIP) (6). O sistema de arte encontra-se pre
dominantemente estruturado sob instituições conser
vadoras, como o IBA, que atua como instância de ensi
no e de reprodução do sistema visual tradicional, e o 
Salão Nacional de Belas Artes (promovido pelo IBA) e 
a crítica, que funcionam como instâncias de seleção, con
sagração e difusão do objeto artístico.

O IBA e o Salão são modelados segundo a ENBA e 
o SNBA do Rio de Janeiro e recebem apoio e auxílios 
financeiros do governo do RS, controlado por inter
ventores federais, e da Prefeitura de Porto Alegre.

Getúlio paga o envio aéreo de trabalhos de artistas 
do Rio de Janeiro para o Salão e é objeto de homena
gem pela direção do Instituto em 1943.

As obras dos artistas dessa instituição são adquiridas 
pelos interventores federais e são selecionadas para re
presentar a arte oficial do RS no resto do país (7).

Outra instituição conservadora é a Associação Fran
cisco Lisboa (AFL), fundada em 1938 por artistas que 
trabalham como ilustradores na Editora do Globo e por 
auto-didatas que vivem marginalizados ao sistema <8). 
Por este fato, a AFL não é bem considerada pelos mes
tres do IBA, que ocupam uma posição hegemônica frente 
ao sistema de arte.

Muitos dos artistas dessa Associação só serão legiti
mados após a promoção do 1 °. Salão Moderno de Artes 
Plásticas (1942) — que foi organizado com o fim de ri-

Discursos & posturas ideológicas
O período estadonovista no Brasil caracteriza-se por 

manter uma aparente unidade ideológica, devido em 
parte ao término do partidarismo e ao fato de seu proje
to político e econômico tentar satisfazer os interesses 
mais globais dos diversos segmentos sociais. Mas, na 
realidade, este oculta ainda uma série de posturas bas
tante radicais, cujas origens remontam à República Nova.

Nessa fase, surgem organizações extremistas de di
reita e de esquerda, geradas em parte pela crise econômica 
internacional e pelo descrédito no liberalismo.

Durante o Estado Novo são preservadas as ideologi
as integralista e comunista, apesar do esfacelamento 
destas organizações políticas. Difundem-se ainda o fas
cismo e o nazismo, os quais penetram principalmente 
nas regiões de colonização italiana e alemã.

Deve-se salientar que, a partir de 1933, o próprio 
governo brasileiro favorece as manifestações de nacio
nalismo alemão, com o fim de beneficiar a política ex
terna brasileira (12).

Com o Estado Novo a situação modifica-se, pois, por 
um lado, os movimentos nacionalistas começam a repre-
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de Janeiro, s/ed., 1975, p. 28.
(3) GARCIA, Maria Amélia B.. O significado social da atuação dos 

artistas plásticos Oswaldo Teixeira e Cândido Portinari durante o Estado 
Novo. Porto Alegre, PUC, dissertação de mestrado, 1983, p. 65.

(4) O Museu Nacional de Belas Artes faz parte do MEC, apesar de 
ter orientação diversa. As exposições de artistas modernos, como Portinari 
(1939), são organizadas pelo MEC.

Além dos esforços dos artistas ligados ao Estado, pode-se mencionar 
as pressões exercidas pelo Núcleo Bernardelli e o Grupo Guignard no 
sentido de renovar o sistema de ensino na ENBA.

(5) FABRIS, Annatereza. Portinari. São Paulo, MAC/USP, março 
de 1979, p.s/n°

(6) KERN, Maria Lúcia B.. Les origines de la peinture moderniste 
au Rio Grande do Sul. Paris, tese de doutorado, Université de Paris I 
1981, p. 148-9.

(7) Deve-se destacar que a partir de 1936, quando é criada a Univer
sidade de Porto Alegre, o IBA é integrado a esta, mas em 1939, por de
creto do interventor federal é desanexado. No entanto, esta situação não 
impede a recebimento de auxílios financeiros e apoio oficial.

(8) Os artistas fundadores da AFL são: João Faria Viana, Carlos Scliar, 
Mário Mônaco, Edla Silva, Nelson B. Faedrich, Gastão Hofstetter e Ed
gar Koetz.

(9) Os artistas premiados da AFL no 3o. Salão do IBA (1943) são: 
João Faria Viana, Edgar Koetz, Oswaldo Goidanich (autores do manifes
to) e Carlos Petrucci.

(10) Participam seis jovens artistas: Carlos Petrucci, Edgar Koetz, 
Honório Nardim, Nelson Faedrich, Vasco Prado e Oswaldo Goidanich.

(11) Fahrion é ilustrador da Editora do Globo, senão talvez por isso 
membro da AFL.

(12) Ver GERTZ, René E.. “O intcgralismo na zona colonial ale
mã”. In: RS: imigração e colonização. Porto Alegre, Mercado Aberto. 
1980, p. 209.

(13) Por motivos de espaço limitado, só serão analisados, de modo 
breve, dois discursos: “Elogio à Arte Moderna” e o 
Modernista”.

(14) ORNELLAS, Manoelito. “Elogio à Arte Moderna”. Revista do 
Globo. Porto Alegre, dez. 1941, s.p..

(15) VASCONCELLOS, Gilberto. A ideologia curupira. São Pau
lo, Brasiliense, 1979, p. 106.

(16) DIÁRIO DE NOTICIAS. Parto Alegre, 8 jan. 1942, p. 7.
(17) RICHARD, Lionel. Lo nazismo et la culture. Paris, Maspero, 

1978, p. 185.

“Que esse ‘modernismo’ nada mais é que uma arte 
falsa (...) praticada por gênios improvisados (...) para 
pregarem revoluções dentro dos conceitos eternos de 
Beleza, com ares iluminados de portadores da Verdade- 
Nova... Mas não existe mais que uma verdade.”

(A arte modernista é)
“destruidora, subversiva, subterrânea e letal, que uti

liza processos ultra socialistas, vermelhos e implacáveis. 
Seu objeto são as deformidades físicas e morais. Ela sub
verte a ordem e nivela por baixo, apresentando com suas 
extravagantes manifestações um ambiente propício — 
pela ausência de ética, fonte pura da moral — um clima 
favorável à infiltração das idéias extremistas, pertur
badoras do ritmo cristão”(l6>.

Esse tipo de discurso é comum entre integralistas, 
intelectuais católicos e nacionalistas radicais que acredi
tam que o modernismo representa uma ameaça à or
dem social e à moral e que é projeto de bolchevistas.

Os manifestantes provavelmente têm conhecimen
to de que muitos dos artistas modernistas são adeptos 
da esquerda. Como são os casos de Cândido Portinari, 
Carlos Scliar, Carlos Petrucci, Vasco Prado, etc.

No manifesto constata-se alguns pontos de conver
gência com o nazismo alemão. Hitler também denun
ciava a arte moderna como uma arte degenerada e 
desagregadora, que anuncia o estado bolchevista e que 
representa um sintoma de decadência cultural da socie
dade (17).

Ao combater o modernismo e acusá-lo de represen
tação bolchevista, os autores do manifesto esquecem que 
o ideal da revolução cultural projetada por Lênin na 
Rússia é direcionado no sentido de preservar a arte tra
dicional clássica.

O motivo das acusações é de teor profundamente 
ideológico, tendo em vista a produção plástica moder
nista não apresentar um caráter revolucionário. Esta 
peculiariza-se pela manutenção de alguns signos da tra
dição acadêmica aliados aos signos da modernidade.

Deve-se salientar que esse tipo de discurso do Mani
festo, radical e de caráter estético moralisante, é também 
praticado pelos críticos de arte - Ângelo Guido e Aldo 
Obino - que se opõem ao modernismo e não aceitam 
aqueles artistas que não seguem sua fé e sua verdade.

sentar uma ameaça à estabilidade e à unidade brasileira e, 
por outro, o país entra na guerra contra o Eixo, não permi
tindo, com isto, a proliferação e o fortalecimento desses.

A partir desse momento, o projeto estadonovista, 
que é também nacionalista, inicia um combate às orga
nizações e associações nacionalistas estrangeiras no país, 
bem como ao integralismo.

Além dessas vertentes ideológicas, pode-se salientar 
os intelectuais católicos, que atuam como verdadeiros 
inquisitores, em prol da Igreja, com o fim de preservar a 
moral rígida e os princípios cristãos.

É nesse período de grande efervescência e de confli
tos ideológicos que são realizados pelos artistas e inte
lectuais os discursos e os manifestos, ora em defesa do 
caráter conservador da arte, ora pró-modernista, os quais 
não são isentos de partidarismos(13).

Deve-se ter em vista que um grande número de ar
tistas são europeus ou de origem européia e que estes 
estão bem influenciados pelas ideologias nacionalistas 
de extrema direita, ou são simpatizantes destas.

Elogio da arte moderna
Manoelito de Ornellas divide o seu discurso em duas 

partes bem distintas. Na primeira, analisa as origens e o 
desenvolvimento do modernismo no Brasil, privilegi
ando o aspecto político. Já na segunda parte, o confe- 
rencista se detém no exame teórico da arte moderna.

Percebe-se nesse discurso a convergência de idéias 
com o integralismo e com a ideologia estadonovista, no 
que se refere à exaltação do nacionalismo sentimental e 
abstrato.

O autor destaca, por exemplo, a necessidade de “sen
tir-se brasileiro, matuto, pensar, agir como brasileiro”(14). 
Salienta ainda que arte e política não estão jamais separa
das, considerando, como Plínio Salgado, que cTgrande mé
rito da Semana de 1922 foi ter provocado esta fusão 05).

Entretanto, nota-se divergências com o integralismo, 
pelo fato de o escritor estimular o desenvolvimento da 
arte moderna. Sabe-se que o líder integralista temia a 
sua penetração pois acreditava que esta poderia provo
car rupturas na sociedade brasileira. Também não acei
tava alguns movimentos de vanguarda pelo seu caráter 
anticristão.

Manoelito, ao contrário, enfatiza os valores da arte 
moderna, mostrando que não cabe mais ao artista a có
pia fiel da realidade visível, já que a máquina fotográfi
co o faz. Usa para isto de apoio teórico, citando Jung, 
Ana Pavlova, etc.

“Manifesto Anti-

Notas
(1) ANSART Pierrc. Ideologias, conflitos e poder. Rio de Janeiro, 

Zahar, 1978, p. 17.
(2) Em 1941, é realizada a “Exposição do Decênio Getulio Vargas”, 

na qual são apresentadas noventa e duas peças adquiridas para o Museu 
Nacional de Belas Artes. MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES, 
MEC (22) 1946, p. 9. Neste 
Exposição do Estado Novo, em

Deve-se destacar que o diretor do Museu, Oswaldo Teixeira é nome
ado por Vargas cm 1937 professor do Curso de Artes Plásticas da Univer
sidade do Distrito Federal e que este artista pinta o retrato do líder 
estadonovista. SILVA, H. Pereira. Oswaldo Teixeira em 3a dimensão, Rio

Manifesto anti-modernista 
Após esse discurso, alguns artistas da AFL organi

zam o Io Salão Moderno de Artes Plásticas com o fim 
de criticar e arrasar com as possibilidades de difusão do 
modernismo no RS. Estes mesmos artistas redigem o 
manifesto e publicam no Diário de Notícias.

mesmo museu é promovida pelo D1P a 
1942. Op. cit., p. 12.

Maria Lúcia Kem 
Professora na PUC/RS

Boletim Informativo do MARGS, 
n° 32, jan/mar de 1987
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Em 1869 surge a Litografia Wiedmann & Weingártner. 
De 1879 a 1884, Litografia de Joaquim Alves Leite, ten
do como diretor Inácio Weingártner, que publica a fo
lha ilustrada O Século, de Miguel Werna, diretor e pro
prietário da folha.

Uma das litografias mais famosas do Brasil e do Rio 
Grande do Sul foi a Litografia Weingártner, que come
çou a funcionar em 1885- Tinha como gravadores o 
próprio Weingártner e Antonio Francisco Ribeiro e con
tava com desenhistas da qualidade de João Petersen e 
Faustino Ladeira.

Outra destacada oficina litográfica foi a Litografia do 
Comércio (1890), que colaborou assiduamente com os 
diários e semanários A Reforma, o Mercantil e A Farpa.

A atividade das oficinas litográficas não se restringia 
à Capital. Em Pelotas, duas oficinas desempenharam 
importantes papéis: a Litografia Ulrich e a Parisiense, 
responsável pelas ilustrações do semanário crítico e hu
morístico A Ventarola (1887 e 1890). Em Rio Grande, 
a Litografia de Alberto Moutinho, responsável pelo se
manário crítico e humorístico O Amolador, e a Litografia 
de Henrique Gonzales, responsável pelo O Maruí, se
manário caricato dirigido pelo próprio Gonzalez, de
senvolveram um importante trabalho crítico e cultural.

Mas, como disse Walter Benjamin, com a descober
ta da fotografia, a litografia foi suplantada, pois a “mão 
encontrou-se demitida das tarefas artísticas essenciais 
que, daí em diante, foram reservadas ao olho fixo sobre 
a objetiva”.

Litógrafos no 
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No livro U arte na época de suas técnicas de
reprodução, o filósofo e crítico de arte Walter Benjamim 
diz: “Com a litografia, as técnicas de reprodução mar
caram um progresso decisivo. Esse processo, muito mais 
fiel, que submete o desenho à pedra calcária em vez de 
entalhá-lo na madeira ou de gravá-lo no metal — per
mite pela primeira vez às artes gráficas não apenas en- 
tregar-se ao comércio das reproduções em série, mas 
produzir, diariamente, obras novas. Assim, doravante, 
pôde o desenho ilustrar a atualidade cotidiana. E nisso 
ele tornou-se íntimo colaborador da imprensa”.

O processo litográfico foi criado em 1798 por Alois 
Senefelder (1771/1834), nascido em Praga. Mas foi 
Munique, estudando o fenômeno da repulsão entre o 
óleo e a água, que Senefelder desenvolveu todas as pos
sibilidades que o processo planográfico manual podia 
oferecer.

No Brasil, vinte anos após, em 1818, a litografia se
ria conhecida com a chegada ao Rio de Janeiro do fran
cês Julien Palliere, contratado por D. João VI para fazer 
retratos e paisagens. Palliere trazia consigo uma prensa 
portátil — caixa litográfica de Senefelder. Produz-se, 
então, a primeira estampa litográfica no Brasil, a de São 
Sebastião, em 1918.

A litografia, nesse momento, estava difundida e uti
lizada por toda a Europa. Em 1825, o Real Arquivo 
Militar instala uma oficina de litografia com material 
importado da França. Como professor, chega o suíço 
João Steinmann (1800/1844), aluno do próprio Alois 
Senefelder, o criador da técnica litográfica.

Com a primeira imprensa litográfica que chegou ao 
Rio de Janeiro, veio uma pequena caixa de Senefelder 
para o imperador D. Pedro I fazer seus ensaios particu
lares. O imperador encontrou em Francisco Pedro 
Amaral o ajudante de impressão ideal, responsável pelas 
caricaturas que se estampavam em São Cristóvão (mo
radia do imperador — Quinta da Boa Vista).

A partir daí a arte litográfica assumiu no Brasil um 
papel relevante, ilustrando, como disse Benjamim, o 
cotidiano nas publicações da época. É nesse período de 
liberalismo imperial, que admitia a crítica, que surgem

as primeiras impressões de caricaturas de intervenção 
política, com seu grafismo à Daumier (mestre do dese
nho caricatura). Em função da possibilidade técnica de 
reprodução em maiores tiragens, e mais recursos gráfi
cos, as publicações passaram a contar com ilustrações 
de ótimo nível (retratos, paisagens, caricaturas). Nomes 
de caricaturistas famosos surgem no Rio de Janeiro. Entre 
eles o alemão Henrique Fleiuss (1823/1882), o portu
guês Rafael Bordalho Pinheiro (1846/1905) e o italia
no Ângelo Agostini (1843/1910), com desenhos ao es
tilo de Daumier.

Com finalidades artísticas, comerciais e documen
tais, instalam-se no Rio de Janeiro várias oficinas de 
litografia. O processo litográfico atinge um sofisticado 
desenvolvimento e especialização, como no caso de 
Sebastien Auguste Sisson, francês (1824/1898), que che
gou ao Brasil em 1852 e fundou na Rua do Senado um 
ateliê litográfico especializado em retratos.

No Rio Grande do Sul, é a partir de 1849 que co
meçam a surgir oficinas litográficas, onde atuavam ar
tistas gravadores, desempenhando as atividades de de
senhistas, ilustradores, retratistas e caricaturistas. Aqui 
no RS, a oficina era a um só tempo gráfica comercial e 
jornalística, ateliê e escola.

A litografia do Comércio, de Pomatelli & Cia., é a 
primeira a se estabelecer em Porto Alegre, no ano de 
1849, e tinha como principal gravador o alemão Gui
lherme Grote Tex. Em 1853, surge a Litografia da Es
trela, mais tarde Litografia Nacional, de Theobaldo 
Jaeger. O famoso conde Lanzac Von Chanac era o gra
vador principal.

O histórico Almanaque Rio-Grandense de 1856, o 
Álbum Musical Estrela do Sul, a folha ilustrada A Sen
tinela do Sul e o Fígaro são publicações da Litografia 
Imperial (1854 a 1925), que tinha como gravadores 
Chanac, Inácio Weingártner, Xavier da Costa e Carlos 
e Luiz Wiedmann, que executaram litografias feitas por 
artistas plásticos como Grasselli, Mendes de Carvalho, 
Rõhring e Berdamini.

De 1860 a 1877, funciona a Litografia de Lanzac 
Von Chanac, cujo nome verdadeiro era Augusto Ben.
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Na história da litografia rio-grandense encontramos 
nomes à altura de competirem com as expressões inter
nacionais e nacionais da técnica litográfica. Nomes que 
não apenas alcançaram um grande domínio técnico, mas 
que revelaram também um grande poder criativo.

em

Augusto Lanzac von Chanac 
O verdadeiro nome do Conde de Von Chanac era 

Augusto Ben. Radicou-se em Porto Alegre e notabili
zou-se por seus trabalhos nas oficinas da Litografia Na
cional e Litografia Imperial de Wiedmann. Em 1860 
fundou a sua própria litografia, que produziu obras pri
morosas por quase duas décadas. Von Chanac era um 
desenhista de talento e um gravador de insuperável ha
bilidade. Um profissional completo, teórico e, pratica
mente, contribuiu muito para as nossas oficinas, orien
tando, inclusive, vários aprendizes de litografia. Entre 
esses aprendizes talentosos podemos citar Inácio 
Weingártner, discípulo e futuro concorrente.

Inácio Weingártner
Criatividade e capacidade criadora talvez sejam, ain

da hoje, as formas tradicionais e modernas de diferenci
ar o expert do artista. Inácio Weingártner, no seu cami
nho, os caminhos da arte têm que ser andados, exerceu 
as duas. Menino ainda, foi iniciado no desenho por um 
mestre alemão chamado Hermann Traub. Logo depois, 
fascinado pela arte litográfica, ingressou como apren- 
diz-gravador no estabelecimento de Wiedmann. E lá, 
com Von Chanac, mestre celebrado, pôs o pé na estrada

Pesquisa: Circe Saldanha 
Texto: João C. Tiburski
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merciais impressos não apenas nos livros, como tam
bém nas revistas que a Editora publicava: as literárias 
Província de São Pedro (1945-1957) e A Novela (1936- 
1938), e a de caráter mundano, a mais influente delas, a 
Revista do Globo (1929-1967).

Quinzenalmente, pelo menos até o final dos anos 
30, a Revista do Globo estampou em suas capas vários 
desenhos desses artistas. Muitos são trabalhos bastante 
inovadores, apresentando composições que fogem dos 
padrões naturalistas, com descompromissado uso de 
cores e dessacralizando a estrutura clássica da perspecti
va. Há, em várias capas, elementos e tratamentos com 
referências à estética do cartaz, bem como ao art-déco, 
em voga desde a Grande Edição de Arte Decorativa de 
1925, em Paris. Há, também, influências incontestes 
do cubismo e do fovismo, movimentos artísticos mercan
tes na Europa da virada do século, e que reverberavam 
no Brasil desde a Semana de Arte Moderna de 1922.

Na produção de livros, a Globo, que entre as déca
das de 30 e 50 chegou a ser a segunda editora do país — 
atrás apenas da Editora Nacional Civilização Brasileira 
-, lançou verdadeiros clássicos, com ilustrações de tirar 
o fôlego. As imagens produzidas por Fahrion para Noi
tes na taverna, de Álvares de Azevedo, ou as assinadas 
por Faedrich para Os contosgauchescos, de Simões Lopes 
Neto, ou mesmo para Os contos de Andersen, para sem
pre ficarão no imaginário de seus leitores.

Pode-se dizer que foi graças ao talento desses artistas 
e também dos intelectuais que por ali circulavam — gen
te do porte de Erico Veríssimo, Mario Quintana, 
Theodomiro Tostes, Augusto Meyer, Herbert Caro e 
Moysés Vellinho — que a modesta papelaria e livraria, 
nascida em 1883, alcançou o status para o qual fora de
signada por seu primeiro dono, Laudelino Barcellos. 
Quando a criou, Laudelino, afeito a citações latinas, 
prontamente a batizou: Urbi et Orbi. Ou seja: “Da Ci
dade para o Mundo”. Ou ainda, numa licença de tra
dução: “De Porto Alegre para o Globo”. Pelo menos até 
o final dos anos 50, a Globo da Rua da Praia cumpriu 
esse propósito.

dos caminhos litográficos. Não sei se é sempre que se dá 
o poder do provérbio que diz que o destino do discí
pulo é superar e/ou suceder o mestre. Mas sei que, em 
1867, Weingártner, com 22 anos, é indicado para ocu
par o lugar do mestre. E, neste sentido, o dia 7 de julho 
de 1867 é o dia da confirmação. Começa a circular em 
Porto Alegre o primeiro periódico ilustrado - crítico e 
joco-sério — que era editado somente aos domingos: A 
Sentinela do Sul. Júlio Timóteo de Araújo e Manoel 
Felisberto Pereira da Silva eram os proprietários e entre 
os colaboradores apareciam nomes como Carlos Von 
Koseritz e Eudoro Berlink.

As oficinas da Litografia Imperial fervilhavam. Inácio 
Weingártner cuidava das seções de retratos e charges, 
através das quais haveria de se consagrar. A expressão 
talentosa trouxe-lhe o sucesso e a popularidade. Em 1870 
funda com Luiz Wiedmann, filho de Emilio Wiedmann, 
proprietário da Litografia Imperial, a Litografia 
Wiedmann & Weingártner.

A dissolução da firma leva o artista a andar pela 
Corte. Mas seu lugar era no sul. Aqui equipa sua ofici
na com o que havia de mais aperfeiçoado em termos de 
implementos e recursos e executa com maestria as mais 
variadas obras do ramo litográfico. Mas não são só ofi
cinas voltadas para a demanda do mercado. São verda
deiras oficinas-escolas que vão formar uma geração de 
litógrafos.

As caricaturas sutis e os retratos litografados foram 
sua especialidade. Nisto ninguém o excedeu. Fez retra
tos do Barão de Itaqui, de Francisco da Silva Almeida 
Pontes, Gal. José Joaquim de Andrade Neves, Conde 
de Porto Alegre, Joaquim Nabuco, Felipe Nery, Felix da 
Cunha, João Caetano dos Santos, Pinheiro Chagas e 
Luciana de Abreu. Nem sempre os assinava. Colaborou 
com sua arte em O Mercantil, A Reforma, o Jornal do 
Comércio, o Correio do Povo e outros veículos de co
municação. Inácio Weingártner nasceu em Porto Ale
gre em 14 de maio de 1908.

Urbi et orbi 

Artistas 

ilustradores 

da editora Globo

MtMÔRJA

Muita gente se espanta quando encontra, em sebos, 
ou mesmo na casa de amigos, livros como A ilha do 
tesouro e Alice no espelho com a assinatura, na capa, de 
um certo Fahrion. Nestes casos, a pergunta é quase sem
pre a mesma: “Fahrion? Será o pintor João Fahrion?” Aí 
começa a folhear o impresso e vê, na sétima ou nona 
página: ilustrações de João Fahrion. Sim, é o mesmo 
Fahrion. Uma ponta de surpresa toma contar de quem 
“descobre” que o grande pintor e professor do Instituto 
de Artes foi, também, ilustrador. E ilustrador contrata
do, que trabalhava, no dizer do jornalista Carlos 
Reverbel, “em regime de oito horas, como se fosse 
comerciário”.

João Fahrion, de fato, integrou aquela que ficou co
nhecida como a Secção de Desenho da antiga Livraria e 
Editora Globo. Assim como ele, trabalharam ou cola
boraram para a Globo artistas como Sotero Cosme, 
Edgar Koetz, Nelson Boeira Faedrich e Gastão Hofstet- 
ter. Isso entre o final da década de 20 e a década de 50. 
Mais tarde, outros nomes passaram por ali, como João 
Faria Viana, Carlos Scliar e Clara Pechansky. Todos sob 
a coordenação do imigrante alemão Ernst Zeuner que a 
transformou num importante espaço de formação de 
ilustradores e de artistas, uma alternativa à Escola de 
Belas Artes (hoje Instituto de Artes da UFRGS), criada 
em 1908.

Aos artistas da Globo cabia criar as ilustrações, as 
vinhetas, as capas, as logomarcas e até os anúncios co-

Outros nomes
O sul sempre foi um dos principais núcleos de gra

vadores do país. Nomes como o de Joaquim Samarach, 
natural da Espanha e radicado em Porto a partir de 1881, 
Antonio Eduardo de Araújo Guerra, pintor português 
que veio para o Brasil em 1878, João Petersen, nascido 
a 18 de março de 1863 em Porto Alegre, Thádeo Alves 
Amorim, natural de Rio Grande, Alberto Engel, ilus
trador, retratista e colaborador dos jornais de Porto Ale
gre e Cândido Aragonez de Faria, carioca, que tiveram 
papel destacado na arte litográfica, provam o acerto desta 
afirmação.

Paula Ramos
Jornalista e mestranda em História, Teoria e Crítica de Arte 

pelo Instituto de Artes da UFRGS. 
Prepara defesa de dissertação sobre a Modernidade na 

Secção de desenho da Livraria e Editora Globo
Pesquisa: Circe Saldanha 

Texto: João C. Tiburski

Boletim Informativo do MARGS, 
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A estética
Os artistas plásticos próximos ao Partido se respon

sabilizaram pela criação de clubes de gravuras. O pri
meiro deles é fundado em Porto Alegre, em 1950, 
diretamente ligado e articulado com a produção da re
vista Horizonte. O clube reúne artistas como Carlos 
Scliar, Vasco Prado, Edgar Koetz, Glauco Rodrigues, 
Danúbio Gonçalves, Carlos Mancuso, Carlos Alberto 
Petrucci, Gastão Hofstetter, Ailema Bianchetti, Glênio 
Bianchetti e Plinio Bernhardt. Entre 1950 e 1956, o 
Clube da Gravura organiza e participa de exposições 
em diversas cidades brasileiras e do exterior; mantém 
uma galeria e uma escola de arte publica trabalhos de 
seus membros na revista Horizonte e em álbuns, rece
bendo vários prêmios. Nas palavras de Carlos Scliar, em 
depoimento à revista, em seu 
propósito do Clube dos Amigos da Gravura a divulga
ção do gosto pela gravura entre camadas cada vez mais 
vastas de nosso povo. Pela sua própria técnica, é a gra
vura, de todas as artes plásticas, a que está economica
mente mais ao alcance do público”

Os clubes foram criados por artistas comunistas que, 
no final da década de 1940, auto-exilados em Paris, 
haviam organizado com outros exilados latino-ameri
canos associações político-culturais. Nesses contatos, os 
brasileiros foram influenciados por correntes estéticas 
de esquerda, pelo mexicano Leopoldo Méndez, pelos 
gravuristas da China revolucionária e pelo realismo so
cialista. Quando retornou ao Brasil, o grupo pôs em 
prática a experiência do gravurismo, escolhendo temas 
como a campanha pela paz mundial.

Os artistas comunistas desejavam registrar a vida do 
povo e popularizar a cultura brasileira. O Clube da Gra
vura fazia reproduções a baixo preço, com grandes tira
gens, formando um público interessado em arte e pro
duzindo ainda cartazes e ilustrações para as publicações 
de esquerda. Os gravuristas gaúchos foram o exemplo 
nacional mais característico do realismo socialista, di
vulgando as técnicas da gravura e seguindo os moldes 
soviéticos. Aos “artistas do povo” cabia o dever de en
grossar as mobilizações do partido.

Horizonte foi o retrato da militância comunista no Rio 
Grande do Sul na década de 50 e, mais do que isto, 
divulgadora da estética socialista. Sua produção editorial 
inclui textos e vasto material sobre literatura, cinema, tea
tro, arquitetura, artes plásticas, crítica, etc. O corpo edito
rial era movido por um sincero idealismo revolucionário, 
idealismo que não bastou para absolver os seus protagonis
tas de posteriores críticas e autocríticas, como foi o caso de 
sua diretora, a poeta Lila Ripoll, e de colaboradores como 
Cyro Martins, Dyonélio Machado e Carlos Scliar.

Luciana Haesbaert Balbueno.
Jornalista. Mestre em Letras pela PUCRS. Coordenadora do Acervo 

Literário Lila Ripoll do Centro de Memória Literária da PUCRS
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Espaço N.O. 

Uma opção pelo 

contemporâneo 

em Porto Alegre

A estética engajada 

da revista Horizonte4
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número 6, de 1952: “ÉCom o manifesto de agosto de 1950, o PCB radicaliza 
sua plataforma e a imprensa partidária passa a ser coloca
da a serviço de uma estratégia que pregava a derrubada 
do governo pela via armada. Inicia a proliferação de re
vistas político-culturais centradas no realismo socialista, 
estética marxista do período stalinista. Nessa perspectiva, 
Para Todos é relançada em 1951, no Rio de Janeiro, Sei
va reaparece em Salvador, Orientação, em Recife, em São 
Paulo Fundamentos se redefine, e surge Horizonte, em 
Porto Alegre, todas voltadas ao combate à cultura bur
guesa, à defesa do realismo socialista, do “mundo da paz” 
e em luta contra o imperialismo.

Horizonte surge em Porto Alegre em 1949 preten
dendo ser um veículo de divulgação de novos autores e 
idéias. A partir de seu quarto número, já em 1950, defi- 
ne-se uma nova fase da revista, que passa a ser o veículo 
de divulgação da Frente Cultural do Partido Comunista 
no Rio Grande do Sul. Como órgão oficial do partido, a 
revista passa a difundir e a se pautar pelo realismo socia
lista, estética propagada por Zdhanov, na União Soviéti
ca, e expandida em frentes culturais do partido em todo 
mundo. Sob a direção da poeta Lila Ripoll e tendo uma 
equipe editorial formada por, entre outros, Nelson Sou
za, Carlos Scliar, Vasco Prado, Fernando Guedes, Plinio 
Cabral, Cyro Martins e Lacy Osório, a revista contribuiu 
para a divulgação de autores e obras sul-rio-grandenses, 
dando destaque à discussão das questões e conflitos soci
ais e culturais de seu tempo.

Entre 1949 e 1956 foram editados 32 números em 
formato 23x31,5cm, com capa em duas cores e parte 
interna em uma cor, perfazendo uma média de 40 pági
nas por exemplar. Alguns números trataram de exaltar a 
figura dos heróis revolucionários e manifestações cultu
rais ligadas ao Partido, como os n.2 de 1951 e n.l de 
1952, dedicados a Luís Carlos Prestes; o n.l de 1953, 
homenageando Stalin; o n.3 de 1951 destacando as 
manifestações comunistas na China; o n.10 de 1951, 
fazendo a cobertura do IV Congresso Brasileiro de Es
critores, realizado em Porto Alegre e o 
registrando a Conferência Continental Americana pela 
Paz, em Montevidéu.
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Em meados dos anos 60, ganhou espaço no cenário 
artístico brasileiro uma produção que pretendia rom
per com os lugares, suportes e atitudes convencional
mente destinados à execução e exibição de obras de arte. 
A própria noção de “obra de arte” já não se entendia 
reduzida ao objeto, passível de mercantilização. Os con
ceitos e os papéis desempenhados pelo artista, obra e 
espectador, ampliavam-se e ganhavam novas definições. 
Tendo como objetivo desmistificar o ato criador e o 
domínio do artista sobre a obra, almejava-se que a arte 
fosse, por fim, integrada ao fluxo da vida.

Objetos, materiais e procedimentos do cotidiano 
incorporavam-se ao fazer artístico, enquanto o público 
passava de espectador passivo a elemento fundamental 
para a concretização do processo criativo. Artistas como 
Hélio Oiticica - com seus Parangolés - e Lygia Clark - 
com obras como Bicho — utilizavam estes pressupostos 
para o desenvolvimento de seus trabalhos, enfatizando 
a participação do público, a ruptura de fronteiras entre 
as categorias artísticas e o abandono dos suportes e ma
teriais considerados tradicionais, como a tela para a pin
tura, o mármore ou o bronze para a escultura.

Para um significativo grupo de artistas brasileiros, a 
partir daquele período, qualquer elemento do dia-a-dia 
poderia ser empregado - materiais efêmeros, sucata, lixo, 
o próprio corpo, água, fogo, sangue. As imagens pode- 
riam ser reproduzidas através de fotocópias, serigrafias 
ou geradas a partir de carimbos. Mais do que o resulta
do final, interessava o processo: a partir do momento 
em que não existem mais prescrições sobre os materiais,

HORIZONT.
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1 suportes ou procedimentos que possam ser definidos 
como específicos para o trabalho artístico, toda a opção 
tomada pelo artista assume uma dimensão significati
va. Desenhar já não pressupõe lançar mão de um lápis e 
de uma folha de papel branco. Desde o primeiro gesto, 
é preciso escolher - seja um pedaço de feltro, uma cor
da, ou uma tela - e ter consciência da opção assumida.

Assim, no contexto brasileiro das décadas de 60 e 
70, torna-se possível pensar na estreita relação entre es
tética e política: se não era possível derrubar o 
autoritarismo em geral, promovia-se sua derrubada no 
âmbito da arte. Nestes termos, a arte não deveria ficar 
confinada aos lugares que, tradicionalmente, lhe havi
am sido reservados, tais como museus e galerias ou tea
tros. Utilizava-se, agora, o espaço da cidade como su
porte para as diversas manifestações artísticas, pois a 
criação poderia ser um ato coletivo. E ainda, paralelo ao 
processo de desmaterialização da arte, muitos artistas 
assumiam uma crítica radical ao mercado, desenvolven
do estratégias que negavam e subvertiam a possível trans
formação da obra de arte em simples mercadoria, seja 
através da arte postal, de performances ou produzindo 
instalações.

Partindo de um pressuposto segundo o qual ampli
ar o campo de possibilidades do trabalho com arte re
presentaria uma expansão da liberdade criativa para 
outras esferas da sensibilidade individual e coletiva, a 
“crise da arte” e a crítica ao objeto artístico tradicional - 
vinculado à idéia de peça “única” e “original”, à marca 
da mão do artista através do gesto e da pincelada, à no
ção de obra como expressão legítima de uma individu
alidade, no caso, a do artista e sua subjetividade, entre 
outros aspectos - possuiríam um caráter produtivo, cons
tituindo-se em um momento de sintonia entre a pro
dução artística local e aquela realizada em outros cen
tros artísticos internacionais.

Em Porto Alegre, será ao longo dos anos 70 que ire
mos encontrar um conjunto significativo da produção 
artística alinhado a essas problemáticas, voltada para a 
investigação das linguagens e dos meios, disposta a as
sumir um posicionamento crítico frente às condições 
de difusão e consumo dos produtos culturais. Neste 
contexto surge, em 1979, o Espaço N.O. - Centro Al
ternativo de Cultura, idealizado, mantido e administra
do por um grupo de artistas constituído por Vera Cha
ves Barcellos, Teimo Lanes, Mario Rohnelt, Milton 
Kurtz, Carlos Wladimirsky, Heloisa Schneiders da Sil
va, Karin Lambrecht, Cris Vigiano, Ana Torrano, Regi
na Coeli, Simone Basso, Ricardo Argemi e Sérgio 
Sakakibara, contando ainda com outros colaboradores.

O Espaço N.O. foi estruturado para atuar a partir 
de estatutos e financiado pelos próprios artistas interes
sados em sua manutenção. A proposta de constituição 
de um centro cultural tinha por objetivo - mais do que 
a divulgação do trabalho realizado pelos próprios

organizadores -, promover o intercâmbio com outros 
centros e artistas, estando aberto às mais variadas mani
festações na área cultural, não restritas ao âmbito das 
artes visuais. Com este propósito, o grupo manteria uma 
sala, cedida pela artista Vera Chaves Barcellos - localiza
da no prédio da Galeria Chaves, centro de Porto Alegre 
-, cujo espaço foi adequado ao desenvolvimento de 
atividades multidisciplinares, fossem ligadas à dança ou 
às artes visuais, com o emprego de painéis moveis e ilu
minação específica.

>>è,

USEUNo seu período de atividade, entre outubro de 1979 
e abril de 1982, o Espaço N.O. organizou e apresentou 
22 mostras coletivas e 19 individuais, entre as quais res
saltamos as de Paulo Bruscky - cuja mostra, incluindo 
trabalhos em arte-postal, filmes e projetos inaugurou o 
centro cultural Carmela Gross, Marcelo Nitsche, 
Rafael França - que se consagraria como pioneiro entre 
os video-artistas nacionais -, Hudinilson Jr. e, ainda, 
obras de Hélio Oiticica.

A opção pelo contemporâneo também aproximou o 
grupo de artistas responsáveis pelo N.O. e Lyba Knijnik, 
proprietária da coleção Rubem Knijnik. Em julho de 
1981, o Espaço N.O. promoveu uma mostra de parte 
significativa desta coleção, incluindo obras de Waltercio 
Caldas, Tunga, Avatar, Antonio Dias, Lygia Clark, Pau
lo Roberto Leal e outras expoentes da produção artísti
ca realizada durante os anos 60 e 70.

Assumindo de modo coerente a opção pelo caráter 
pluralista da arte contemporânea, o Espaço N.O. pro
moveu debates com artistas e intelectuais - entre os quais, 
o lançamento do livro Arte na América Latina: do transe 
ao transitório, de Frederico Moraes, e ciclos de palestras 
sobre arte latino-americana, com Aracy Amaral -, além 
de várias atividades, palestras, cursos e intervenções, nas 
áreas de teatro, dança, música e literatura, dirigidos por 
profissionais como Arthur Nestrowski, Bruno Kiefer, 
Celso Loureiro Chaves, Luis Arthur Nunes, Giba Giba, 
Olga Reverbel, entre outros.

Considerando o amplo leque de eventos promovi
dos e tendo sua proposta de ação cultural profunda
mente enraizada em um período em que artistas e inte
lectuais ainda apostavam em soluções coletivas, o Espa
ço N.O. surge em nossa memória — passados quase 20 
anos do encerramento de suas atividades - como uma re
ferência para o debate sobre a contemporaneidade artística 
em Porto Alegre e uma matriz para outras experiências que 
congreguem o mesmo espírito crítico. Como na velha can
ção, “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.

Ana Albani de Carvalho 
Autora da dissertação de Mestrado Nervo Óptico e Espaço N. O.: 
a diversidade no campo artístico em Porto Alegre durante os anos 

70. Porto Alegre. 1994. Instituto de Artes. UFRGS
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.v.Sr:.". curso, encontrar sua vocação, descobrir-lhe as lacunas. É 
isto que presentemente estamos realizando no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. A partir de uma pesquisa 
corretamente fundamentada, a política de acervo da insti
tuição, naturalmente, não permanece mais à espera de ven
tos favoráveis. Ao contrário, ela se consubstancia e passa a 
buscar um rumo claramente definido.

3o - propondo outras formas de leitura da obra como 
a ensejada por um projeto de releitura, realizado por 
artista plástico;

4o - aumentando a possibilidade de comunicação 
da obra e seu autor através de palestras, cursos, seminá
rios, filmes e audiovisuais;

5o - trabalhando na verticalização de públicos - do 
infantil ao adulto;

6o - trabalhando no alargamento do público via ofer
ta cultural variada, o que inclui um programa de exposi
ções dinâmico e de amplitude adequadamente calculada 
e de ofertas culturais de outras áreas, como a musical.

Para o museu, no entanto, há basicamente dois pú
blicos: o real e o potencial. O primeiro responde à ofer
ta do museu com sua presença, o segundo com a sua 
ausência. Presença e ausência são duas formas ativas de 
responder à oferta da instituição. Cabe ao museu - e 
esse é um assunto em que ainda estamos engatinhando 
- conhecer seu público real, suas motivações, suas ca
racterísticas, suas necessidades. E — talvez mais impor
tante - conhecer o seu público potencial para tentar 
descobrir como chegar a ele. Este é o papel dos profissi
onais que cuidam dos departamentos educacionais dos 
museus - e que podem ser sociólogos ou educadores, 
ou, melhor ainda, uma equipe multidisciplinar. Nós, 
no Brasil, não temos tradição nessa área e oferecemos a 
nossa clientela o que nós pensamos que ela deva estar 
querendo consumir. Na prática, que eu diria ser um tanto 
amadorística, num momento em que já se dispõe do 
equipamento científico adequado para conhecer mais 
de perto o nosso receptor, continuamos impondo códi
gos de comunicação intuitivos. Em algumas destas, as 
intuições se intercruzam e passamos a oferecer aquilo 
que o público deseja ver, ouvir e experimentar. Mesmo 
então, podemos estar acertando no conteúdo e errando 
na forma, ou seja, o público quer ver Picasso, sim, mas 
não tem paciência de ler etiquetas datilografadas e en
tão sai de nossa exposição caríssima com pouca infor
mação acerca daquilo que viu.

Pesquisar, naturalmente, demanda recursos financei
ros ainda praticamente inexistentes em nosso país. Es
tou convencida, no entanto, que se não nos detivermos 
em pesquisar nossa audiência, em breve teremos insti
tuições absolutamente esvaziadas. No momento em que 
os demais sistemas de comunicação são dotados de gran
de agilidade e mutabilidade, o museu se move como 
um paquiderme em meio à parafernália eletrônica que 
o desenvolvimento tecnológico joga sobre nós, queira
mos ou não.

O museu como 

formador de público
5gpnn m
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A respeitabilidade da obra de arte
Falávamos da obra de arte e de sua re-contextua- 

lização no museu. Sejam quais forem os critérios - cien
tíficos ou aleatórios - o fato é que a obra de arte, no 
momento em que se incorpora uma seleção museológica, 
passa a integrar-se a um todo que possui feição própria, 
passando pois a ser parte desta feição. Atribui-se ao 
museu a qualidade de sacralização da obra de arte, fun
ção esta que as demais instâncias intermediadoras igual
mente realizam de maneira distinta. O mercado sacraliza, 
através da atribuição de valor financeiro, tanto mais ele
vado quanto mais a obra preencher sua função de bem 
único e insubstituível. Já a crítica atribui valor de ma
neira distinta e, no entanto, semelhante: selecionando 
um entre cem mortais e agregando-lhe valor literário, 
ou, em conseqüência, tornando-o mais facilmente legí
vel (o que pode significar, também, por estas ironias do 
destino, mais dificilmente legível, ou seja, pretensamente 
mais complexo ou, por outra, melhor), assim também a 
crítica sacraliza a obra de arte que elege como digna de 
sua atenção.

Estamos agora focalizando a instância museu: na 
medida da respeitabilidade da instituição, da mesma 
forma, o pertencer a este ambiente seleto e seletivo pas
sa a ser uma atribuição de valor — assim como o foi o 
mercado e a crítica. Não é por outra razão que todos os 
artistas que possuem obras em acervos de museus decli
nam esta condição em seus currículos vitae. Vale lem
brar aqui as idéias de Malraux que não crê na idéia ab
soluta da arte, nem na univocidade da obra de arte in
dividual, mas que põe sua esperança na fecundidade das 
reinterpretações a que as obras são submetidas no mu
seu, onde ocorre sua vida póstuma.

ção se potencializa: o receptor precisa ser detentor de 
dois códigos, isto é, o artístico-formal e o próprio códi
go museal, que tem características próprias.

O certo é que, como disse Marx, a arte surge da 
necessidade de tráfego com outros homens. E o museu 
é um dos cenários privilegiados (e também mitificados) 
deste tráfego.

Partindo da premissa de que o processo artístico é um 
processo de comunicação, pois enquanto monólogo ca
rece por completo de qualidade ontológica, é que se co
loca a importância de seu circuito de recepção e que se 
insere a relevância - ou irrelevância - dos museus de arte, 
enquanto formadores de público.

O que se coloca para análise é a recepção da obra de 
arte, entendendo que ela se constitui em complexo siste
ma de comunicação. Vamos entender por isto mesmo 
que a obra de arte recebida não seja, em nenhuma hipó
tese, idêntica à obra produzida. Vários fatores influen
ciam esta recepção: a sensibilidade do público, que por 
sua vez é influenciada por uma larga série de intermediá
rios, intérpretes e críticos, mestres e especialistas, a 
ambiência em que a obra é colocada e, em última análise, 
por toda a tessitura social em que esta se insere.

O produto cultural traz, de forma genérica, a marca 
da universidade e demais centros formadores, inserin- 
do-se então a crítica e demais formulações analíticas desta 
produção. O museu está sendo visto aqui enquanto ins
tância de recepção desta mesma produção, função esta 
também exercida pelas galerias de arte.

A análise interligada destas três instâncias se explica 
na medida em que a produção e recepção artísticas são 
processos interdependentes. Isto não significa, necessa
riamente, que o pintor vai produzir aquilo que o públi
co deseja ver — se bem que a história da arte demonstra 
que esta é uma das faces da verdade - mas sim que a 
interação entre emissor e receptor é dinâmica e intercon- 
dicionante. Talvez a performance seja um exemplo mais 
adequado para explicar o que se deseja; é fácil convir 
que se o público não é o mesmo antes e depois da 
performance, o artista igualmente não o é. Ao longo do 
período de tempo em que interagiram, ambos se modi
ficaram reciprocamente.

Existem algumas condições básicas para que esta 
intercomunicação se estabeleça e a mais importante de
las é que exista uma linguagem formal comum entre 
receptor e emissor. Os códigos devem ser conhecidos 
por ambos para que a comunicação se estabeleça. No 
caso de um museu de arte, a complexidade desta rela-

Um emissor — o museu de arte 
Enquanto mediador entre produção e recepção da 

obra de arte, o museu cumpre um determinado papel 
nesta difícil comunicação entre a arte e o público. Va
mos considerar que os museus têm como função básica 
preservar as obras do passado, levando portanto a uma 
revalorização de criações artísticas historicamente alie
nadas do visitante do museu contemporâneo. Cria, por
tanto, valores outros que os originalmente atribuídos, 
em especial se estes já perderam a sua validade.

Organização de um acervo
Uma obra colocada numa coleção museológica é, des

de logo, uma obra diferenciada e revalorizada. Sobre ela se 
interpõe toda uma série de critérios valorativos que são os 
do museu e da comunidade que ele representa - ou, para 
ser mais exata, das comunidades que ele representa. O acer
vo de um museu é, na maioria dos casos, um acervo cu
mulativo, resultado da deliberação de diferentes pessoas 
ou grupos de pessoas sobre períodos de tempo 
freqüentemente longos. Sucessivas direções de museus ou 
sucessivos curadores de museus ou ainda sucessivos Con
selhos de Museus, com critérios valorativos próprios, di
tam uma política de acervo freqüentemente heterodoxa e 
certamente heterogênea e que, afinal, bem ou mal, resulta 
numa determinada coleção. Esta é uma herança que os 
museus guardam dos seus primórdios — isto é — dos tem
pos do colecionismo, quando, sem quaisquer critérios ci
entíficos, se acumulavam obras sob um mesmo teto. A com
preensão da museologia como uma ciência implica um tra
tamento muito distinto deste em relação a uma adequada 
política de acervo. É necessário embasar em pesquisa cien
tífica o perfil de acervo de um museu - identificar seu per-

O museu e o público
Pois, vejamos agora como é que este museu, por sua 

vez, age como formador de público, este público que é 
o receptor da comunicação. Vamos considerar que o 
público é, em princípio, o conjunto social por defini
ção, um todo não homogêneo. Suas variáveis são infini
tas: distintas camadas etárias, classes sociais, grupos de 
interesse, grupos de nível intelectual, os cruzamentos 
de todas estas variáveis e por aí afora.

Como chegamos a ele dentro do museu?
Io - expondo de maneira legível o seu acervo;
2o - propondo uma leitura mais qualificada deste 

acervo através de monitores;

As crianças e o museu
Os museus agem como formadores de público - disto 

eu não tenho dúvida. Minhas dúvidas residem no 
COMO agimos. Penso, igualmente, que sendo este um 
país com índices tão altos de analfabetismo, a opção
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O museu 

tem futuro?

totalmente imersos. Assim, acredito justificar-se a exis
tência de um espaço estável, de acesso social, que per
mita exercer ou aprofundar a consciência dessa realida
de material (inclusive na superação de sua dimensão 
puramente física), assim como de sua historicidade (a 
diferença, nas coordenadas de espaço e tempo).

Para que tal justificativa se imponha, contudo, penso 
que o museu deva superar também quatro riscos. O pri
meiro é o de se esquecer de sua especificidade que só se 
define na exploração desse universo material - 
desfetichizando-o, é claro, considerando-o como matéria 
prima com que se alimenta nossa vida biológica, psíqui
ca, social, espiritual. O segundo risco é o de sucumbir às 
seduções do espetáculo, da sensação redutora, da pura 
vivência — ainda mais que a tecnologia fornece recursos 
cada vez mais eficazes para tanto. Se tais recursos devem 
estar presentes, não podem ser exclusivos, nem esquecer 
que o grande privilégio do museu é poder imbricar o 
afetivo no cognitivo, o individual no coletivo, é servir ao 
mesmo tempo ao sonho, ao devaneio, ao lúdico, à fruição 
estética, à subjetividade e à vivência, etc., ao mesmo tem
po que à informação e ao conhecimento. O terceiro com
promisso, assim, seria assumir uma postura crítica (e, 
portanto, orientar seus propósitos educacionais para a 
formação do espírito crítico), transformando-se num es
paço mais de indagações e inquietações, que de respostas, 
confirmações e acomodação. Enfim, para respeitar suas 
responsabilidades sociais, precisa o museu vencer as ten
tações do mercado. Ele, como tudo mais em nossa socie
dade, está enraizado no mercado: por que, no entanto, 
deveria servir ao mercado, em vez de servir-se dele? Por 
que dirigir seu rumo para a lógica da oferta/procura, do 
investimento/retorno, do custo/benefício e, em suma, do 
lucro e da satisfação passiva do cliente e ativa do patroci
nador, ao invés de pagar seu preço para operar um pouco 
como aquela torre cívica de que falava Patrick Geddes, 
parte da cidade, parte do mundo, mas capaz de se altear e 
garantir um estranhamento pelo qual a observação e o 
entendimento se tornam possíveis?

O museu tem, sim, futuro, mas tal futuro somente 
seria legítimo, a meu ver, se ele trilhar esses caminhos, 
que nem sempre coincidirão com o de centros culturais 
e espaços de eventos, redes virtuais, equipamentos de 
lazer e entretenimento e outros dispositivos do merca
do simbólico. Nada tenho contra os museus incorpora
rem ao seu arsenal instrumentos e perspectivas destas 
instâncias todas - mas desde que seja além do percurso 
de seu caminho próprio e não em vez de reconhecer, 
afirmar e respeitar sua personalidade específica.

Ulpiano T. Bezerra de Meneses 
Professor do Depertamento de História da USP 

(Esse texto é um resumo da palestra que o professor Ulpiano proferiu no 
MARGS, no dia 18 de maio de 2002, durante a Semana dos Museus)

Jornal do MARGS, 
n° 58, junho de 2000

social mais coerente seja centrar a pesquisa sobre a cri
ança. Essa pesquisa, já bastante desenvolvida na Europa 

Estados Unidos, traz dados de enorme valor, so-

Elementos para 

uma estratégia dos 

museus de arte

e nos
bretudo para a correta avaliação do processo educacio
nal da criança. Só para dar exemplo, numa pesquisa 
conduzida nos idos de 1956, por Brooks e Vernon, nos 
Estados Unidos, eles descobriram que menos da meta
de das exposições visitadas foi examinada por 50% das 

da metade foi estudada durantecrianças e que menos
minuto pela criança média, o que signifi-mais que um

ca substancialmente mais do que se espera do visitante 
médio dos museus. Para se ter uma idéia a esse respeito, 
também, o visitante médio dos museus é um sujeito de 
16 anos de idade e que após 45 minutos de visita pade
ce do que os americanos chamam de museum fadigue.

Os norte-americanos e os europeus conhecem suas 
audiências tão bem quanto as redes de televisão brasileiras 
conhecem as suas. Isto porque a cultura ao norte do Equa
dor é um assunto levado a sério e, portanto, investigado e 
conseqüentemente dotado de bons investimentos.

Mas não me alinho entre os arautos da nossa invia- Neste limiar de um novo milênio, o futuro, não só
dos museus mas de várias instituições culturais e das 
formas mesmo de organização e relacionamento dos 
homens em sociedade, será plasmado num quadro com
plexo de fatores. Deles, para reflexão, seleciono apenas 
quatro, mais pertinentes ao nosso tema.

Em primeiro lugar, a crise da representação - que se 
manifesta não só no campo visual (a idéia de um 
referencial externo que a imagem representa parece cada 

determinante, substituída pelo virtual e pelo

bilidade. Não: temos muito menos verbas, pois a ridí
cula quantia de 0,5% de nosso orçamento nacional está 
indo para a Cultura, mas, justamente, porque o desen
volvimento não nos fez perder a sensibilidade, a produ
ção cultural está aí, viva e forte. Há um desenvolvimen
to de tecnologia - e aqui me refiro à tecnologia que é 
instrumental para a área cultural — no exterior à qual 
estamos tendo acesso e, portanto, possibilidade de, ao 
longo do tempo, absorver e traduzir ou traduzir e então 
absorver. De outro lado, nossa informalidade faz com 
que a comunicação se estabeleça, mesmo que informal. 
E estamos acordando coletivamente para a necessidade 
de maior rigor científico em nossa praxis, tanto artística 
quanto museal.

Ao mesmo tempo, temos que considerar - porque 
estamos falando em realidades fortemente condiciona-

As funções do museu
Entre os elementos que compõem o sistema da arte, 

após o artista e a obra, o museu ocupa um lugar especi
al, como uma instituição complexa cumprindo múlti
plas funções em torno de seu centro de gravidade: pre
servar e difundir a arte. O artista é o centro do sistema 
da arte desde a Renascença. É do produto de seu traba
lho que, direta ou indiretamente, surgem e se desenvol
vem as mais diversas atividades cujos sujeitos movem 
este sistema no mundo contemporâneo: críticos, histo
riadores, curadores, editores, designers, museólogos, 
restauradores, marchands, colecionadores e tantos ou
tros. Se, ao lado das atividades e seus sujeitos, olharmos 
as instituições que compõem o sistema, logo percebe
mos a importância do museu de arte.

Além de tornar pública a produção do artista, cabe ao 
museu inscrevê-la na história da arte, contextualizá-la, ou 
não, segundo exigências que devem emergir sempre da 
própria obra, promover sua releitura atualizada, sua movi
mentação entre as exposições e empréstimo para outras 
instituições. E lógico que, para cumprir essas funções de 
cunho cultural e educativo, o museu tem que cumprir as 
tarefas básicas de conservação e preservação das obras de 
seu acervo. Dentro da sua área de especialização, o museu 
deve estar permanentemente preocupado na atualização e 
preenchimento de lacunas de sua coleção.

O verdadeiro museu de arte é, portanto, muito além 
daquele espaço onde vamos ver os shows ou exposições, 
um centro de educação e pesquisa. Nas suas atividades 
educacionais devem estar incluídos os mais diversos pro
gramas, desde aqueles voltados para o público infantil, 
até para universitários e o atendimento à terceira idade.

vez menos
simulacro), mas também no campo das relações políti- 

Depois, o avanço da sociedade de informação, que 
implica um volume avassalador de dados postos em cir
culação, utilizando os mais variados suportes. Implica, 
ainda, uma dependência crescente em relação aos pro
dutores e difusores da informação - transformada em 
mercadoria. A seguir, a presença intensa e capilar do 
mercado simbólico (que, antes de mais nada, é merca
do), impondo seu jogo de interesses e sua implacável 
racionalidade, sempre se aproveitando das vantagens que 
a escala de massa lhe oferece e da competência operacio
nal da indústria cultural. Finalmente, a globalização 
(apresentada como um mecanismo naturalizado e neu
tro, imune à vontade humana) está gerando macro-in- 
clusões e exclusões, que mobilizam a cultura como dis- 

apropriado para as legitimações e afirmações de 
identidade, valores e interesses.

cas.

superestrutura - que falar de pesquisa dedas por uma
audiência de museus, num país em que 75% da popula
ção não tem acesso à educação formal, que dirá à infor
mal, é aparentemente falar do supérfluo. Considero, no 

este tipo de investigação tão pouco supérfluaentanto,
quanto não é supérflua a questão dos materiais do artista, 
apesar de ele representar uma semivírgula do PIB. A ques
tão não é de pontuação. A questão é de essência: a essên
cia humana, que está nas telas dos artistas, nas paredes 
dos museus e através da qual o homem se conhece e se 
reconhece, se situa e se perde no longo trajeto de 
registro, desde a inscrição nas paredes das cavernas pré- 
históricas até a arte high-tech de hoje, de amanhã ou - 
sabe-se lá - de depois de amanhã.

curso

Entretanto, acredito que os museus continuarão a 
ter sentido - isto é, continuarão a responder a relevan
tes necessidades sociais pois atendem ao que, apesar de 
tudo, ainda é um atributo fundamental e irremovível 
da condição humana: a corporalidade. Tudo o que so- 

tudo o que fazemos, de mais reles e de mais espi
ritual e transcendente, passa por essa condição corporal 
e pelo mundo físico de que somos parte e em que estamos

seu

Evelyn Berg Iochpe, Diretora do MARGS mos e

Boletim Informativo do MARGS, 
n° 28, abr/jun de 1986
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A obrigação do agora

Arte contemporânea: 
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A leitura crítica do museu
A estratégia do museu traduzirá sempre uma ideo

logia, da mesma forma que a ausência de estratégia tra
duz a mais comum das ideologias das elites brasileiras: 
confundir tudo, para depois achar tudo confuso enquan- 

pando os espaços de poder. É impor
tante assinalar que os interesses dessas elites não se en
contram restritos aos nichos dos partidos políticos con
servadores, mas atravessam diferentes matizes da direita 
à esquerda.

No caso de uma estratégia museológica, essa ideolo- 
desprezo do nexo histórico 

favor dos temas exóticos promovidos por compe
tentes intelectuais. O museu ou centro cultural oferece, 

feira da inteligência, diferentes obras de 
arte relacionadas entre si por critérios arbitrários, mas 
que podem aparecer como astuciosas invenções para o 
público leigo. Essa nova beleza confusa, que se instaura 

mundo contemporâneo da arte, desloca as conquis- 
do relativismo cultural, importantes nas descobertas 

científicas dos antropólogos, para 
prevalece o vale-tudo pós-moderno. Num país como o 
Brasil, a sede de integração global deve estar sendo saci
ada com a construção e institucionalização da história 
da sua própria arte. Tarefa que, sabemos, está longe de 
ser completada.

A leitura crítica do museu deveria ser uma rotina,

r NOVO JBITO
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Quando queremos falar de arte contemporânea no 
museu, a primeira idéia que nos ocorre é a do museu de 
arte contemporânea. Estas duas idéias são, entretanto, 
muito diferentes.

Pensar em um museu de arte contemporânea é ne
gar, a priori, a própria idéia de uma arte que está se 
fazendo. Quando falamos de museu de arte, mesmo sen
do um museu de arte contemporânea, estamos nos re
ferindo a uma instituição, segundo Yves Cusset, nor
mativa de comunicação estética. Comunicação esta que 
se dá, primeiramente, entre o espectador e a obra, no 
intuito de “fazê-la falar” para ele poder compreender 
sua significação. Num segundo momento, na busca deste 
espectador por uma comunicação com o mundo das 
artes (artistas, críticos, administradores, público), isto 
é, as convenções e consensos provisórios em torno de 
critérios de distinção e de avaliação estética (belo/feio, 
arte/não arte, grande arte/obra qualquer, etc.), critérios 
estes baseados na transmissão de valores que tornam o 
museu um lugar de preservação da memória e/ou uma 
coleção de relíquias.

A idéia de museu de arte contemporânea tem ocu
pado e preocupado boa parte dos estudiosos tanto das 
artes visuais quanto dos estudos museais. O eixo desta 
preocupação situa-se, conforme Catherine Millet, na 
questão da pertinência do museu enquanto instituição 
com função legitimadora, que prioriza noções como 
perenidade, unicidade e originalidade das obras, para 
dar visibilidade a uma produção que não mais se preo
cupa com estas questões, de resto todas pertencentes ao 
universo da arte antiga e moderna.

O museu atua principalmente no sentido de histo- 
ricizar a produção contemporânea, seguindo a reflexão 
de Millet. A inscrição compulsória da produção con
temporânea num sistema rígido de critérios e valores, 
de algum modo, nega a razão de ser desta mesma pro
dução, tanto do ponto de vista de sua destinação pri
meira (fragmentos de instalações, memória de perfor
mances, documentos de intervenções etc.) quanto do 
ponto de vista de sua origem, isto é, obras criadas e 
executadas como reação a um contexto cultural e histó

rico dado, ainda não plenamente compreendido e ana
lisado. Para avançarmos nestas considerações teríamos 
que, obrigatoriamente, nos deter com vagar numa ten
tativa de definição do que entendemos por arte con
temporânea. Essas tentativas vão desde considerações 
temporais - é contemporânea toda arte produzida após 
o “fim” do modernismo, ou seja, por volta de 1950 - 
até considerações como a de Anne Cauquelin, ao escre
ver que uma tentativa de definição de arte contempo
rânea ultrapassa a esfera meramente artística e que de
vemos considerar os temas culturais localizados em 
registros literários e filosóficos, ou ainda ouvir a posição 
de conservadores de museus que entendem que a arte 
contemporânea é aquela que “pela natureza dos seus 
materiais e processos, os obriga a modificar profunda
mente o seu papel e o seu modo de trabalhar”.

Quando tratamos de arte contemporânea no mu
seu, estamos pensando em uma arte que efetivamente 
existe e requer uma atenção inevitável, independente 
de nossa compreensão de sua razão primeira de ser e 
ainda de nossa capacidade técnica e instrumental para 
preservá-la. Estamos pensando na obrigação do agora 
dos museus, imprensados entre as tradições antiga e 
moderna, preocupados com a preservação para um fu
turo. Como trabalhar o agora, não esperando a consa
gração desta produção, trabalhar com o presente vendo 
o passado (como base, modelo e/ou parâmetro) e não 
ambicionar projetar o futuro? Estabelecer, enfim, uma 
visibilidade para o momento atual permitindo que esta 
produção seja efetivamente recebida pelo público?

Alguns exemplos podem ser lembrados, como os re
centes Site de Création Contemporaine e Le Plateau, 
bos em Paris, e que se constituem em espaços para a 
produção contemporânea que têm como pontos comuns 
o fato de não possuir uma coleção e de se dedicar total
mente ao fluxo da arte que está se fazendo. A par desta 
missão, estão atentos no sentido de evitar os erros do 
passado como o gigantismo da burocracia estatal (que 
inviabilizou o projeto do Centro Georges Pompidou 
como espaço multidisciplinar dedicado à contem- 
poraneidade) e ultrapassar o gosto imposto dos patroci-

to continua ocu

O importante nessas atividades é que sejam plane
jadas com coerência de um ponto de vista estratégico, 
rigorosamente articulado com seu acervo e seu progra- 

de exposições temporárias. Estas não podem, sim
plesmente, atender a uma
institucional, mas devem ser programadas dentro de 
nexo histórico e estético, para que o público não receba 
ao longo do ano uma colcha de retalhos, mas o fio coe
rente explicitado pela estratégia do museu.

Num país como o Brasil, onde a história da arte é 
recente e com nossos problemas educacionais, a começar 
pelas limitações de nossa própria elite, esse planejamento 
estratégico é fundamental e deve ser governado por 
ponto de vista estritamente histórico e cultural, ao qual 
virá depois se subordinar os profissionais de marketing e 
de vendas de projetos culturais. Infelizmente, no mundo 
contemporâneo, com freqiiência, esses papéis são inver
tidos: os interesses histórico-culturais são subordinados e 
dirigidos segundo os interesses do marketing e dos pro
fissionais de venda. No Brasil, grandes corporações, como 
o Banco do Brasil e a Petrobrás, dão um exemplo positi-

e mesmo

ma
demanda externa de espaço gia pode se manifestar no

um em

como numa

no
um tas

um universo onde

realizada por seminários transdisciplinares, onde críti- 
historiadores, cientistas sociais, curadores, designers,

com subsídios
que deve ser seguido por outras empresas 

por profissionais que desenvolvem projetos culturais. A 
Petrobrás, no lugar de implantar lugares físicos - 
próprios centros culturais — dissemina o seu apoio cultu
ral através de critérios publicamente conhecidos, num 

de projetos julgado por especialistas. Entre os

vo cos,
arquitetos e museólogos colaborassem 
para traçar a estratégia da instituição. Os seminários 
quadrienais deveríam se tornar uma exigência dos mu
seus de arte no Brasil que, muitas vezes, estão mais inte
ressados em macaquear as bem-sucedidas operações dos 
homens de marketing, do que em pensar sobre si mes-

seus

concurso
projetos, se encontram os de apoio à aquisição de obras 
de arte para museus.

Nas atividades do museu deve estar incluída a de
mo e seu destino.

am-
promover, em interação com as instituições universitá
rias, pesquisas históricas e documentais sobre 
vo, pesquisas científicas sobre novas técnicas de restau
ração e adequação climática. Não há necessidade de 
corpo permanente de pesquisadores, no entanto, é in
dispensável que sua equipe técnica esteja sendo cons
tantemente atualizada por programas específicos de for
mação para cobrir as diversas funções do

seu acer-

um

Paulo Sérgio Duarte
Coordenador de Estudos Culturais da Universidade Cândido Mendes, no 

Rio de Janeiro, é crítico e professor de história da arte

museu.
Jornal do MARGS, 

n° 75, dezembro de 2001
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O projeto consistiu em justapor obras contemporâ

neas às do acervo permanente do museu, deixando-as 
situação de confronto e de diálogo. Assim, o visi

tante podia ver ao lado da magnífica e emocionante 
Flagelação do Cristo na coluna, de Caravaggio, o vídeo 
de Jason Karaindros; na mesma sala de um gigantesco 
Delacroix, a obra da paulistana Ana Maria Tavares; na 
sala dedicada à pintura realista e às cenas de gênero, a 
obra fotográfica de Victor Burgin. Exposição exemplar 
por várias razões: por não incorrer em nenhum proces
so de historicização, por não propor qualquer tipo de 
releitura ou atualização de discursos e por não impor 

modelo verticalizado de recepção. Em suma, duas 
coleções convivendo temporariamente num mesmo es
paço à espera de todos os públicos.

A questão da arte contemporânea nos museus per
mite uma infinidade de respostas: desde a da instaura
ção efetiva dos museus de arte contemporânea - hierar- 
quizados e formalizados, com programas tradicionais 
de transmissão de tradições, de educação de gosto, de 
espaço público de convivência - aos espaços de visibili
dade de produção, sem coleções e com programas dinâ
micos e acelerados, passando ainda pelas coleções for
madas visando prioritariamente salvaguardar a diversi
dade contemporânea sem vínculos patronais, mercado
lógicos ou ideológicos.

Enquanto o modelo está em suspenso, voltemos os 
olhos para a obra de Buren na ilustração: obra de um 
artista contemporâneo, crítico do sistema ao escrever 
que “expor em um museu é também expor o museu”, 
mas ocupando seu espaço neste mesmo sistema, sendo 
consagrado e permitindo, para além da crítica do valor 
intrínseco de sua obra, um olhar crítico sobre o próprio 
sistema. Sistema este indeciso quanto ao seu papel, tran
sitando entre modelos, mas sempre correndo atrás.

O desejo de 

guardar

nadores (que fez fracassar o projeto da galeria do Jeu de 
Paume de dedicar-se à produção contemporânea, hoje 
voltada para as retrospectivas de artistas consagrados).

Uma outra experiência francesa, entretanto, chama 
a atenção. Organizada fora da capital, ela foi articulada 
envolvendo duas instituições já consagradas: o Museu 
de Belas Artes de Rouen e o FRAC Haute-Normandie. 
O Museu é uma instituição bicentenária, dotada de um 
fabuloso acervo de arte antiga, clássica e moderna e o 
FRAC (Fundo Regional de Arte Contemporânea), uma 
coleção de produção criada há vinte anos e continua
mente atualizada. O projeto, intitulado Le Regard de 
LAutre, propôs um diálogo entre as obras do passado e 
do presente, visando, nas palavras dos curadores, “nu
trir e enriquecer nosso conhecimento de ambos, propor 
uma perspectiva entre antigos e modernos, propondo 
descobrir proximidades e cumplicidades, dissolvendo as 
fronteiras e categorias. Cruzamento de tempos e olha
res, diálogos e reencontros no momento suspenso da 
exposição”. Importante atentar para as especificidades 
das instituições envolvidas: o museu é um lugar de con
sagração, de tradição e de memória, baseado em impo
nente sede histórica; o FRAC é uma instituição recen
te, ocupado com a produção atual, sem sede, envolvido 
em seu projeto de adquirir obras, difundi-las, sensibili
zar o público para a produção atual e produzir e apoiar 
a criação contemporânea.
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A necessidade de colecionar é contemporânea da 
coleção de objetos utilitários que acompanhava o ho
mem primitivo em seus deslocamentos. Com o tempo, 
foi estendida aos objetos de uso religioso e, aos poucos, 
aos evocativos, pois as ações humanas não são aleatóri
as, têm significado, são regulamentadas, repetidas, aper
feiçoadas e revestidas de simbolismo que pode ser trans
ferido a elementos palpáveis.

O colecionismo ligou-se, desde o início, à idéia de 
posse que, por sua vez, gerou o conceito de proprieda
de. Possuir objetos tornou-se manifestação de poder. As
sim, a coleção foi ultrapassando sua funcionalidade e 
tornando mais evidente seu lado simbólico.

Na antigiiidade, as grandes coleções estão ligadas aos 
senhores, reis e imperadores, mas são paralelas ao dese
jo das culturas de conservar, para o futuro, seu patri
mônio. Aurora Leon nos aponta, em seu livro ElMuseo, 
que o “colecionismo, apesar de seus problemas, foi um 
fenômeno sociocultural necessário ao aparecimento da 
instituição museológica”.

As gerações humanas foram moldadas pelas que as 
antecederam ou com elas conviveram. São culturalizadas 
por intermédio de um lastro cultural preexistente. As
sim, forma-se um elo de continuidade mutável, basea
do no fato de que o homem aprende a viver e pode 
aprender a viver melhor.

O patrimônio é constituído por bens passíveis de 
serem transmitidos aos herdeiros e, num sentido mais 
amplo, é tudo o que nos cerca, que nós reivindicamos 
como nosso. Segundo Dominique Poulot, requer uma 
intervenção voluntária a fim de que sua preservação e 
entendimento sejam assegurados.

O museu, como conhecemos hoje, símbolo e 
guardião do Patrimônio, reunindo artefatos da nossa 
memória, partícipe da transmissão de conhecimentos e 
reflexo da nossa identidade, começou a ser gestado na 
Idade Média, quando a Igreja reuniu grandes coleções.

O Renascimento italiano, com o humanismo e a 
investigação dos testemunhos da arte clássica, para Luis 
Alonso Fernández, permitiu, se não a criação do con
ceito de museu moderno, pelo menos o precedente his

tórico mais relevante. O termo museu começou a ser 
utilizado, num sentido próximo do atual, por Cósimo 
de Médicis, que o aplicou à sua coleção de códices e 
curiosidades. O humanismo renascentista acrescentou 
ao valor hedonístico e econômico da obra de arte, he
rança romana, um valor formativo e científico para o 
homem educado. O valor do objeto clássico é agora es
tético e histórico. O material do passado aí está para 
recriar e interpretar a cultura clássica.

A França patrocinou um colecionismo, como for
ma sutil de prestígio e enriquecimento do Patrimônio, 
e impôs, conforme Aurora Leon, o estilo da corte que 
foi assumido pela burguesia. Na burguesia ascendente, 
eram encontrados todos os tipos de colecionadores. Rica 
e ilustrada, ela produzia bens e consumia arte. Entre- 
mentes, já havia inquietude entre os estudiosos para que 
os museus fossem abertos ao público.

Até o final do século XVIII, as coleções tinham um 
caráter privado. O acesso às coleções só se efetivou com a 
Revolução Francesa, que converteu as grandes coleções 
reais em museus públicos, e o museu foi estabelecido como 
um dos instrumentos da democratização do saber.

O Romantismo desmantelou as teorias escolásticas 
e neoplatônicas, resquícios das correntes literárias e fi
losóficas anteriores, em favor de uma filosofia que, na 
opinião de Fernández, considerava que tudo o que sig
nificasse mudança levaria o homem a um estado trági
co. Portanto foi significativo que a criação dos museus, 
no século XIX, tenha se utilizado da tradição para servir 
de apoio à existência humana. O museu respondeu, 
então, e responde hoje, à necessidade de colecionar e 
preservar para o futuro, completando o processo histó
rico da humanidade, provendo-a de outros elementos 
além dos da história escrita. O conhecimento do passa
do, através de objetos e registros que sobreviveram, se 
impôs, pois objetos não estão sujeitos a erros de inter
pretação humana.

O fim do século XIX conheceu o museu como depó
sito de objetos exóticos dos despojos coloniais. As expe
dições científicas às colônias alimentavam os acervos e 
transformaram os museus em instituições de pesquisa ci-
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I erudito jesuíta Athanasius Kircher (1602-1680), homem 
de conhecimentos extraordinários, representativo da inte
ligência hermética na renascença pós-reformada, que ins
talou sua coleção no Collegium Romanum (Romani Collegil 
Societatus Jesu Musaeum), em Roma, em 1651. Inteligên
cia, humanismo, ciência, história, estética e distância: a 
coleção de Kircher explorava o universo com fascínio e 
argúcia, inscrita nos amplíssimos horizontes que os ho
mens da Renascença se colocavam. Queriam compreen
der tudo, especulando com desenhos e teorias sobre a 
morfologia e propriedades de corpos, sons, letras, núme
ros, linguagens, culturas, vulcões, astros, divindades e quais
quer fenômenos capazes de provocar a inteligência. Sensí
veis à sabedoria dos antigos assim como a várias vertentes 
de metafísica mágica e unitarista (hermetismo, cabala, al
quimia), aplicados em análises formais e inclinados ao 
experimentalismo, estes gênios pretendiam interpretar e 
sintetizar as várias tradições e conhecimentos; todos os as
pectos do cosmos e da História eram tidos, então, como 
fenômenos simpáticos, ligados por simetrias, consonânci
as, projeções e variadas tábuas combinatórias. Não surpre
ende que muitos contemporâneos suspeitassem de magia 
negra. Estas especulações eram publicadas por meio de 
edições ricamente ilustradas, com gravuras que constitu
em um dos mais belos capítulos da história da arte.

Da biografia espantosa e bastante acidentada de 
Athanasius Kircher, destaca-se a fecunda coleção de ob
servações e artefatos, que subsidiou seu Museu e mais 
de 40 livros em diversos campos do conhecimento, como 
De Arte Magnética (1643), A rs Magia Lucis et Umbrae 
(1646), Musurgia Universalis (1650), Oedipus 
Aegyptiacus (1652), o qual pavimentou caminho para 
Champollion, Iter exstaticum (1660) e Mundus 
Subterraneus (1664-5). Impedido de viajar à China, fez 
com que seus colegas jesuítas de lá remetessem muitas 
amostras, com as quais enriqueceu sua coleção e publi- 

China Illustrata (1667).
Seu Museu ganhou fama e foi visitado por muitos 

eruditos e nobres, inclusive reis e rainhas. Mais do que 
mera “caixa de curiosidades”, simbolizava o esforço en
ciclopédico de compreender o mundo e, como tal, era 
herdeiro do Museu de Alexandria e ancestral dos mu
seus de ciências. Dilapidado pelo saque aos tesouros 
jesuíticos protagonizado pelas tropas de Vitorio Emanuel 
II, em sua invasão de Roma em 20/09/1870, o Museu 
Kircheriano perdeu seu fio de continuidade, mas não 
seu mérito nem seu papel pioneiro na História dos 
Museus, símbolo de um tipo de inteligência e de uma 
grandiosidade didática com a qual ainda temos muito 
que aprender - e com que nos deleitar.

Design 

museográfico: 

diálogos criativos 

no espaço

entífica. A introdução da pesquisa levou o museu a espe- 
cializar-se por áreas do saber e a remanejar as coleções, 
mas o museu ainda era voltado para si mesmo.

Todos sabemos que reconhecer o passado é conhe- 
cer-se melhor. Quem se conhece tem identidade, senti
mento de pertencer, faz parte de um grupo humano 
específico.

O desejo das culturas de conservar para o futuro 
permitiu que através dos séculos ocorresse uma acumu
lação patrimonial, por isso, assinala Fernández, a reali
dade patrimonial precedeu a existência de uma ciência 
museológica. Mas onde guardar o Patrimônio? No iní
cio, os museus ocuparam palácios já existentes, cuja 
arquitetura imponente poderia, e certamente o fez, in
timidar o público, além de obrigar a execução de um 
mínimo de adaptações para obter certa funcionalidade.

No século XX, a arquitetura começa a procurar a 
verdadeira identidade do museu; há necessidade de pen
sar o museu, planejar a adequação entre conteúdo e con
tinente. Inicia-se, também, intensa atividade investiga
dora para elaborar as melhores formas de organizar e 
expor em museus.

A revitalização do museu, a partir da Segunda Guerra 
Mundial, foi reflexo do sentimento do homem, que pas
sou a se sentir deslocado, perdido de suas origens, e 
buscou sua tradição no museu. Outra conseqüência do 
clima pós-guerra foi o aparecimento de novos museus, 
principalmente em países como o Brasil, que presen
ciou a criação do MASP (Museu de Arte de São Paulo), 
do MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo) e do 
MAM do Rio de janeiro. No conjunto dessas ações está 
incluído o MARGS, criado em 1954, e prestes a com
pletar cinqiienta anos.

Athanasius Kircher 

e a gênese do 

museu moderno
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Já se tornou um lugar-comum relacionar a gênese 
do museu aos “gabinetes de curiosidades”, em que no
bres e burgueses da era moderna acumulavam objetos 
variados, de arte e história natural, e os exibiam a seletos 
convivas. Este costume explica a gênese de instituições 
referenciais, como o Ashmolean Museum, inaugurado 
em 24/05/1683, para dar exibição pública a uma coleção 
de miscelâneas antes exibida na residência dos Trodes- 
cant, mediante pagamento de taxa. A partir de coleções 
reunidas desde 1560, em 1707 abriu-se em Dresden a 
“Galeria de pinturas dos mestres antigos” (Gemaldegalerie 
Alte Meister), que a partir de 1747 ocuparia o prédio 
reformado dos estábulos do príncipe eleitor, local hoje 
conhecido como Johanneum, no centro de Dresden - 
um dos museus mais preciosos da Europa. Já o British 
Museum, estabelecido em 07/06/1753 e aberto ao pú
blico em 15/01/1759, originou-se da coleção de mais 
de 71.000 objetos, do herbário e da biblioteca que o 
médico e naturalista Hans Sloane legara ao Rei George 
II. Os Museus do Vaticano, por sua vez, a partir de 1770- 
1773, passaram a exibir coleções de arte clássica e 
renascentista, com acervos pertencentes aos papas e ao 
Santo Ofício. Foi outra, entretanto, a origem do Musée 
du Louvre, que, instituído como Museu Central das 
Artes em 06/05/1791 e inaugurado em 10/08/1793, 
dava continuidade a um programa iluminista de estu
dos enciclopédicos e de reorganização das coleções re
ais, mas expressou em sua gênese a nova noção de Esta
do e esfera pública, em que muitos tesouros foram de
sapropriados e transformados em patrimônio público.

A este conjunto de instituições referenciais, deve-se 
acrescentar com destaque o projeto pioneiro, realizado pelo

A convivência da cenografia com a obra de arte é um 
assunto polêmico, que tem suscitado, cada vez mais, inte
ressantes discussões. A abordagem cenográfica dos museus 
surgiu inicialmente para a concepção de ambientes para 
exposições temáticas, como os Museus de História Natu
ral, onde o valor estava em conseguir recriar ambiências 
passadas, transmitindo significados de maneira multi- 
sensorial. Em Israel, há também importantes museus que, 
não possuindo acervo, se destacam pela capacidade de si
mular - com alta tecnologia - situações históricas. No en
tanto, quando essa concepção fantasiosa tem que 
contracenar com a obra de arte - algo por si só já dotado 
de um valor próprio, aurático - torna-se problemática. Mas 
trata-se, na minha opinião, de um problema carregado de 
estímulos. Como tratá-lo de forma consistente? Na verda
de, a questão pode ser desdobrada em dois campos: por 
um lado na arquitetura, no projeto dos novos museus, onde 
o caso do Guggenheim de Bilbao tornou-se ícone; por 
outro, no design museográfico de exposições em museus 
já existentes. Trataremos aqui do segundo caso que envol
ve sempre a necessidade de um diálogo, mesmo que 
irreverente, com a linguagem do espaço existente.

O ponto mais delicado da questão, no meu entender, 
está no fato de que a era do marketing e do consumo gene
ralizado, em que vivemos, tem operado transformações 
profundas na cultura, tratada como mercadoria. Nesse 
quadro, o caráter de show que as grandes exposições ceno- 
gráficas muitas vezes assumem, rema, inegavelmente, a fa
vor da chamada cultura do espetáculo, em que o valor pe
rene da obra de arte se vê esvaziado. Contudo, o que é uma 
crítica à maneira de conduzir a arte no mercado, como

cou
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business, não se rebate necessariamente na realidade con
creta de montagens museográficas de airáter cenográfico 
que, quando feitas com rigor e inspiração, são capazes de 
acrescentar múltiplos significados às concepções já 
enrijecidas de expor objetos artísticos de forma indiscri
minada e homogênea. Corre-se o risco de interferir no cará
ter da obra? Sim, mas os riscos muitas vezes valem a pena.

O ponto está em saber dialogar e interpretar os con
textos, acrescentando novas realidades de percepção sem 
desconfigurá-los. Nesse aspecto, a discussão do design se 
reaproxima da arquitetura, onde o exemplo paradigmático 
vem de uma obra do mestre Lucio Costa no Rio Grande 
do Sul. Lucio foi o pioneiro do modernismo arquitetônico 
no Brasil e o fundador do nosso patrimônio histórico. 
Em sua primeira “missão” no SPHAN, em 1937, proje
tou o Museu das Missões, no povoado de São Miguel. 
Lá, ao mesmo tempo que utilizou materiais remanescen
tes das ruínas, de pedra e madeira, propôs a utilização de 
amplos vidros nas fachadas para permitir a percepção das 
peças de escultura sobre o fundo da catedral remanescen
te. Isto é, o próprio sítio arqueológico tornou-se “cená
rio” da exposição; a um tempo real e fantástico. Essa ques
tão é, na verdade, cada vez mais atual. Ser contextualista 
ou renovador? A sabedoria está em procurar a justa me
dida: tanto justeza como justiça. E claro que o tratamen
to espacial de uma exposição de arte indígena deverá ser 
muito diferente da concepção de uma exposição de arte 
acadêmica. Na verdade, o caso indígena oferece uma 
instigante situação, pois trata-se de uma sociedade que 
não possui o conceito de arte, onde os valores atribuídos 
aos objetos são outros: utilitários, mágicos etc. O que, 
então, levaria a supor que há uma forma única e correta 
de dispor objetos no espaço? Afinal, a arte do século XX 
trilhou um caminho que tem, paulatinamente, minado 
o conceito estático e aurático da obra de arte, transfor
mação consumada com as “instalações” e a arte ambiental. 
Nesse deslocamento, o cenógrafo tornou-se também uma 
espécie de artista que completa de sentidos os significa
dos cada vez mais abertos das exposições de arte.

No projeto museográfico para a exposição da Carta de 
Pero Vaz de Caminha, no MARGS, que realizei em parce
ria com Robson Outeiro e Glória Mora, sob a tutela criati
va de Fábio Coutinho, procuramos criar véus de transpa
rência que, como membranas, permitissem uma aproxi
mação lenta e misteriosa da carta, esse objeto inefável e 
milagrosamente real que lá esteve. No caso, o intimismo 
da luz rebaixada e a obrigatoriedade do percurso em 
seqüência, como numa procissão, procuraram reforçar o 
caráter sagrado de investidura daquele espaço, numa con
templação sutilmente profanada, no painel de entrada, pela 
caligrafia vazada da carta em linhas de luz fria, apontando 
para uma releitura algo kitsch do documento de batismo 
do país, em tempos de “apagão”.

Breve história da 

fundição artística

trução dos primeiros Engenhos irão fomentar a vinda 
de profissionais especializados, como mineiros, ferrei
ros, carvoeiros, pedreiros e fundidores de metais.

A fundição artística irá aparecer com o surgimento 
das primeiras Casas da Moeda, que exerceram um pa
pel fundamental no processo. Em 1645, em São Paulo, 
é fundada a primeira Casa de Fundição, sendo lá con
feccionadas as primeiras moedas brasileiras, servindo 
assim de embrião para a Casa da Moeda. Entretanto, a 
primeira Casa da Moeda foi fundada na Bahia, em oito 
de março de 1694 e extinta em 1702, quando é trans
ferida para Pernambuco por um ano e, depois, para o 
Rio de janeiro.

No século dezoito, com a expansão do ciclo do ouro 
em Minas Gerais, chegaram a funcionar três Casas da 
Moeda no País. Cunhava-se moeda em Minas Gerais, 
na Bahia e no Rio de Janeiro, sendo todas essas casas 
supervisionadas pela Casa da Moeda de Lisboa, que di
tava o regimento pelo qual orientavam as atividades a 
serem desenvolvidas.

No decorrer do século dezessete e dezoito, o país 
preocupava-se com a extração do ouro e das outras ri
quezas minerais de nosso solo e o seu envio para Portu
gal, não se importando com a qualidade das fundições.

Chegavam à Colônia profissionais hábeis em fundir 
metais, só que pouco ou quase nada se fez pela fundição 
artística nessa época.

A figura de destaque na fundição artística no perío
do colonial é a de Mestre Valentim. Homem de origem 
humilde, nascido em Minas Gerais, filho de uma escra
va brasileira com um fidalgo português, teve seus estu
dos artísticos realizados em Lisboa por incentivo de seu 
pai. Com a morte do progenitor, retorna ao Brasil e 
torna-se o primeiro fundidor artístico nacional, quan
do funde as peças de arte que idealiza para compor as 
obras de urbanização da área que ía do Boqueirão até a 
Lapa. Dirige os trabalhos urbanísticos e constrói um 
moderno Passeio Público. À frente da obra durante

No século dezenove, tem-se a notícia de uma fundi
ção na Ponta da Areia, em Niterói, onde o escultor 
Almeida Reis funde uma estátua denominada O pro
gresso, representado pela figura de um homem de pé, 
segurando em uma das mãos uma locomotiva e, na ou
tra, raios identificando a eletricidade.

Os monumentos públicos de porte, como o Monu
mento ao descobrimento do Brasil entre outros, eram en
viados à Europa para serem passados para o bronze. 
O escultor Rodolfo Bernardelli, autor de grandes mo
numentos públicos e das figuras heróicas espalhadas pelas 
praças e repartições públicas, fundia suas peças na Fun
dição Barbediene, em Paris.

Com a reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, 
no início do século vinte, surgem as primeiras fundi
ções envolvidas com o processo artístico. São elas: Fun
dição Indígena, Fundição Cavina e Fundição Zani, res
ponsáveis pela maioria das estátuas e bustos que hoje 
enfeitam nossas praças e que enalteceram o desenvolvi
mento da fundição brasileira.

A Fundição Artística e Metalúrgica Zani foi funda
da na década de vinte, no século passado, pelo escultor 
italiano Amadeu Zani. Em 1933, seus filhos vieram para 
o Rio de Janeiro executar o monumento ao Marechal 
Deodoro. Instalados inicialmente na Avenida Venezuela, 
concluíram esse trabalho e mudaram-se para Santo Cris
to, onde a Fundição Zani está até hoje sob a direção do 
engenheiro Amadeo Zani, seu neto. Na fundição foram 
confeccionados inúmeros monumentos e obras artísti
cas de menor porte, como bustos, pequenas estatuetas, 
estatuária funerária e sacra, estando as mais significati
vas espalhadas pelos principais logradouros públicos da 
cidade do Rio de Janeiro.
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O projeto Intercâmbio MARGS/MNBA possibili
tou a reprodução de peças em bronze a partir de origi
nais, entre elas Moema de Rodolfo Bernardelli do acer
vo do Museu Nacional de Belas Artes, o Gaúcho de Vasco 
Prado e a Figura em pé de Stockinger, ambas pertencen
tes ao Museu gaúcho, com patrocínio de Justo Werlang 
e Jorge Gerdau Johanpetter.

A história da fundição artística no Brasil é confusa e 
pouco estudada. Baseando-nos em poucos registros que 
existem, sabemos que, na Colônia, fundia-se metais para 
confecção de armamentos e utensílios. O índio era usa
do como ajudante e ficava fascinado pelo valor dos me
tais e pela superioridade que apresentavam eTn relação 
aos seus toscos instrumentos de armaria feitos de pedra. 
O fato acabaria facilitando, ajudando muito na catequese 
dos indígenas.

Os registros arqueológicos mostram-nos que as mais 
remotas civilizações trabalharam com a fundição artís
tica em metais. Com habilidade, os povos antigos fa
ziam vasos, relevos, placas, objetos litúrgicos, decorati
vos e utilitários que, através da história da arte, regis
traram a arte da Suméria, da Assíria, do Egito, a Hitita, 
a Romana, a Grega, entre outras.

No Brasil, país rico em minérios, é difícil de acredi
tar que as primeiras fundições artísticas só irão ocorrer 
no princípio do século dezenove. A primeira notícia de 
descoberta de metais data de 1552, através da carta do 
bispo D. Pero Fernandes Sardinha a D. João III, rei de 
Portugal, fato confirmado mais tarde pelas cartas do 
padre Anchieta.

A descoberta dos metais, as Capitanias prosperan
do, as primeiras plantações da cana-de-açúcar e a cons-

Moema
Tema trabalhado pelo autor do poema cpico Caramuru (Lisboa, 

1781), de Santa Rita Durão. O escultor Rodolfo Bernardelli retratou o 
momento em que o corpo morto de Moema é trazido de volta à terra 
pelo mar, depois que ela nadou, em vão, seguindo a embarcação que 
levava o seu amado c herói principal do poema - Diogo Alvares Correia.

anos,
ele faz a planta do traçado urbanístico e dos objetos de 
arte, acompanhando a fundição dos medalhões de bron
ze dourado dos portões e as estatuetas de Narciso e Echo, 
que hoje se encontram no Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro.

O pioneirismo de Mestre Valentim no processo de 
fundição não deu frutos, sendo proibida fundições ar
tísticas no país, devido ao grande número de escravos 
na cidade, que dominavam a técnica e poderíam vir a 
fundir armas.

Segundo levantamento realizado no Almanaque 
Administrativo Mercantil e Industrial do Rio de Janei
ro, editado por Eduardo e Henrique Laemmert, no pe
ríodo de 1848 a 1860, surgem alguns profissionais liga
dos à fundição e um ou outro escultor que deveríam 
realizar obras que eram fundidas em bronze ou pelo 
processo de galvanoplastia.

Mariza Guimarães Dias 
Museu Nacional de Belas Artes

Guilherme Wisnik, arquiteto
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condição básica, que estabelece o primeiro patamar de 
compreensão do mundo. Então, questões ao objeto ar
queológico: quais mitos, que Deus, herói ou rito, qual 
narrativa de origem ou etiologia?

O artefato arqueológico é também funcional: servia 
para algo. Junto a ele estão atitudes, espaços, rotinas, 
ordens do tempo e da sociedade, marcas do grupo, da 
família e do indivíduo, simbolizadas em cada peça. 
Quantos e quais homens o utilizaram, com que finali
dades? Com que gestos, ao som de quais fórmulas e 
músicas, ou ao sabor de qual silêncio? Por que foi usa
do, por que abandonado?

Objeto telúrico - produzido com a carne de nosso 
planeta, fontes de barro, corantes, pedras, metais, vege
tais, forjas e fornos. As marcas da produção. Obra de 
oleiro, ferreiro ou outro xamã do grupo. Cultura, o co
nhecimento que se estrutura e transmite, técnicas, ofí
cios, clãs e guildas, escolas e tradições. De onde vieram 
os materiais, de perto ou de longe, trocados pelo quê? A 
fatura da obra arqueológica é sempre um de seus misté
rios e encantos.

Afinal, onde está nossa identidade? Em um passado 
arbitrado por academias e sacerdotes, ou em um futuro 
ao nosso alcance? Identidade é um legado ou um proje
to? O horror do passado é mais necessário à humanida
de do que o emprego estável de muitos conservadores. 
Eu quero olhar para uma obra qualquer e dizer: ela faz 
parte da minha inteligência, pouco importa se integra 
ou não minha genealogia lingüística, política, religiosa 
ou estética. Cada artefato é um feito de beleza e inteli
gência, lançado ao futuro.

O fragmento. Obras em cacos, que por vezes se re
compõem. Mas são resquícios abandonados, histórias 
interrompidas. Eu olho o fragmento e juntos pergunta
mos pelo resto.

O museu costuma ser refém e zelador da ordem no 
tempo: história estilística para os museus de arte, histó
ria política para os museus históricos, cronologias, 
amostragens e seqüências em todos os museus. Mas 
quando encontramos objetos que frustram o histori- 
cismo pragmático, abrem-se novos problemas e pers
pectivas. O exótico, o distante, o incômodo, o suigeneris, 
a obra vanguardista fraturam a temporalidade mono
lítica, e nos permitem pensar e questionar com maior 
amplidão e liberdade. É o caso da coleção arqueológica 
no Museu de Arte.

Primeiramente, questão ética e histórica. Por que 
desdenhamos o passado pré-colombiano ou indígena, 
apequenado como alteridade subordinada? Estaríamos 
recalcando uma memória cultural incômoda, símbolo 
de um patrimônio perdido? Em que medida e como 
nos relacionamos com o passado maia, quíchua, guarani 
o,u araucano? Nota-se que há um conjunto de distânci
as, e as feridas e cicatrizes de relações violentas, em que 
nosso ancestral invasor destroçou culturas. Poderemos, 
em uma ética pós-colonial, retomar esses laços com as 
culturas do lugar, antes e além do Estado, e refundi-las 
em uma nova noção de patrimônio?

O principal problema da interpretação é a perda dos 
códigos. Reconhecemos códigos quando há conjuntos 
de sinais diferenciados, com valores atribuídos, cuja 
combinação produz sentido. No caso das culturas abor
dadas pela Arqueologia, há o problema instigante: como 
interpretar expressões de grupos cujos léxicos e valores 
conhecemos apenas fragmentariamente? A questão é: 
se o símbolo remete a um correspondente que produz 
significado, então o que significam os sinais e símbolos 
usados por um outro distante? Pura invenção decorati
va? Com que ferramenta semiótica e com que enciclo
pédias vou poder ler o outro arqueológico, sem atrope
lar o sentido originário?

Ao fundo, a questão que embaraça Narciso: quem 
são eles?

Os mitos, conjuntos de significados que iluminam 
o objeto arqueológico. Nas sociedades antigas e pré-his
tóricas (por que não na contemporânea?) o mito é a
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Os esratuãr.os da delegacia fiscal

mércio, com um saquinho de moedas na mão direita. 
Para indicar sua integração, foram colocadas de frente 
uma para outra, com os antebraços apoiados no dossel 
do escudo da Delegacia Fiscal. Todas estas alegorias ser
viram para ilustrar a pujança e a dignidade das atividades 
econômicas do Estado Positivista. A dignidade ficou 
plasmada nas suas características neoclássicas, uma es
pecialidade de Adloff. Na roupagem, nenhuma ação de 
agentes externos; na musculatura, nenhum sinal de es
forço; no rosto, nenhuma expressão de sentimento. Em 
suma, figuras olimpicamente indiferentes ao que se passa 
na rua. Mas nem tudo nelas é grego. Na representação 
do deus Hermes, simbolizando o Comércio, não foi es
colhido o perfil grego. Foi uma cabeça de alemão, po
sando de deus helênico. Adloff foi o mais virtuoso e 
produtivo dos modeladores que trabalharam aqui no 
Estado, entre 1910 e 1940. Foi o autor do Atlante e do 
Remador Negro, no prédio da Alfândega, assim como 
da Camponesa com o Cântaro, hoje colocada na Praça 
da Alfândega, e que o imaginário popular apelidou de 
Samaritana com a Ânfora.

Os signos da pujança e da opulência foram consig
nados na profusa e variada ornamentação da fachada da 
Delegacia Fiscal. O ecletismo de seus figurinos deno
tam, talvez, o internacionalismo econômico e cultural 
do período. São máscaras e carrancas clássicas, barrocas 
e orientalizantes, rodeadas de guirlandas dos mais vari
ados tipos de flores e vegetais. Nelas trabalharam diver
sos estatuários, entre eles Vitorio Livi, nascido em Por
to Alegre, em 1896, e que foi aprendiz de Wenzel 
Forberger, Jesus Maria Corona e Alfred Adloff, nas ofi
cinas de João Vicente Friederichs. Entre seus diversos 
trabalhos destaca-se o monumento ao Cel. Aparício 
Borges (1934), em parceria com Francis Pelichek.
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Quando o historicismo, a partir de 1900, começou a 
ser substituído pelas novas arquiteturas, que rechaçavam 
o decorativismo, muitos desses escultores ficaram sem 
emprego. Em algumas cidades da América do tipo 
Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro e São Paulo 
a arquitetura historicista ainda persistia. Em outras, 
como Porto Alegre, começava a despontar. Atraídos pela 
perspectiva de trabalho, muitos deles vieram “tentar a 
América”. Este foi o caso de Alfred Adloff, um dos 
estatuários da Delegacia Fiscal.

Alfred Hubert Adloff nasceu em 22 de julho de 1874, 
em Dusseldorf, Alemanha, onde fez o curso de modela
gem na sua Escola de Belas Artes. Apesar de premiado 
em exposições européias, como a de 1907, em 
Dusseldorf, teve que se contentar com a condição de 
assalariado em oficinas de escultura de Berlim, Bruxelas 
e Dresden, na Itália. Aqui chegou em 1912, contratado 
pela oficina de João Vicente Friederichs. Seu primeiro 
trabalho foi o monumento ao Barão do Rio Branco, 
defronte ao prédio dos Correios e Telégrafos (1910- 
1914), onde trabalhou outro grande estatuário, o aus
tríaco Wenzel Forberguer, autor do grupo do Atlante 
carregando o mundo nas costas, ladeado de um jovem 
representando a América e de uma mulher adulta re
presentando a Europa.

A seguir Adloff trabalhou na Delegacia Fiscal, para 
a qual executou as seis figuras da fachada. Simbolizam 
as atividades econômicas do Estado. No andar superior, 
da esquerda para a direita, foram dispostas, respectiva
mente, a Indústria, Arquitetura, Pecuária e Navegação, 
com seus respectivos adereços identificadores. A Indús
tria com a marreta e as rodas dentadas. A Arquitetura 
com o compasso e, atrás de si, uma maquete do próprio 
prédio. A Pecuária com um cordeiro debaixo do braço e 
uma armação de cangar animais. A Navegação com uma 
vela desiçada em volta da cintura e um cantil na mão 
direita. Acima da porta de entrada foram dispostas a 
Agricultura, com a cornucópia da fertilidade, e o Co-

O prédio do MARGS foi construído entre 1912 e 
1922, para sede da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacio
nal. Seu construtor foi o arquiteto Rudolpho Ahrons e 
seu projetista o alemão Theo Wiederspahn. Seu espaço 
circundante, na ocasião, era um dos mais notórios da ci
dade. A atual avenida Sepúlveda, depois de aterrada, era 
a via de acesso que ligava Porto Alegre com o mundo. Ali 
estavam a Alfândega, a Secretaria da Fazenda, os Correi
os e Telégrafos e a Delegacia Fiscal. Estes dois últimos, 
com suas torres, formavam uma espécie de pórtico atra
vés do qual os recém chegados divisavam a cidade.

Nessa época o centro de Porto Alegre passava por 
grandes transformações urbanas e arquitetônicas como 
já acontecera em outras cidades do mundo ocidental. 
O modelo inspirador dessas reformas era a Paris de Luis 
Napoleão e de seu prefeito George Haussmann. Aqui, 
no governo do Estado, os republicanos positivistas, ad
miradores de Augusto Comte e da cultura francesa, tam
bém queriam fazer de Porto Alegre uma espécie de car
tão de visita de sua administração, pretensamente pau
tada na ciência, no progresso, e no consórcio da técnica 
com a arte. Esse processo tinha relação com a segunda 
fase da revolução industrial, quando as máquinas a va
por, o telégrafo e as estradas de ferro, proporcionaram 
um espetacular incremento na produção e nos inter
câmbios econômicos, numa espécie de globalização da 
economia mundial.

O estilo arquitetônico que acompanhava essa expan
são do capitalismo foi o chamado historicismo, ou 
ecletismo, que tinha como característica uma profusa e 
variada ornamentação nas fachadas dos edifícios. Assim 
como os interiores repletos de quadros, móveis e objetos 
de arte, tais fachadas simbolizavam a prosperidade e 
opulência das classes dominantes da época. Em sua fase 
européia, entre 1860 e 1900, este estilo arquitetônico 
tinha dado emprego a um grande número de profissio
nais da escultura. As instâncias de legitimação, entre
tanto, não reconheciam valor artístico no seu trabalho.

Amoldo Walter Doberstein 
Doutor em História do Brasil pela PUCRS HJornal do MARGS, 

n° 70, jidho de 2001
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universo e a província 

no monumento à Republica

com expressões de arrebatamento. Tudo para traduzir a 
magnitude e dinamismo do poder instituído, assim 
como as múltiplas virtudes do homenageado. Do pon
to de vista formal, entretanto, as soluções plásticas e 
formais são acadêmicas e tradicionais, dentro de uma 
concepção verista da natureza. Ali estão a Coragem, que 
traz os louros da vitória e um dos olhos vendados; a 
Prudência, que procura conter a Coragem e aponta para 
a Oposição, representada na figura de um dragão que 
rasteja pelas escadarias; a Firmeza, que segura na mão as 
chaves dos três poderes; o Civismo, como uma figura 
envolta na bandeira nacional.

Na terceira face, do lado leste, está representada a 
última fase da vida de Castilhos, depois de deixar o go
verno. A figura de um velho, longas barbas, a cabeça 
apoiada no braço, tem um livro aberto no colo, repre
sentando a Sabedoria Política e a Transparência.

A face do lado sul representa a Popularidade, na figu
ra de um gaúcho a cavalo saudando o homenageado. No 
solo, uma caveira bovina e um arado. Representam o povo 
gaúcho como os positivistas o idealizavam: gentil, pacífi
co e trabalhador, que já tinha, na sua evolução, superado 
o estágio de beligerância e revoluções, ingressando defi
nitivamente no seu “estágio positivo”. No lugar de mos
quetes e canhões, só uma pistola na cintura. Em vez de 
espadas e de lanças, o arado e a caveira bovina.

Jardins da 

Agronomia: 

refinamento 

cultural 

no início 

do século XX
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1No século XX, a narrativa histórica e artística teve 
fases bem distintas. Primeiro eram os mega-relatos. O 
que contava eram as grandes obras e feitos (histórias do 
mundo, capitalismo, socialismo, imperialismo, obras- 
primas, grandes estilos, etc.). Com a crise dos paradigmas 
passou-se para o outro extremo. Foi a vez das micro- 
histórias (vidas, cidades e bairros, artes menores, artis
tas anônimos etc.). Do quase tudo na história. Dos acon
tecimentos em si mesmos. Veio então o meio termo. A 
narrativa entremeada do universal e do particular. É nesta 
última perspectiva que o presente artigo se alinha.

O monumento a Castilhos é, acima de tudo, um 
monumento à Republica. É nisto que consiste a sua uni
versalidade. Na sua parte mais alta está a figura da Re
pública pairando sobre um pedestal que lembra um 
pouco a Bastilha. Simboliza a vitória da República so
bre o absolutismo. Sobre esse pedestal existe um globo 
terrestre ornamentado com a faixa positivista de Or
dem e Progresso. Acima do globo, a República Triun
fante traz na mão direita a tocha do Iluminismo. Na 
mão esquerda, o pergaminho das leis.

Essa faceta alinha o monumento a Castilhos, ergui
do entre 1910 e 1913, na tipologia dos monumentos 
republicanos erguidos por todo o mundo. Em tais mo
numentos existem duas gerações.

A primeira foi aquela da República guerreira, 
escudada e encouraçada, de lança e espada na mão. São 
exemplos a Pirâmide de maio, em Buenos Aires 
(Prilidiano Pueyrredón, projetista, e Joseph Dubordier, 
escultor, 1857) e a Coluna da liberdade da Plaza 
Cagancha, de Montevidéu (José Livi, 1867). Pertencem 
à época da consolidação das repúblicas. Em especial, 
naqueles países em que a mesma foi conquistada com 
luta e guerras civis.

A segunda geração é aquela do monumento a 
Castilhos. Correspondem ao último quartel do século 
XIX e início do século XX, da expansão da revolução 
industrial e da ampliação das trocas internacionais. Foi 
a fase da República consolidada e pacífica, associada ao 
progresso e à prosperidade. Nas mãos, ramos de olivei
ra, archotes iluministas, livros constitucionais. Estão 
neste grupo o monumento da Rue de la Republique, 
em Paris, o de Floriano Peixoto, no Rio de Janeiro 
(Eduardo de Sá, 1910) o dos Dois Congressos, em Buenos 
Aires (Eugênio 0’Huicque, projetista, ejules Lagae, es
cultor, 1914), assim como o Monumento dos espanhóis, 
também de Buenos Aires (1927). Em todos eles, a figu
ra da República é dominante, na condição de suprema 
inspiradora dos fatos e personalidades exaltados no cor
po dos monumentos. É justamente aqui, no corpo dos 
monumentos, que eles se particularizam.

No caso do monumento a Castilhos, a particulari
dade está no seu viés positivista. Seu autor, Décio 
Villares, foi um dos intérpretes oficiais do positivismo 
no Brasil, autor de diversos quadros e painéis históri
cos. Villares escolheu para o eixo do monumento a for
ma piramidal. Em torno de suas faces, alinham-se ale
gorias para representar a biografia do homenageado, suas 
virtudes e influências recebidas. Na face do lado oeste, 
aparece uma alegoria da propaganda republicana. Um 
jovem distribui ao público exemplares do jornal A Fe
deração, órgão oficial do Partido Republicano Rio- 
grandense.

A face do lado norte apresenta a atuação de Castilhos 
no governo do Estado. Como um herói letrado, de li
vro na mão, ele se ergue da poltrona para colocar em 
prática seu programa de governo. Vem cercado de figu
ras titânicas, de gestos largos e movimentos enérgicos,
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ta união entre a natureza e o fazer humano. É a concep
ção cultural expressa por meio de elementos naturais, 
resultando em espaço de pura contemplação.

O gosto pelas paisagens foi despertado, no final do 
século XVI, pela contemplação de pinturas e gravuras. 
Essa visão do mundo, mais idealizada, seguia padrões 
de um passado remoto, quando a terra era plena de plan
tas e animais. Além de representar um espaço-tempo de 
significados culturais para a coletividade humana, o jar
dim histórico caracteriza-se também como um ecos
sistema de valor ecológico. Neste sentido, pequenos ou 
grandes, isolados ou pertencentes ao entorno de algu
ma edificação histórica, o reconhecimento de seu valor 
e o compromisso pela preservação são ações fundamen
tais. Refletem o respeito à vida, à arte e ao patrimônio 
humano.

No início do século passado, nos primórdios da cri
ação das escolas que deram origem à Universidade Fe
deral do Rio Grande do Sul, foram instalados, de cada 
lado do prédio central da Faculdade de Agronomia, dois 
magníficos jardins de notável valor histórico, paisagístico 
e simbólico. O Modelo Filogenético e o Roseiral, com a 
peculiaridade de representar ao mesmo tempo o pensa-
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O pintor da Demétrio
mento e o sentimento cias pessoas ali presentes entre a 
primeira e segunda década de 1900.

O Modelo Filogenético, instalado no entorno da 
Faculdade de Agronomia entre 1914 e 1929, serviu 
como instrumento metodológico para reconhecer e 
nominar seres, elementos, objetos do mundo, incum
bência dada pelo Criador a Adão no Éden. Todavia, ape
sar de os primeiros registros surgirem com filósofos gre
gos e romanos, como Aristóteles, Dioscórides e Plínio, 
a classificação da flora silvestre era praticada na China, 
Egito e Mesopotâmia para cultivo e utilização dos ele
mentos.

Podemos considerar o jardim filogenético da Agro
nomia como um monumento raro, já que, à época, só 
se tem conhecimento da existência de um exemplar em 
Hamburgo, Alemanha, além do de Porto Alegre. Um 
outro foi construído na década de 80 no Jardim Botâ
nico de Brasília. Há um projeto de Burle-Marx para 
Caracas e sabe-se da existência de outros exemplos na 
América Latina.

Esse jardim possui em sua concepção formal alguns 
elementos de significados bem peculiares à Escola de 
Agronomia. É o caso, por exemplo, da roda formada por 
sete canteiros em torno de um núcleo central, onde ain
da existem remanescentes de espécies utilizadas para o 
ensino da botânica. Segundo antigos professores, a roda 
traz à tona a engrenagem, símbolo das ciências agrícolas. 
Outro elemento de presença forte nesse lugar é a fonte 
central, onde existiu uma coleção de espécies aquáticas 
também utilizadas nas aulas. Segundo o especialista em 
jardins históricos Carlos Fernando de Moura Delphim, 
em parecer sobre o Campus da Agronomia, a fonte “tem 
sempre um significado edênico, posto que o paraíso pos
suía em seu ponto nuclear uma fonte de água de onde 
jorravam quatro rios, cada qual correndo para uma das 
quatro direções cardeais”.

Paralelamente à instalação do modelo filogenético, 
ainda no início do século passado, a escola propôs-se ao 
cultivo de rosas, delicada flor, cuja simbologia está pre
sente em inúmeras culturas orientais e ocidentais, evo
cando acima de tudo o amor e a perfeição da matéria. A 
instalação de um roseiral na Faculdade de Agronomia 
reflete, sem dúvida alguma, refinamento cultural, um 
sentimento profundo de ligação espiritual com a natu
reza, expressa através do culto ao belo.

O roseiral nos remete a uma época em que era co
mum encontrar seres humanos entregues a um traba
lho do mais alto grau de sensibilidade: os jardineiros de 
rosas. Alguém disposto a dedicar horas a fio ao cuidado 
de uma flor de intensa beleza e significação. No caso do 
roseiral da Agronomia, o cultivo era feito em patamares 
dispostos em forma de arcos concêntricos, assemelhan
do-se a um anfiteatro.

Apesar do longo tempo da instalação dos dois jar
dins da Agronomia, ambos resguardam o equilíbrio entre 
os elementos componentes de um sistema. A integrida
de e a autenticidade, valores fundamentais para justifi
car sua preservação como monumentos, estendem-se 
além dos limites dos jardins, abrangendo toda a bacia 
visual do núcleo central da Agronomia, composto tam
bém pelo prédio em estilo eclético, pela aléia de tipuanas, 
pelo grande relvado e pelas encostas florestadas ao lon
go do arroio Dilúvio.

A Secretaria do Patrimônio Histórico da UFRGS, 
responsável pela preservação e conservação do patri
mônio da Universidade, desenvolve atualmente o pro
jeto e a obra restauração do prédio central da Agrono
mia, cuja tipologia é única, com características funcio
nais raras em prédios da época. Paralelamente, efetua 
pesquisa histórica e levantamento topográfico, florístico 
e faunístico da exuberante paisagem dê entorno, com 
vistas à solicitação do Tombamento Federal e Estadual, 
e à busca de recursos para restaurar os jardins históricos 
e implementar um programa de manejo integrado.

O Núcleo Central da Agronomia explicita indisso
ciáveis valores culturais e ambientais. A paisagem pos
sui elementos físicos e significados a serem preservados 
do ponto de vista ecológico e cultural, concepção que 
reflete formas de ensino e cultivo da época em que se 
iniciou a ocupação do sítio. Não apenas um lugar para 
ensinar e aprender, mas também para respirar, contem
plar, integrar-se ao universo.

O pintor da Demétrio

■
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Quem passa em frente ao número 535 da rua 
Demétrio Ribeiro, no Centro de Porto Alegre, tem a 
atenção despertada por uma placa fixada na fachada do 
prédio. Letras brancas sobre um fundo vermelho com
põem a inscrição: Gavronski - artista e pintor.

O sobrado amarelo de vidraças esverdeadas e janelas 
em arco foi a residência de um artista plástico que viveu 
em Porto Alegre na primeira metade do século XX. 
Nascido em São Paulo, no ano de 1876, Júlio Gavronski 
procurou o Sul do país em busca de oportunidades de 
trabalho. Em 1920 chegou à Capital gaúcha acompa
nhado pela esposa, Olga, e pelas filhas, Wilma e Wanetti.

Hoje, aos 81 anos, a caçula Wanetti ainda vive como 
guardiã da história daquela casa e dos quadros produzi
dos pelo artista, esquecido em quase todos os dicionári
os de artes plásticas. Os sete cômodos da construção 
concluída em 1928 comportam, intactos, os utensílios 
da família. Junto às paredes descansam pinturas a óleo 
aplicadas sobre uma tela confeccionada pelo próprio 
artista. Com passagem pela Itália em 1904, Gavronski 
aderiu ao estilo clássico e dedicou-se aos retratos. Sobre 
um cavalete, na varanda da casa, a filha do pintor exibe 
um dos quadros produzidos na Europa. Trata-se do perfil 
de uma modelo italiana. Molduras de diferentes tama
nhos e estilos contornam paisagens, naturezas-mortas, 
cenas de uma Porto Alegre antiga e imagens religiosas 
como a de São Pedro, desenhada a crayon, no último 
trabalho feito pelo pintor. A longa idade das obras não 
permitiu que elas conservassem sua beleza original. 
Agredidas por cupins ou pela ação da umidade, muitas 
peças se deterioram. Ao apresentar cada um dos traba
lhos feitos pelo pai, Wanetti sabe diferenciar quais fo
ram produzidos com tinta estrangeira ou nacional. Ela 
lembra da preferência do artista pelo produto italiano. 
Com a segunda guerra mundial, muitas importações 
foram suspensas, e as paisagens da praia de Volta Re
donda e das termas da Guarda tornaram-se mais escu
ras. Além dessas imagens, os quadros mostram cenas de 
uma capital habitada por construções baixas, ruas farta
mente arborizadas, bondes e antigas fábricas.

Gavronski teve na pintura sua profissão. Apesar das

encomendas, ele não entendia a produção de retratos 
como arte legítima. Aceitava fazê-los, pois era a única 
manifestação artística que poderia render-lhe o susten
to. Foi contemporâneo de um período em que galerias 
de arte eram raras em Porto Alegre. Na falta de museus, 
adotou a vitrine de um amigo alfaiate, na Rua da Praia, 
para exibir suas obras. A trajetória do artista inclui par
ticipação no Primeiro Salão de Belas Artes do Rio Gran
de do Sul, em 1889, quando recebeu menção honrosa.

Os quadros anônimos do pintor da Demétrio Ri
beiro ganharam forma no ateliê do artista, nos fundos 
do terreno da mística construção. O pai de Wanetti pre
feria trabalhar perto das filhas e da esposa. A caçula 
acompanhava o pai em suas tardes de produção. Ficava 
quietinha, num canto da garagem, que nunca serviu 
como tal. Partilhava, com o progenitor, o comporta
mento discreto.

Gavronski nunca se mostrou expansivo. Em famí
lia, manifestava seu apreço às filhas através de uma cri
ação rígida. Entre suas memórias, Wanetti recorda um 
episódio que marcou sua relação com o pai. Num mo
mento em que todos estavam reunidos no segundo piso 
da casa, ouviram o som do piano vindo do andar de 
baixo. O suspense tomou as pequenas irmãs que foram 
ordenadas pelo pai a darem fé da situação. Desceram a 
escada lentamente, num rigoroso gesto de coragem in
fantil, e encontraram a tampa do teclado aberta. Sobre 
o piano, o gato da casa desfilava em suas peraltices. A lei 
na família Gavronski era jamais dar chance ao medo.

A rua Demétrio Ribeiro não foi apenas endereço 
residencial dos Gavronski. Na altura onde hoje fica o 
edifício Irupê, o artista pintor montou uma escola. To
das as noites, reunia um grande grupo de alunos e 
lecionava pintura. Wanetti lembra, saudosa, da casa com 
janelas de guilhotina. “Morei lá quando tinha uns três 
anos e meio e ainda tenho impressão de entrar na casa 
quando lembro dela.”

Nesse tempo eram comuns as reuniões de família e 
amigos em frente às casas, ao anoitecer. Os adultos con
versavam, enquanto as crianças brincavam no meio da 
rua. O sossego só poderia ser importunado pelos mole-

Daniele Caron 
Arquiteta da Secretaria do 

Patrimônio Histórico da UFRGS
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ques que acertavam boladas nas vidraças. Mas as bolas 
que caíam dentro do jardim, cuidadosamente tratado 
por Olga Gavronski, não eram devolvidas. Como re
presália, Wanetti conta que os meninos roubaram a placa 
vermelha, com o nome do pai, presa no portão da casa. 
Mais tarde, aos 20 anos, ela foi descobrir que o objeto 
havia sido enterrado próximo ao Guaíba. Wanetti recu
perou-o e trouxe-o de volta para casa.

Por isso, até hoje, quem fica fatalmente curioso ao 
ver a tal placa pode avistá-la dentro do pátio, protegida 
por dois portões de ferro. Acompanhada por quatro 
gatinhos, Wanetti deslumbra-se com as lembranças da 
casa e do pai. Nunca se casou e, hoje, é amparada por 
um parente distante. “A gente só sabe o que é estar sozi
nha quando se está sozinha.”

A necessidade de ter alguém para conversar, trocar 
idéias e combinar coisas a faz uma interlocutora muito 
ativa, o que lhe permite um bom relacionamento com a 
vizinhança. Admiradora das obras de Ângelo Guido e 
de Leopoldo Gotuzzo, Wanetti quer conhecer o 
MARGS. Mesmo com uma saúde frágil, guarda o dese
jo de ver exposto Auto-perfil, um óleo sobre tela de seu 
pai, doado pela mãe, Olga, ao acervo do Museu, em 
1978.

Ana Maria Brambilla, 
Equipe ]M
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dro literário que fora o dos anos 50 e 60. O poema 
circulava de uma outra maneira naqueles tempos, nós 
desconfiavamos que a situação mudara completamen
te, mas nos sentíamos envolvidos pelo poeta... Alguma 
coisa dos velhos padrões que Escosteguy identificara no 
passado sobreviviam. Alguma coisa que precisava ser 
enfrentada, como o poder dos curas e barbeiros, inimi
gos do Quixote de Cervantes. Sintonizávamos com o 
descontentamento e o delírio de Pedro Geraldo e pron
to: estava feita a parceria. Com 70 anos, o poeta ainda 
cultivava uma inquietação juvenil admirável. Mais in
quieto e ousado que nós, que andávamos na faixa dos 
30 anos. Isso ele nos delineava nas madrugadas porto- 
alegrenses dos anos 50, enquanto descíamos a avenida 
Borges, acompanhando-o até o ponto do táxi. A aveni
da transformada num cenário degradante — certa vez 
fomos cercados por pivetes e escapamos por pouco de 
sermos assaltados. A avenida degradada e nós, sob a 
batuta do poeta, engrandecidos de sonhos, de ousadias 
e de transfigurações poéticas.

Escadas, o filme 

perdido de 

Carlos Scliar

Do alto de um avião, jogar 

poemas sobre Porto Alegre
o

ANIVERSÁRIO

Cstadas. o filmo- perdidc
de Carlos Scliar

■u-sbosr

histórica (1947 a 1961) e reiniciava outra, no início dos 
anos 80. Pedro Geraldo chegara de sua longa estadia no 
Rio de Janeiro (onde morara desde o início dos anos 
60), o IEL publicara um caderno sobre Heitor Saldanha, 
livros de Silvio Duncan e Fernando Castro, e a turma 
ficara empolgada. Isto é, os remanescentes do Grupo 
Quixote reanimaram-se e sonhavam barbarizar a cena 
literária porto-alegrense como fizeram anteriormente. 
Esses poetas passaram a se reunir no restaurante Hereford 
- Silvio Duncan, Pedro Geraldo e Fernando Castro, es
pecialmente - e novos poetas foram convidados. Apare
ceram vários, sendo os mais assíduos: Haroldo Ferreira, 
Chico Settincri, Jaime Cimenti, Nestor Ornar dei Pino 
e Vitor Biasoli. As reuniões aconteciam todas as se
manas e nos divertíamos. Trocávamos poemas, livros, 
fazíamos planos. Pedro Geraldo achava que a literatura 
rio-grandense precisava ser sacudida e encarnava a eter
na inquietação do Quixote. Segundo Fernando Castro, 
ele jogaria poemas do alto de um avião sobre Porto Ale
gre inteira. Ele daria um jeito de transformar a cidade 
pela via da poesia. Projetos assim embalavam as nossas 
noites no restaurante Hereford. Pedro Geraldo coloca- 
va-se como mentor de muitos de nós, aprendizes de 
poeta. Trazia uma ou duas canetas no bolso da camisa e, 
invariavelmente, quando lhe apresentávamos os poemas, 
pegava uma delas com cuidado e punha-se a corrigir e 
sugerir alterações nos versos. O Silvio não aprovava esta 
conduta professoral, mas Escosteguy achava que o poe
ma era matéria-prima para reflexão crítica, para cortes e 
supressões, e fazia das nossas reuniões uma verdadeira 
oficina literária. O que, de certa maneira, ele já fizera 
nos anos 50, na sede da Associação Cultural Quixote, 
no edifício do Grande Hotel. Muitos de nossos livros 
nasceram ali, com os cortes e sugestões do Escosteguy, 
entre cálices de vinho ou copos de chope, fumaça de 
cigarros e pedaços de picanha.

Quando a reunião terminava, estávamos embriaga
dos — não necessariamente de álcool. Descíamos a ave
nida Borges de Medeiros, acompanhando o poeta até o 
ponto de táxi, e depois seguíamos pelas ruas do centro 
de Porto Alegre. Pedro Geraldo nos desenhava um qua-

“Há uma geração literária, quando nasce o descon
tentamento contra os velhos padrões”. Esta é a primei
ra frase da apresentação do livro Canto à beira do tempo, 
de Pedro Geraldo Escosteguy, publicado em 1955. Não 
era o seu primeiro livro. O poeta tinha 39 anos e se 
experimentava em novas formas de expressão. Assumia 
o verso livre e rompia com a sua forma de poetar até 
então. Enturmava-se com os poetas do Grupo Quixote 
e encarnava o projeto de renovação literária proposto 
pela agremiação. Dava forma à sua inquietação em rela
ção aos padrões dominantes da época.

De certa maneira, Pedro Geraldo foi assim a vida in
teira: incomodado, descontente, ousado. Sempre dispos
to a experimentar novas estéticas, sempre se reunindo com 
outros artistas e com eles dividindo suas inquietações.

Eu o conheci em 1985, com trajetória de poeta e de 
artista plástico consolidada e, mesmo assim, experimen
tando sempre. Tinha um conjunto de pequenos papéis 

cada um deles trazia um haicai. Às 
sacava um ou outro daqueles papeizinhos e lia. Eram os 
poemas que anos depois Martha Goya organizou em Po
esia Reunida (Edipucrs, 1996). Poemas curtos, sintéticos 
- fruto de uma concisão difícil para um poeta dado a 
poemas extensos, como os de Madrugadas primitivas, tam
bém reorganizados por Martha Goya no livro citado.

Além dos haicais na carteira, Escosteguy trazia um 
baralho de Tarô que ele próprio criara a partir de perso
nagens e símbolos do D. Quixote, de Cervantes (e que 
o Nestor Ornar dei Pino ilustrou nos anos 80). Nas 
nossas reuniões no restaurante Hereford, ele afastava os 
cálices de vinho e colocava as cartas do Tarô para algum 
de nós. Cada carta continha um haicai, o conjunto das 
cartas selecionadas compunha um poema que ele lia e 
interpretava. O sujeito que escolhia as cartas ficava im
pressionado e ele explicava: “Eu não sei o que disse a 
respeito da tua vida. O poema é polissêmico, os signifi
cados são vários e os sentidos são dados por ti”. O Silvio 
Duncan, invariavelmente na ponta da mesa, sorria e 
resumia o assunto: “É danado, esse Escosteguy. É um 
bruxo”.

Era assim. O Grupo Quixote encerrara a sua fase

-- mm i
■' A.

O artista gaúcho Carlos Scliar, um dos nomes im
portantes da pintura e decisivo no movimento de afir
mação da gravura brasileira, completou 80 anos no dia 
21 de junho. Num depoimento a Clarice Lispector, em 
1966, disse que, se não fosse um pintor, seria um cine
asta, uma preferência que herdou do pai. Um de seus 
filmes chama-se Escadas, uma produção de “linguagem 
misteriosa”, como ele mesmo define, e que o pesquisa
dor Glênio Póvoas resgata do esquecimento.

As lembranças de Carlos Scliar de sua aproximação 
com o cinema remontam à infância quando tinha qua
tro, cinco anos e via trechos de filmes alemães ao ar 
livre, levado por uma empregada da casa. Ele mesmo já 
afirmou que o cinema é o ponto de partida de seu tra
balho criativo.

No início dos anos 40, em São Paulo, conheceu aque
le que viria a se tomar uma referência obrigatória nos 
estudos sobre cinema brasileiro: Paulo Emilio Salles 
Gomes.' Logo se estabeleceu uma cumplicidade entre 
eles através de acaloradas discussões sobre cinema e po
lítica, entre tantos outros assuntos.

Em 1944, Carlos Scliar concebeu e dirigiu o curta- 
metragem Escadas, com o casal de artistas plásticos que 
viveu no Rio de Janeiro entre 1940 e 1947, os seus 
amigos Arpad Szenes e Maria Helena Vieira da Silva. A 
Cena Muda, atenta às atividades cinematográficas bra
sileiras, dedicou a página 23 de sua edição de 15 de 
agosto de 1944 a “um short diferente”, publicando al
gumas imagens de Escadas, “short brasileiro, digno de 
destaque por ser a primeira experiência cinematográfica

na carteira e vezes,

Vítor Biasoli
Poeta e professor de História da UFSM
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Carta de Caminha: 

deleites de voyeur
de um pintor interessado pelo cinema, Carlos Scliar. 
Com tema e direção desse jovem artista, fotografia de 
Ruy Santos, o film não conta uma história, apresenta 
somente um ambiente com seus elementos e as pessoas 
que nele vivem - os pintores Maria Helena Vieira da 
Silva e Arpad Szenes”.

Por essas informações, Escadas era um filme preocu
pado com as imagens e não com uma história, embora 
o filme tivesse, como diz o pequeno texto, um “tema” . 
A ênfase nas imagens como suporte principal fica evi
dente com o espaço de diagramação na página de A 
Cena Muda, dispondo as quatro fotografias - altamen
te expressivas — sobrepostas umas às outras.

A primeira fotografia, no canto superior direito, é 
enigmática. Ao que parece é uma fotografia dentro da 
fotografia ou seja, um big close-up de uma boca de ho
mem, tocando uma flauta, superposta numa parede de 
um longo corredor. O big close da boca lembra de ime
diato o big close-up no início de Cidadão Kane, quando 
o personagem-título pronuncia a palavra mítico-cine- 
matográfica “rosebud”.

A fotografia seguinte também lembra uma imagem 
do início do filme de Orson Welles, que Carlos tinha 
visto em 1941, com grades filmadas em contraplongée, 
sombreadas.

A terceira foto mostra o interior do ateliê de Arpad, 
confirmado por Carlos quando lhe mostrei a página de 
A Cena Muda. Ele me disse que a casa, onde moravam 
Arpad e Maria Helena, tinha espaço para que cada um 
dos artistas tivesse o seu próprio ateliê. A fotografia 
mostra o ateliê de Arpad, com duas telas suas, sendo 
que uma delas, a que está embaixo da tela com os copos 
de leite, é um retrato que Arpad fez de Maria Helena. 
Esta terceira foto com o retrato pintado introduz a quarta 
e última fotografia em plongée, com Maria Helena su
bindo uma escada, que parece ser de um porão.

Esse “ambiente” tratava-se do ateliê dos artistas, no 
Silvestre, em Santa Teresa. O título do filme surgiu de 
urna observação de Carlos: “Para chegar no ateliê deles, 
tinha escadas pra burro”. Pelas fotografias, Escadas não 
apresentava um tema único, mas vários: o espaço, a con
vivência, os objetos, valor do documentário, preocupa
ção com linguagem cinematográfica.

Na época, o filme foi exibido como complemento de 
longa-metragem. Carlos conta que o filme era vaiado nos 
cinemas, mas, por outro lado, revela: “Ganhei amigos 
depois do filme. Gastai assistiu em Pelotas e sempre, cu
riosamente, vinculou o meu nome mais ao cinema do 
que às plásticas. Outro que assistiu foi o Valêncio Xavier, 
quando era um guri, e sempre quis me conhecer, até que 
um dia nos conhecemos e somos amigos até hoje”.

A produção foi de João Tinoco de Freitas, recente
mente falecido, que trabalhava no Departamento de Im
prensa e Propaganda do Estado Novo, onde também tra
balhava Ruy Santos. A montagem foi realizada pelo pró

prio Carlos. Ele recorda que a música de fundo era de 
um disco de Manuel De Falia e a narração de Sady Cabral 
sobre um texto de Rubem Navarra. Para uma edição pos
terior, em Paris, Cláudio Santoro compôs uma partitura 
especial, executada ao piano por Arnaldo Estrela.

Ainda, em agosto de 1944, mesmo mês da publica
ção em A Cena Muda, Carlos embarcou para a Itália, 
permanecendo ali como recruta da FEB até julho de 
1945. Retorna ao Rio, mas em 1947, em companhia de 
Helena Vieira da Silva, volta para a Europa, estabele
cendo-se em Paris, onde fica até 1950. Carlos localizou 
o copião de Escadas com Arpad, trazendo para o Brasil 
para fazer uma nova cópia. O material foi mandado para 
o laboratório junto com os negativos de Vento norte, de 
Salomão Scliar. O laboratório, por um problema técni
co, acabou danificando o copião de Escadas.

Outro entusiasta do filme foi o seu amigo Paulo 
Emílio. Carlos relembra: “Como o filme teve uma exi
bição num circuito amplo, o Paulo Emílio sempre teve 
esperanças de que alguém tivesse guardado uma cópia 
e que um dia esta cópia apareceria”. Ao que parece, as 
quatro fotografias na página de A Cena Muda e uma 
outra série de fotografias pertencentes a Carlos Scliar 
são hoje o que resta das imagens de Escadas.

E então, de uma hora para outra, dizer que a carta 
de Pero Vaz de Caminha é a “certidão de nascimento do 
Brasil” já não se trata apenas de um clichê: tornou-se 
também uma afirmação politicamente incorretíssima... 
Sejamos pois condescendentes com os revisionistas: 
deixemo-los envoltos em suas tegiversações sobre o su
posto olhar imperialista “com fins exploratórios” de 
Caminha, e nos concentremos no valor histórico e lite
rário do documento.

Pois aqui está um relato primoroso e preciso, reple
to de frescor e minúcia, redigido no calor da hora, sobre 
o primeiro desembarque oficial dos portugueses no ter
ritório que viria a ser o Brasil. Quando Caminha o es
creveu, em Porto Seguro, entre os dias 25 de abril e Io 
de maio de 1500, fazia mais de meio século que os na
vegadores lusitanos aprimoravam e refinavam a arte de 
registrar os feitos mais relevantes ocorridos em suas via
gens por terras e mares desconhecidos. Nenhum deles, 
porém, tinha atingido — ou iria atingir — o grau de refi
namento do primeiro cronista do Brasil.

Filho da pequena nobreza lusitana, mero contabilis
ta, ligado à natureza prática das coisas e acostumado a 
reconhecer o poder do dinheiro, Caminha se revelaria 
muito mais do que um homem de números ou de le
tras. Foi profeta, foi poeta, foi profundo. Sua carta é 
uma profissão de fé; é um relatório minucioso e uma 
reportagem repleta de viço. É um tratado antropológi
co e uma utopia plausível. Recorda a chance perdida, 
mas mantém a esperança num futuro mais límpido. 
Ressonante e imagético, o texto parece tecido com a 
matéria de que são feitos os sonhos.

O relato de Caminha é um esplendor, um espanto, 
quase um espasmo. Trata-se, de certa forma, da Carta 
Magna do Brasil: uma espécie de Constituição, poética 
e visionária, que, cinco séculos depois, o país ainda não 
foi capaz de colocar em prática. Caminha propõe a co
munhão dos povos, canta a pureza das águas, a riqueza 
flamante da natureza, a altivez e o retraimento dos nati
vos. Observa, compreende e faz o elogio das diferenças. 
Compõe, desse modo, a primeira obra-prima redigida

em território brasileiro. Só não sabe quem não leu.
Sua carta se tornaria também seu testamento: seis 

meses após redigi-la, Caminha morreu na distante ín
dia, sem jamais retornar a Portugal.

Por tudo isso, e muito mais, tão logo soube que a 
Carta viria para Porto Alegre, corri ao aeroporto dis
posto a acompanhar seu desembarque. O diretor do 
MARGS, Fábio Coutinho — talvez o principal respon
sável pela façanha de trazer à cidade um documento 
que raras vezes sai da Torre do Tombo e que em pou
quíssimas ocasiões retornou ao Brasil - estava lá, é cla
ro. Jornalistas mascando chiclete e fazendo perguntas, 
também. E havia mesmo uma escolta policial: batedo
res, sirenes, rifles. Engraçado ver um papel - mesmo 
que ancestral — recebendo tratamento de chefe de Esta
do. Ou de segredo de Estado: o documento viaja em 
uma pasta metálica, cerrada a sete chaves.

Tão linda quanto a carta, era sua guardiã: o texto de 
Caminha chegou a Porto Alegre pelas mãos de Sônia 
Domingos, conservadora-restauradora ligada à equipe 
da Torre do Tombo. “Conservadora-restauradora”? Meus

Nota
1 (1916-1977), principalmente através de Humberto Mauro, 

Cataguases, Cinearte São Paulo, Perspectiva, 1974 e Cinema: trajetória 
no subdesenvolvimento, Rio de Janeiro, Paz e Terra/ Embrafilme, 1980.

Carlos Scliar: filmografia
1943 - Segall, de Ruy Santos (texto)
1944 - Escadas, de Carlos Scliar (direção, montagem, texto)
1946 - 24 anos de luta, de Ruy Santos (desenhos)
1957 - Rio, zona norte, de Nelson Pereira dos Santos (criação do

cartaz)
Deus, com aqueles cabelos tingidos de marinho, com 
seu piercing no umbigo, sua paixão por P. J. Harvey, 
seu humor cool e sua gíria “giro”, genuinamente lusita
na, Sônia está mais para “conservadora-inovadora”. Ela 
é metáfora ambulante (sobre pernas bem legais, aliás) 
do Portugal de hoje: conectada, moderninha, esperta e, 
ainda assim, com um olhar reverenciai (e cada vez mais 
analítico). Voltando para seu passado camoniano.

Além do mais, foi Sônia quem me deixou pegar na 
carta. Ou melhor: na pequena parte que veio visitar Porto 
Alegre — apenas um bifólio (as páginas 4 e 11 do origi
nal). Mas aquelas duas folhas (de linho e algodão), to
madas pela caligrafia sinuosa e elegante de Caminha. 
Desenhada ali em tinta “ferrogálica” - de um vermelho

foram mi-

1975 - A cartomante, de Marcos Farias (criação dos créditos)

corrosivo e, por isso mesmo, imponente 
nha passagem de primeira classe para fazer a viagem do 
descobrimento. Meu bilhete premiado, meu passaporte 
para a História, meu salvo-conduto para a nau-capitânea. 
My ticket to ride .

Glênio Nicola Póvoas 
Professor pesquisador de cinema

Jornal do MARGS, 
n° 58, junho de 2000
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Em 1998, ajudei a redigir o episódio “Descobrimen
to do Brasil”, que Regina Casé gravou no seu 
Legal”. Só que, além de não ter viajado para Portugal 
com a equipe, ainda tive que ver minha querida amiga 
Regina, toda orgulhosa, sorrindo na TV - com a carta 
nas mãos! Fui quase fulminado pelo feio sentimento da 
inveja. Mas sempre soube que meu dia ia chegar — e, de 
certa forma, foi mais legal tocar na carta em minha ci
dade natal do que em qualquer outro lugar. E foi nos 
recônditos do MARGS, entre aquarelas de Lutzenberger 
e óleos de Gotuzzo.

Bem, ao contrário de Regina e de mim, você dificil
mente vai tocar na carta. Mas não ignore que o deleite 
do voyeur, muitas vezes, suplanta qualquer prazer explí
cito. E a Carta de Caminha, exposta ali naquela vitrine, 
é a materialização de um fetiche. Você olha e quase vê 
Caminha em frente às areias faiscantes de Porto Seguro, 
com papel, tinta e pena à mãos, redigindo sua mensa
gem na garrafa, sua mensagem para o futuro. Urdindo 
a profecia de que um dia iremos viver em um território 
tão fulgurante quanto aquele que ele não imaginou: que 
ele viu e cantou.

alguma coisa que transcende os signos visuais. Prova
velmente, isso é apenas efeito de nossa ignorância: toda 
ignorância amplia o sentido da coisa ignorada, que pa
rece maior e mais profunda do que aquilo que nossos 
sentidos percebem. Fato é que esse texto islâmico, para 
nós, estrangeiros que não o lemos, pertence ao domínio 
da expressão pura, como nas obras de arte, enquanto a 
Carta está imersa - sabemos que é assim - no campo da 
comunicação: foi feita para dizer alguma coisa para al
guém. É uma mensagem, antes de ser simples expres
são. Nada nos diz, a nós que não podemos lê-la. Foi 
feita para dizer, mas, embora nos diga respeito, nada 
nos diz.

Então, é natural que se procure transformar a Carta 
em imagens. E nosso Hábito Cultural Moderno. Em 
outras épocas se fez o mesmo com textos análogos, tex
tos ilegíveis para a maioria - porque a maioria não sabia 
ler e porque era muito difícil entender o significado ali 
embutido. Não começou ali mas já na Idade Média se 
procurava ilustrar, jogar uma luz sobre textos assim, 
como os textos sacros, por meio das imagens: as 
iluminuras são o resultado magnífico dessa operação. 
Mas, sem falar no aspecto técnico-artístico, ilustrar es
ses textos não era uma empreitada intelectual fácil. Como 
dar figura àquele imaginário místico contido nas pala
vras? O que mostrar? A única coisa que pode ter torna
do a tarefa um pouco mais cômoda era o fato de que no 
fundo não se fazia necessário passar com as imagens uma 
imagem precisa do que havia ocorrido mas, sim, fazer 
uma sugestão, remeter para alguma coisa maior do que 
a própria imagem, algo além da história factual, algo 
transcendental. Quando a tarefa passa a ser a ilustração 
de um documento histórico, como essa Carta, que está 
sendo iluminado muito tempo depois de ter sido escri
to e que está sendo iluminado para pessoas que já co
nhecem as imagens imediatas às quais o documento re
mete, ou que julgam conhecê-las, embora nunca as te
nham visto no estado em que o documento as apanhou 
naquele momento passado, o que as imagens podem ou 
devem mostrar? Essas imagens são de mesma natureza 
daquelas dos textos sagrados e, portanto, o artista ilus
trador pode assumir o mesmo partido? Ou existem ape
nas para dizer aquilo que está afí Ou sua função é dizer 
aquilo que esteve aí, naquele momento? O que podem 
nos mostrar, afinal?

Para nós, não muita coisa. Não mais do que nos 
mostram nossos fotos 3x4, nossas fotos de passaporte 
que para nós mesmos dão de nós uma imagem bastante 
opaca. Para a polícia federal, na alfândega, essa foto pa
rece ser nossa e nos deixam passar. Ou nos prendem. 
Para nós, é opaca. Já nos conhecemos e portanto sabe
mos que nenhuma imagem de nós fornece a imagem 
que de fato é nossa. Daí que as mais bem-sucedidas 
transcriações pictóricas da Carta, mostradas a seu lado 
nessa mostra, me parecem ser aquelas que recusaram as

figuras mais reconhecíveis, os ícones identificáveis, os 
signos mais fáceis ou aquelas que, recorrendo a eles, 
desconstruíram-nos. E que fazendo isso tornaram-se 
deliberadarnente tão opacas quanto a Carta ela mesma. 
É o caso das telas de Júlio Resende e, do lado brasileiro, 
as peças de Karin Lambrecht, Hélio Cabral, Paulo Pasta 
e Siron Franco (que duplica a opacidade com o texto 
em Braille... que só quem não pode ver pode enten
der...). A exceção, para confirmar esta regra particular, é 
o Abraço, de Zerbini — as três figuras combinadas for
mam algo que as supera em muito para, não dizendo 
nada de particular, dizer quase tudo.

Essas imagens então, das quais estamos acostuma
dos a retirar todo o sentido e o único sentido que hoje 
interessa, apenas duplicam a opacidade original da Car
ta. Mas, claro, não é “apenas”. Da arte era isso que se 
podia e devia esperar. Vejo alguma coisa que parecem 
páginas de um texto que não me diz nada e olho para 
imagens justapostas a esse texto um pouco para justifi
car a presença do texto numa exposição de arte; um 
pouco para dramatizar, como é atual, o cenário que é 
da carta; e um pouco para diminuir a opacidade do texto 
e com isso talvez aumentar-lhe a atração, o poder de 
comunicação. E ocorre, no entanto, que as melhores 
imagens são aquelas que reforçam a opacidade do tex
to... Vejo-as e por meio delas compreendo que essa Car
ta me é de fato opaca. Revelar a opacidade das coisas 
será talvez aquilo que a arte pode fazer de melhor. Des
necessário lembrar que revelar significa velar, ocultar de 
novo... A encomenda feita a esses dois times de artistas, 
onze de cada lado, pressupunha uma teoria precisa da 
possibilidade de representar algo desse tipo no início do 
século 21. Em alguns dos 22 teoremas que se seguiram, 
a demonstração parece perfeita.

A carta do 

achamento: 

imagens da 

opacidade

“Brasil

Eduardo Bueno 
Jornalista

Autor do livro A viagem do descobrimento, 
coleção Terra Brasilis

A Carta do Achamento é um texto opaco. É possível 
vê-la, não é possível ver nela. Essa opacidade torna-se 
ainda mais evidente quando a Carta vem acompanhada 
de imagens que, não fazendo parte dela, a ela remetem. 
Ela mesma não tem imagem. No século 21, seria 
impensável uma reportagem, como a Carta, sem ima
gens. Se há um traço que distingue a Carta de qualquer 
outro texto de hoje não é o papel, nem a forma da es
crita mas o fato de não ter imagens. Uma carta de 
achamento feita hoje, se houvesse ainda algo por achar, 
seria certamente formada por duas partes, como se vê 
em qualquer jornal: uma com texto e outra, igual no 
tamanho ou maior, para uma foto ou gráfico. Mesmo 
uma certidão de nascimento tem hoje uma imagem que 
a acompanha: a impressão do pé da criança. A Carta do 
Achamento não tem nada, é absolutamente opaca. Pa
rece um desenho, um grafismo abstrato. Como um 
desses textos de caligrafia rebuscada que são a única 
visualidade permitida pela cultura islâmica e que por 
vezes são postos nas paredes, como decoração (mas não 
só isso). São magníficos, nas formas curvas e na cor ele
gante. E não deixam de ser, para nós, uma imagem. Mas 
não a imagem que nos acostumamos a querer, não a 
imagem que nos alimenta a vista, o sonho e o delírio. 
As dobraduras e prolongamentos daquilo que, na Car
ta, certamente devem ser letras, funcionam no máximo 
como os ideogramas islâmicos, embora numa outra cha
ve: diante do texto islâmico, o estrangeiro - nós — tem a 
impressão de que o significado deve ser buscado em

Jornal do MARGS, 
n° 72, setembro de 2001

Teixeira Coelho
Diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo

Jornal do MARGS, 
n° 71, agosto de 2001
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po estiver agindo conectado a tecnologias. São obras 
em que o sinal volta contaminado e modificado por 
situações geradas pelos processadores de informação 
de ambientes numéricos.

É fundamental pensar como as tecnologias interativas 
ampliam as funções físicas e mentais do corpo. Derrick 
de Kerckhove diz que, observando a evolução do ser 
humano, o que se altera não é o corpo em sua dimensão 
biológica, mas a capacidade da mente de processar in
formações. Os artistas exploram a aquisição e transmis
são de sinais e utilizam hardware e software específicos. 
Existem interfaces para o corpo que se constituem em 
“interfaces naturais”, ou com qualidades biologicamen
te mais adaptáveis, onde voz, calor, batimentos cardía
cos, respiração, entre outros sinais da linguagem natu
ral de organismos e do ambiente, são capturados e pro
cessados no interior do sistema. Tais dispositivos esten
dem os sentidos de forma mais íntima e delicada do 
que os dispositivos comumente utilizados, como tecla
dos e mouses ou touch screen, que separam ou se inter
põem de forma fisicamente mais radical entre o corpo e 
os mundos virtuais. O reconhecimento de voz, respira
ção, ondas cerebrais em brain-waves scanners, head- 
mounteddisplays ou capacetes de realidade virtual e ócu
los para visão em estereoscopia, datagloves ou luvas para 
agir nos dados, emitters e trackings como rastreadores de 
posição ou outro dispositivo captam e traduzem infor
mações que são processadas no interior do sistema.

Assim, conforme o tipo e nível de interatividade e 
uma biologia da interatividade, segundo Derrick de 
Kerckhove, estamos vivendo um sensorial remapping — 
ganhamos cyber organismos que ampliam as formas do 
sentir. Mario Costa fala de um sublime tecnológico, re
tomando o sublime de Kant, bem como se refere ao ultra- 
humano deTeilhard de Chardin e diz que “as tecnologias 
que estendem o corpo modificam as funções do corpo, 
aquelas que estendem a mente modificam, ao mesmo 
tempo, todo seu modo de funcionar”. Os artistas, numa 
“segunda interatividade”, criam modelos de construção, 
percepção e simulação que simulam leis da genética e das 
ciências cognitivas. Assim, a arte explora o primeiro e o 
segundo graus de interatividade. Os artistas produzem 
mundos em 2D e hibridizam imagens, sons, textos em 
estruturas hipermídia, abrem fluxos de navegação não li
neares através de links onde o pensamento associativo vai 
remontando narrativas em CD-ROMs e hiperconexões 
de websites, usam o computador para movimentar ro
bôs, geram ambientes colaborativos na rede com avatares, 
solicitam a agentes para executar tarefas em ambientes 
virtuais, provocam formas de vida artificial, oferecem a 
imersão e propriocepção da realidade virtual onde o cor
po está agindo de forma correlacionada a paisagens de 
realidade virtual, simulam a capacidade adaptativa de 
ambientes com redes neurais. Exploram estética e poeti-

A arte e o corpo na 

era pós-biológica
camente o diálogo e os limites do corpóreo no interior de 
ambientes numéricos que Roy Ascott denomina “reali
dades úmidas”, em misturas da vida à base de carbono 
com a vida à base de Silício, do orgânico e o do inorgânico, 
do real e do virtual, do analógico e do digital.

Pensamentos hiperlincados da hipermídia de Stephen 
Wilson, o agir conectado a corpos robóticos de Stelarc, a 
imersão pela respiração no ambiente de realidade virtual 
de Char Davies, o sopro que faz voar uma pluma de 
Edmond Couchot e Michel Bret, visitar uma cidade 
virtual pedalando de Jeffrey Shaw, viver num mundo de 
avatares na rede de Victoria Vesna, gerar formas de vida 
artificial com organismos que evoluem de Crista 
Sommerer e Laurent Mignonneau, usar as batidas do 
coração para modificar e interagir num coração simula
do ou incorporar e comandar o corpo de um cobra/robô 
de Diana Domingues/Artecno, podendo viver por 
telepresença num serpentário, estar num ambiente virtu
al de guerra de Maurice Bénayoun, são algumas formas 
do corpo do antigo espectador penetrar e determinar 
magicamente o devir do sistema. Segundo Peter Anders, 
são experiências que estendem os gestos para além dos 
limites do corpo, tratando-se de um outro espaço 
cognitivo, como extensão de nosso espaço mental. Preci
samos pensar em que medida as tecnologias interativas e 
seus atributos técnicos desencadeiam novas relações en
tre os humanos, numa revolução que, mais do que 
tecnológica, é antropológica. E os artistas da Ciberarte 
estão aceitando o desafio das relações do homem com o 
ambiente na era pós-biológica.
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Sujeito interfaceado,
sentir expandido

É com o computador que surge a Ciberarte e a gera
ção de ambientes interativos que abrem os dados para 
ações do corpo em ambientes virtuais. Na passagem do 
analógico para o numérico, a arte oferece situações para 
um “sujeito interfaceado”, conectado ao ciberespaço por 
interfaces, obtendo respostas em tempo real.

O corpo ganha outras formas de pensar e agir ao ter 
acesso a bancos de dados, com velocidade e capacidade 
de processamento de informações antes não possíveis e, 
ainda, pelas redes telemáticas, com a dimensão e ubi- 
qüidade planetária. É um corpo expandido pelas tec
nologias, ao que se denomina de pós-biológico. Se, em 
sua fase mais inicial, ainda mais próxima dos princípios 
da arte do suporte, os artistas se detinham em somente 
explorar qualidades gráficas e mutações possíveis na es
trutura do tecido eletrônico, gerando imagens proces
sadas por softwares de desenho e pintura, hoje a arte 
interativa oferece ambientes com possibilidade de mu
tação que se alteram conforme as interações.

Os artistas da Ciberarte atuam de forma inves- 
tigativa no que se refere à complexidade dos ambien
tes computacionais. Usam, com maior intimidade e 
propriedade, o computador e ultrapassam a sua con
dição de mera ferramenta automatizada, programan
do uma obra-dispositivo dotada de interfaces para o 
corpo agir em ambientes numérico-digitais que res
pondem em tempo real às interações. São sempre situ
ações que oferecem estados de emergência ou estados 
de vir-a-ser. Dispositivos ou interfaces são responsá
veis por registrar determinados comportamentos do 
participante da experiência com feedbacks de suas ações 
que são devolvidas e lhe permitem experimentar graus 
e tipos diferentes de interatividade. A partir das 
interfaces, a arte não somente explora a superfície (sur- 
face) da arte do suporte. Com as tecnologias interativas, 
há uma ação no interior dos bancos de dados e são 
gerados “ambientes vivos” que respondem às ações,

A arte dos últimos cinqiienta anos vem reafirmando 
significativamente a presença do corpo no cenário. Hoje, 
na arte interativa, não são somente representações que 
falam do corpo, mas ações, comportamentos que en
volvem o corpo gerando respostas no interior de siste
mas complexos. Todas as manifestações da arte gestual, 
da action painting, da pintura de um Pollock, de 
Kooning, as investidas de Ives Klein que joga e escreve 
o corpo sobre o suporte, sem falar da body-art, os 
happenings e performances, ou da arte da participação 
de Le Pare, ou Oiticica e Lygia Clark no Brasil, nos fa
lam do corpo e suas ações.

Também, sucessivamente, na história da arte, atitu
des colocam corpo investido e acoplado a técnicas de 
produção. Nessa direção, Edmond Couchot coloca as 
categorias de “sujeito aparelhado” e de “sujeito inter
faceado”. Na primeira situação, o corpo está aparelhado 
por câmeras, microfones, binóculos ou outras formas 
de ampliar e estender sinais em relações analógicas ou 
espaço-temporais com o mundo exterior. Para o autor, 
no Quattrocento, Alberti, já nos falava do acoplamento 
do corpo ao ato de pintar como um assemblage do cor
po com a tela. Os meios e linguagens analógicas ofere
cem situações mágicas para gerar cenas com leis cientí
ficas a partir da fotografia, fotomecânica, cinema, vídeo 
pela captura, registro e reprodução de imagens do mun
do exterior, recriando cenas e assim re-apresentando o 
mundo. A fotografia automatiza a ação do corpo sobre 
o aparelho, capturando o referente, sem o ato de dese
nhar. As imagens técnicas de natureza óptico-química 
ou óptico-eletrônica, são geradas por esse “sujeito apa
relhado”, com extensões sensórias amplificadas. Após a 
fotografia, o cinema inclui na cena o movimento dos 
corpos e do mundo, explorando a dinâmica de natureza 
cinemática das imagens e sons. As imagens eletrônicas 
do vídeo e da televisão, escritas em linhas, podem, com 
as mesas de processamento, ser metamorfoseadas atra
vés das montagens eletrônicas. Vídeo instalações explo
ram a forma de apresentação dessas imagens, sendo que 
o corpo ainda não age sobre elas provocando mutações.

Diana Domingues 
Doutora em Comunicação e Semiótica-Artes 

Coordenadora do Grupo de Pesquisa Integrada Novas Tecnologias 
nas Artes Visuais Universidade de Caxias do SuUCNPq/FAPERGS
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Copularte Relembrando
Baudelaire

A dama de branco

AKOUCÚIS

Copularte

—--

arte é gerúndio, movimento que é sempre sendo. Cân
dida e belamente feminina, flutuando acima dos limi
tes do humano, a Dama entrega-se ao visitante que é, 
no tempo, seu futuro e que se inclui, a cada visita, em 
seu passado e já em seu destino. O destino infinito e 
eterno de ser a bela anfitriã e amorável dona de casa.

Logo à entrada, o painel é imponente: a anfitriã, 
amantíssimo ser suspenso entre dois mundos, hipnoti
za aqueles que chegam. Repare bem o visitante, porque 
não há, como diria a centenária poeta, fundos de flores
ta nem de arbitrária fantasia. Não, tudo ao contrário: 
ali, emoldurando a Dama, há apenas a austeridade neu
tra, e necessária, de um ambiente interior — digamos, 
uma pinacoteca. Aproxime-se o visitante, a essas alturas 
certamente refém do feitiço, e veja a minúcia disfarçada, 
molduras em imagens varridas e entregues à imagina
ção. A luz, na qual adejam mistérios, se concentra na 
figura de branco, e é ela, a Dama, que fulgura com jus
tiça
prende luva e sombrinha; a mão esquerda, enluvada, 
arrepanha a saia, deixando à mostra a ponta do pé pro
tegida por couro castanho. Coqueteria faceira, reforça
da pelos matizes arrancados ao branco — como se se pu
desse matizar a cor absoluta, reunião de todas as outras. 
Agora, o rosto, ensombrecido pela aba do chapéu, en- 
trega-se em faces coradas e expressão grácil; um bosque- 
jo de sorriso, que se doa sem se revelar. A ruga junto à 
comissura dos lábios é o vinco de um tempo passado - 
há nela um certo ar de sabedoria brejeira e perpétua. 
Mangas fofas, seios fartos, curvas de corpo insinuadas 
pelo movimento fluido do pincel, que repete a sinuosi
dade do tecido. A cintura se afina, deixando que se adi
vinhe a fartura das carnes, das pernas e das nádegas. 
Repousa, hospitaleira, a Dama de Branco, num momen
to capturado ao próprio tempo, subtraído ao incessante 
fugir das horas. Ela, ali, dona do espaço do próprio qua
dro e do entorno, miolo de uma secreta existência 
conferida por tintas e vernizes, tempo congelado em li
nho e óleo, sentimento máximo do limite entre um 
mundo e outro. No amor que se estabelece entre artista 
e modelo, entre tela e espectador, cessou a máquina do 
mundo e todos os momentos se fizeram em leve pedra e 
em fugaz revelação. Superior, aquela mulher, como que 
se sabendo póstuma ao próprio instante em que o artis
ta eterniza, como se pudesse ter a consciência das coisas 
que transcendem o estreito passeio entre as duas pontas 
da vida. Altiva em sua sabedoria, a Dama sabe que a

A mulher de dedos longos acaricia a carne argilosa 
com um prazer tremendo. Os fios negros da cabeleira 
estão colados na testa suada. As pupilas dilatadas, o cenho 
franzido, a boca semi-aberta. Os movimentos ganham 
maior intensidade e num frenesi felliniano ela passa a 
penetrar os buracos com punho cerrado. ... a força de 
quem teme o fracasso. A festa da perpetuação, onde o 
prazer está em perder por entre massas disformes. A 
mulher de dedos longos cansa. Passa a mão suavemente 
sobre os pequenos corpos e então canta. Desenha com a 
unha uma entranha qualquer. Um detalhe que muitos 
nem notam. Que os olhos públicos dos adoradores soli
tários nem percebem. Mas eu vejo. Na minha imagina
ção voyeurista, olhando para os seres encapsulados da 
parede, fico a fitar cada momento da criação. Cada mo
vimento da cópula entre artista e sua obra.

Cíntia Moscovich 
Escritora

Sotero Cosme (1905-1978) teve ágil traço a servir 
uma imaginação civilizada e social. Com bolsa em Paris, 
pegou o jeito moderninho da art-déco, com empática 
criatividade. Já no retrato de Baudelaire, feito sem dúvi
da sobre a conhecida foto de Nadar em 1862, quando o 
poeta tinha quarenta e um anos, busca a intensidade que 
o próprio Baudelaire tinha buscado antes na pose para o 
fotógrafo. Só que não conseguiu enganar a câmara: 
transparece na foto sua humanidade dilacerada, enquan
to a cópia de Sotero traz uma integridade ausente nessa e 
ainda mais em outras imagens do poeta. Não importa. 
Se o desenho é menos fiel ao modelo, galvanizado para o 
impor a quem olhe, tem em si uma energia que não sur
preende no imaginário do desenhista.

O primeiro é que no desenho como na foto os olhos 
se abrem querendo ver fundo. E de fato viam, inclusive o 
que não tinha sido ainda visto. Num de seus poemas mais 
famosos, La Charogne, se detém nada menos que numa 
carniça, e tão em detalhes que a confunde com o nosso 
destino. Em outros, entende os gatos, o sexo das lésbicas, 
a vontade insopitável de partir, pensa até crer no Diabo, 
de tanto ir além do revoltante mundo habitual... Desco
bre Wagner através do Tannhâuser e, sensível crítico de 
artes plásticas, a humanidade dos artistas e nossa através 
das obras. Com um pé na Terra e outro na Transcendência, 
deixa-se ir em ambas ao banho lustrai da poesia.

E assim identifica nada menos que a poesia moder
na, segundo os compêndios. Não será tanto — há pre
cursores e todo bom autor chega perto da poesia, diga
mos, em si ou dá com ela. Tanto que ele mesmo foi o 
que foi a partir muito de Edgar Allan Poe e um pouco 
de vários outros, não sendo de esquecer Gauthier, a quem 
dedica com fervor seu livro. Mas se pode generalizar: é 
do exemplo do que faz que os versos passam a ser res-

Arthur Timótheo da Costa
ArthurTimotheo da Costa (1882-1923) é o autor da Dama de bran

co, um dos quadros mais populares do MARGS. Cenógrafo, integrou a 
Escola Nacional de Belas Artes num importante período formativo das 
nossas artes visuais. Dedicou-se ao retrato e à paisagem dentro dos cânones 
acadêmicos, mas sensível à luminosidade impressionista. Morreu tragi
camente no Hospício de Alienados no Rio de Janeiro, um ano depois da 
Semana de Arte Moderna. É considerado um dos artistas que buscou a 
pintura nacional.

direito. Antebraço apoiado, a mão direitae com

Cíntia Moscovich
Cíntia Moscovich é jornalista e escritora, mestre em Letras. É autora 

das obras O reino das cebolas (1996), Duas iguais — Manual de amores e 
equívocos assemelhados (1998), Anotações durante o incêndio (2000). Faz 
parte da antologia Geração 90: manuscritos de computador, organizada 
por Nelson de Oliveira, e que reúne os 17 melhores contistas surgidos 
nos anos 90 no Brasil.

Paula Taitelbaum 
Escritora

Jornal do MARGS, 
n° 75, dezembro de 2001
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A mulher que 

nos deu as costas

peitados pela poesia e, a rigor, só por ela, uma verdade 
sugerida num acorde, a inebriar como a música, mas 
acrescida da nitidez da linguagem. Depois dele ficou 
mais difícil ser poeta. Já não bastam elegância, rima, 
assunto, é preciso atingir uma iluminação.

lambem para ele não foi fácil. “Cultivei minha his
teria com gosto e terror”, diz no mesmo ano de 62, em 
Fusées (.Meadas). Sua vida e o que conta dela dão idéia 
de uma inquietude permanente, a modular logo a cria
ção. Impenitente com as opiniões alheias ou adquiri
das, pensava por ele, e assim que o verso fosse além de 
uma cadência marcante, nela dissesse coisas significati
vas, novas. Chegava a escrever em prosa o tema dos po
emas para depois rimá-los, e se dava tempo para achar a 
melhor forma. Em época e cenário em que a letra im
pressa é a obsessão da classe culta, vai publicar Lesfleurs 
du mal apenas aos trinta e seis anos, em 57, e nos dez 
anos que ainda vive, apesar do sucesso, acrescenta pou
cos poemas. Ousou viver e escrever para um desígnio 
de quintessência que passava pela tortura de existir e do 
verso. Pagou caro, mas chegou lá.

O poema em que toma de empréstimo o título de 
Terêncio, Heautontimoroumenos, o que se come a si 
mesmo, termina mais ou menos assim:

Flagrada na intimidade mais doce, aquela que parece 
anteceder uma posse (a sonhada posse masculina), a fêmea 
figura freqüenta a mente e a paleta de muita gente - Rafael, 
Goya, Renoir, e esses três são apenas alguns nomes centrais 
de uma prática de séculos e de centenas de artistas. O ítalo- 
brasileiro Eliseu Visconti, em Dorso de mulher, trai sua 
predileção pelo esteticismo de Degas, diluindo aí a antiga 
poesia vaporosa de Renoir, poesia ausente nessa tela, mas 
marca fundamental do impressionismo em cujas luzes 
muito da pintura de Visconti se banha.

Estávamos na passagem do século para o XX (não 
sabemos em que ano a tela foi pintada), entre o umbral 
do novo (agora velho) século e a década de 20, os ares 
do art nouveau lavando a pesada, densa luz do impres
sionismo que ficara para trás. O pontilhismo acenava 
de perto. O divisionismo dos neo-impressionistas, típi
co daquele tempo, fazia com que a cor estivesse sendo 
definitivamente perturbada, perdendo para sempre a 
rígida placidez dos tons clássicos.

Mas Visconti não trai a altiva intimidade dessa mu
lher que nos dá as costas. Ou melhor, que não nos nota, 
imersa na sua serena nudez, sem o reconhecimento, sem 
o movimento elegante de quem pede um espelho, tocada 
por uma luz que morre nela. Acostumamo-nos a ser 
levados por essa displicente apresentação do corpo fe
minino: a lassidão de quem se estende, levemente 
erguida, levemente deitada. Convite e impedimento. A 
diferença, claro, não está nas mulheres, nem mesmo nas 
épocas (cuja nudez sempre antecipa o futuro), mas no 
estilo dos pintores, isto é, nos pintores e seu olhar de 
macho, num primeiro momento amestrado, e, num se
gundo, vitorioso pela mão civilizadora da arte. Todos - 
e não é preciso ser Fragonard ou Rubens - estacam ante 
a visão e ali ficam, mortificados, incapazes de dar um 
passo à frente sem antes gravar para sempre a imagem 
que os feriu.

O impressionismo briga com o fotográfico, afasta-se 
levemente do figurativo, de certa forma, antecipa o 
abstrato, mergulhando na sede de luz, no susto ante o 
fulgor do mundo, ante a auréola nem santa nem demo
níaca, mas pretensamente natural, num exagero que ba

nha as formas e nos fecha um pouco os olhos como se 
um sol acendesse tudo. Num corpo não seria de se espe
rar esse facho, esse clarão, essa cor móvel, cheia de cin- 
tilações, que corusca com um calor úmido e ameaça fais- 
car o que se vê. A luz então conhece a sombra e mais 
tarde busca um equilíbrio onde ela não é o elemento prin
cipal, ou melhor, ainda é, mas discretamente utilizado.

Visconti recupera em seu tempo a cena doméstica, 
a verdade sem o excesso lírico, a pele iluminada até onde 
somos capazes de ver, sem as ilusões pictóricas, visual
mente retóricas. Como se uma toalha tivesse enxugado 
aquelas costas. Toalha que a própria mulher usou, sem 
a nossa miserável ajuda.

Eu sou a faca e a ferida 
Sou a face e a bofetada!
A roda e a carne rompida, 
O algoz e a vítima risada!

Biografia do artista
Eliseu Visconti (1866), italiano que chegou com pouco mais de três 

anos de idade no Brasil, viveu o declínio da Monarquia, a República 
incipiente, as duas Grandes Guerras do século XX.

Deixou a sólida formação da Imperial Academia de Belas Artes para 
experimentar a sofisticação do impressionismo, do simbolismo e do An 
Noveau. Freqüentou três anos a Escola Guérin de Artes Decorativas em 
Paris, trazendo para o Brasil técnicas do desenho industrial e estratégias 
de comunicação visual. Na década de 20, dedica-se a refratar luz tropical 
através da delicadeza impressionista, um projeto interrompido somente 
com sua morte em 1944. O Museu Nacional de Belas Artes possui uma 
significativa coleção da vasta obra de Eliseu Visconti.

Sou de mim mesmo o vampiro, 
Um dos grandes abandonados 
Ao riso eterno condenados 
E que mal podem um suspiro!

Paulo Hecker Filho 
Poeta

O geniola
Sotero Cosme foi um dos geniais porto-alegrenses dos anos 20, com

panheiro de Theodemiro Tostes, Augusto Meyer, J. M., Ruy Cirne Lima, 
Paulo de Gouvêa, nas rodas de chope e literatura francesa. Seu traço in
confundível na ilustração, na paginação e na caricatura eternizou o charme 
moderno das revistas culturais do período, entre elas a lendária e elegante 
Madrugada (1926). Experimentou também o estilo art-déco na Revista 
do Globo e na página literária do Diário de Notícias, reduto certo desses 
amantes de Verlaine e Baudelaire. Theodemiro Tostes, nas suas memóri
as, lembra o rosto brejeiro de Sotero, “o geniola”, e o som de seu violino 
no bar Antonello da Rua da Praia. Violinista do Conservatório de Músi
ca, ganhou uma bolsa de estudos em Paris no início dos anos 30. E foi 
em Paris que morreu, depois de ter aplicado seus talentos múltiplos na 
carreira diplomática. O MARGS possui alguns exemplares dos desenhos 
de Sotero Cosme.

Paulo Bentancur 
Escritor

Jornal do MARGS, 
n° 58, junho de 2000

Jornal do MARGS, 
n° 57, maio de 2000
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João Fahrion: 

nu com luva
A rédea exige suavidade

O gaúcho vem teso, perna cutucando a montaria na 
espora. A mão tensionada na rédea indica que, daqui a 
pouco, o cavalo pára num sopetão, arqueia o pescoço 
contra o peito, e é só levar o corpo que ele vai de novo. 
Se for preciso, e isso era gabolice do velho domador de 
Bagé, entra no inferno para laçar o diabo pelas aspas e 
puxá-lo de arrasto pra fora. Nossa mitologia fanfarrona, 
é claro, é muito maior do que nós. Vale o imaginário. 
Construímos um gaúcho que é sempre outro.

Como são outros esses Gaúchos na campanha na aqua
rela de José Lutzenberger. O céu de um cinza desmaiado 
indica o frio entrando pelo sul. Os três campeiros repon- 
tam o gado. O que vai mais atrás, escondido, toca a boi
ada pra frente. Os do lado, a galopito, fazem o costado, 
para que a tropa ganhe rumo. Na frente deve ir o sinuelo, 
o guia que indica o caminho para os outros. Mas esses 
gaúchos são modelares, limpos, de aparência nórdica. O 
cavalo, típica raça clássica de sela, é alto, pêlo fino, cabeça 
arabesca. Deve ser da cepa que, conta a lenda, foi lapida
da pelo profeta Maomé. Suntuoso demais para nossa cam
panha errante. A aquarela nos limpou a terra. Sem terra, 
não temos drama. Sem drama, não temos alma.

Esses gaúchos são um pouco condes em seus cor
céis. Não associaria a eles o negro Bonifácio que Simões 
Lopes Neto descreve entrando no povoado, com seu 
cavalo lobuno bem tosado e cola atada à moda canta- 
galo. Nem o Capitão Rodrigo Cambará, que um dia 
deflorou a alemã atrás do muro do cemitério, espanta
do com aquela pele alva como o leite, como se tocasse 
um outro mundo. Nem o seu Ornar Cortiça com seus 
parelheiros bem delgados, nem seu Ivo da Rosa reco
mendando paciência para não requentar a boca do po
tro, nem Florival, de sobrenome Vaqueiro como quase 
todos os negros do oco do Ibicuí da Armada.

Quem olha um tipo a cavalo, de longe, no campo, 
tende a pintar retratos de soberanos do espaço e da dis
tância. Como aquele gaúcho, jogador de truco, bem 
pilchado e montado num cavalo de trote firme, que ao 
entrar nas estâncias provocava o chusme da peonada:

- Lá vem aquele homem que parece um conde de 
baralho.

Na aquarela, o campo ganha outros matizes. O cinza 
pedregoso, o espinheiro de um cactus furtivo, as touceiras 
ressequidas pela geada, e a bombacha quase colada na 
perna do gaúcho. Mas ele está bem montado. Calçou o 
joelho na cabeça do arreio, soltou a barriga da perna, e

-V

%

*3*3:? Durante muito tempo, João Fahrion (1898-1970) 
foi, para mim, o ilustrador de livros infanto-juvenis pu
blicados pela Editora Globo, de Porto Alegre. Um grande 
ilustrador, para grandes obras, de uma grande editora. 
Recordo especialmente Os nenêsd'água do inglês Charles 
Kingsley, uma fascinante história de crianças que se 
transformam em criaturas aquáticas. As ilustrações de 
Fahrion deram a essa obra uma nova dimensão. Duran
te anos, suas gravuras ficaram em minha memória. Na 
minha primeira viagem à Inglaterra resolvi adquirir essa 
obra no original, para compará-la com a edição brasi
leira. Foi uma decepção: as ilustrações de Fahrion eram 
muito melhores que as de seu colega inglês, cujo nome 
já não me lembro.

A Globo foi um verdadeiro celeiro de artistas gráfi
cos. Além de Fahrion, ali trabalharam Nelson Boeira 
Faedrich, João Faria Viana, João Mottini e outros. Mui
tos deles foram influenciados pelo expressionismo ale
mão, que, aliás, utilizou muito a gravura. Jovens artistas 
fazem na Globo seu aprendizado. Carlos Scliar, por exem
plo, fala com entusiasmo da época em que lá passou.

Nu com luvas revelou-me outra faceta de João 
Fahrion. Não por causa do nu; figuras nuas aparecem 
nos livros infantis que mencionei, mas com certa pure
za. Pureza, mas de outro tipo - uma pureza naturalista
- também está nesse nu. Que não é propriamente uma 
evocação à sensualidade. Embora se trate de uma bela 
moça com um belo busto, sua postura está mais para 
displicente do que para convidativa. E a expressão do 
rosto é, sobretudo, de enfado, o que não é de estranhar
- posar deve ser uma coisa cansativa, mesmo quando se 
trata de um grande artista.

Mas, então, temos o detalhe da luva. É uma luva só, 
embora o título da obra seja Nu com luvas. A mão 
enluvada contrasta com o busto nu. Esta mão não se 
oferece, ela se retrai, pudicamente, mas sensualmente. 
Podemos imaginar a moça tirando a luva, com lentos e 
lânguidos movimentos - uma cena que, nos filmes an
tigos (luvas, aparentemente, saíram de moda) antecipa
va um grande momento de amor.

Mãos podem, sim, ser sensuais. Os braços também,

como mostrou Machado de Assis (aliás, autor de um 
romance chamado A mão e a luva) no conto Uns braços. 
O jovem Inácio apaixona-se pelos braços de D. Severina, 
esposa de seu patrão: “Nunca vira outros tão bonitos e 
tão frescos”.

Pronto. É o que precisamos saber de D. Severina: 
que ela tem os braços bonitos e frescos. Isto é mais que 
suficiente para desencadear uma paixão de adolescên
cia. Como é, e em qualquer idade, a mão enluvada.

A menos, claro, que essa mão esconda um segredo 
terrível: uma pata peluda, por exemplo, ou uma medo
nha deformidade. O expressionismo alemão adivinha
va o lado obscuro da mente humana; não por 
muitos de seus expoentes se opuseram resolutamente 
ao nazismo.

Mas podemos ter certeza de que este não é o caso. 
Por baixo da luva está uma bela mão pronta a acariciar 
o rosto e o corpo daqueles jovens que, tendo lido as 
obras ilustradas por João Fahrion, preparavam-se para 
mergulhar no mundo da fantasia erótica.

vem no impulso. Agarra a rédea com um certo cuidado. 
Esta é a ciência. Seu Mário Telles, de Uruguaiana, sem
pre recomendou segurar a rédea como quem pega a mão 
de uma moça.

Essa é nossa nobreza. No lampejo bárbaro, um halo 
de sutileza: a rédea segura com suavidade. Um cordão 
umbilical que nos une ao cavalo, todo músculos e ossos 
galgando distâncias por nós. E vejo então que ele engolfa 
o vento pelas narinas, sopra o ar pelo meio do freio, vai 
contido e pode parar mas, num estalo, pode embalar ain
da mais, ou rodopiar num segundo, dar voltas de novo, 
tamborilar o coração junto com o do cavaleiro, cruzar na 
direção contrária o minuano cortante, arquear a costela 
onde dobra a coxilha. Depois parar sereno, súbito equilí
brio. Ou arrancar a galope com os cascos em fogo.

Quando amainar a estafa, à noite, solto no piquete, 
o cavalo beberá a água da sanga banhada de lua, que
brará a geada com os cascos, resistirá ao frio emponchado 
pela alma selvagem agora domesticada. Quando voltar 
à mangueira, ao primeiro assovio, cessará seu ímpeto de 
desconfiança. A milonga de Mauro Moraes-diz que, ao 
primeiro grito do homem, o cavalo fica ali, mancado 
pelas raízes. E nos oferece as patas fortes que não temos. 
Encharca nossa pele de terra e de sol. Alarga os cami
nhos do campo. Liberta o olhar das aquarelas.

acaso

*
.

Biografia do artista
José Lutzenberger (1882-1951) chegou em Porto Alegre nos anos 

20. Vinha da Alemanha, onde tinha sido engenheiro e arquiteto, além de 
oficial de reserva no exército alemão na Primeira Grande Guerra. Entre 
seus projetos marcantes na cidade estão a igreja São José, na frente do 
Plaza São Rafael, e o belo prédio do Palácio do Comércio. No final dos 
anos 30, assumiu a disciplina de Geometria Descritiva e Perspectiva e 
Sombras do curso de Belas Artes, além do ensino de arquitetura. A com
petência de seu trabalho em aquarela foi divulgada, principalmente, após 
sua morte. Registrou, com delicadeza e minúcia, aspectos da vida do sul, 
dos gaúchos e da imigração alemã.

Moacyr Scliar 
Escritor

Renato Dalto, jornalista

Jornal do MARGS, 
n° 60, agosto de 2000

Jornal do MARGS, 
n° 63, novembro de 2000
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ombrear-se ao autor de O Tempo e o Vento na interpreta
ção da história de seu Estado natal. Unindo, como Erico, 
lirismo e impulso épico, a solidão das paisagens despo
voadas e o companheirismo dos trabalhadores do 
po, mostra um Rio Grande de imensas possibilidades, 
onde a liberdade e a solidariedade podem prosperar, mas 
não oculta os perigos que essas paisagens extensas en
cerram: a natureza, como o homem, é imprevisível. Daí 
que a sensação predominante nessas ilustrações é a de 
que os campos são continuamente varridos pelo vento, 
o vento que na obra de Veríssimo significa as reviravol
tas da história, o anúncio de mortes e desastres, mas 
igualmente de renovação e ímpeto.

A paisagem do vento: 

Glauco Rodrigues e 

O Continente
cam-

•èmmmmm

de espacial, a transparência das cores, a suavidade das 
vistas panorâmicas sem abandonar detalhamentos 
multicores em diversos planos. Dominando o verde 
básico dos pastos, abrem-se vastos horizontes nublados, 
em diversas condições climáticas: dias claros, brilhan
tes, de céu azul e nuvens brancas, dias chuvosos, de céus 
prateados, tingindo os prados de verdes acinzentados, o 
pôr-do-sol carregado de sépias, demarcando os contor
nos caprichosos das colinas, as distantes estâncias, 
minimizadas, os grupos de cavaleiros em movimento e 
de peões chimarreando ou churrasqueando em horas 
de folga.

É assim que Rodrigues lê O Continente-, como espa
ço aberto, sem fronteiras, de atmosferas puras ou amea
çadoras, cambiáveis, em que há lugar para o trabalho 
árduo e para o descanso dos prazeres simples. No plano 
geral da composição salienta-se a linha horizontal que 
separa céus e terras, com ligeira vantagem daqueles em 
altura. A paisagem envelopa os homens e animais e não 
mascara sua inconstância: ora amena, risonha, ora pesa
da, nevoenta, prenunciando horas boas e más, a mistu
ra da vida que Erico Veríssimo em sua história da for
mação social do Rio Grande nunca nivelou apenas pelo 
melhor ou pelo pior.

A qualidade da limpidez, que salta aos olhos nessas 
aquarelas ondulantes e luminosas, dá visibilidade ímpar 
ao olhar compassivo do escritor às misérias e aos confli
tos dos primeiros povoadores do Continente de São 
Pedro. Especialmente nesses coloridos fortes que preen
chem formas espraiadas, nem sempre de limites níti
dos, figura-se uma espécie de cumplicidade ante a 
ambivalência desses homens rudes, que forjaram um 
Estado em meio a guerras de fronteira e de insurreições 
políticas, mas que eram capazes de amar ao ponto de 
afrontar os momentos mais trágicos, como Ana Terra 
ou Licurgo, e guardavam sensibilidade suficiente para 
amar as artes e a beleza, como Pedro Missioneiro ou 
Rodrigo.

Dando forma perceptível aos climas psicológicos e 
sociais em que se movem os heróis de Erico Veríssimo, 
Glauco Rodrigues, nessa série de aquarelas, consegue

No ano em que a Rede Globo de Televisão adaptou 
O Continente para tevê, encomendou ao artista plástico 
Glauco Rodrigues uma série de aquarelas para o fundo 
da abertura da minissérie dirigida por Paulo José. Era 
1985 e a tarefa representava um desafio ao gaúcho que 
tivera uma participação importante no Clube da Gra
vura, mais conhecido como Grupo de Bagé. A experi
ência de engajamento de Rodrigues, que lhe trouxera o 
reconhecimento no Sul, era pautada por uma profunda 
convicção de que importava dar ao homem simples do 
campo uma figuração que o valorizasse. Corpos deta
lhados, vestes e aparatos típicos pesquisados in loco, tra
ços firmes, iconizando a dureza da vida campeira, essa 
fora a tônica de suas gravuras no período em que cola
borou ativamente para a difusão das idéias socialistas na 
revista Horizonte, órgão cultural do Partido Comunis
ta Brasileiro, sob direção da poeta Lila Ripoll. O Grupo 
de Bagé, cujos parceiros mais conhecidos eram Carlos 
Scliar e Danúbio Gonçalves, fizera o traçado humano 
das lides da Campanha rio-grandense num clima de 
exaltação dos humildes peões, seus animais e seus ofíci
os. O convite da Globo instigava a retomada desses ide
ais, mas propunha também um salto de atualização: o 
veículo não era uma revista ou uma galeria. Atingia a 
massa dos brasileiros e estes, olhando de longe, não com
preendiam o estilo de vida gaúcho, guardando deste 
principalmente as imagens estereotipadas do Monarca 
das Coxilhas.

Glauco Rodrigues tinha de optar por uma interpre
tação imagística da obra-prima de Erico Veríssimo que 
ao mesmo tempo fizesse justiça à magnitude da saga 
dos Terra-Cambará, não lhe diminuísse o sopro lírico e 
não traísse as suas próprias convicções sobre o que se 
deveria oferecer de O Continente ao povo por um meio 
tão poderoso quanto a televisão. Depois de vários esbo
ços, em que não faltavam as figuras humanas tão preza
das por ele, apresentou finalmente à Globo nove aqua
relas em que se descortinavam os céus sulinos e as largas 
extensões das coxilhas, lado a lado com peões olhando 
para o espectador como se este os estivesse surpreen
dendo. Impressiona, nesses textos plásticos, a amplitu-

Glauco Rodrigues
Radicado no Rio de Janeiro, Glauco Rodrigues (Bagé, 1929) deixou 

gravado seu nome na história da arte no Rio Grande do Sul ao participar, 
nos anos 50, do Clube de Gravura de Porto Alegre e de Bagé, junto com 
Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glênio Bianchetti e Vasco Prado. Do 
interior do Rio Grande do Sul, partiu para uma carreira de projeção in
ternacional. Participou da Bienal de Paris de 1961, da XXXII Bienal de 
Veneza (1964) e recebeu o Prêmio Aquisição na IX Bienal Internacional 
de São Paulo cm 1967. Entre suas séries estão Cenas de praia, Terra Brasilis, 
Carta de Pero Vaz de Caminha, Tradições gaúchas, Lenda do Coati-Puru, 
Rio de Janeiro, entre outras.

Maria da Glória Bordini 
Doutora em Letras/PUCRS 

Autora de Criação Literária 
em Erico Veríssimo (L&PM)

Jornal do MARGS, 
n° 65, jan/fev de 2001
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Têmpora Mutantur

Desculpe se em pleno museu das arces clássicas ve
nho puxar a brasa para o assado da arte aplicada.

Pois gosto de Pedro Weingártner, em grande parte 
pelas características que o aproximam dos ilustradores. 
O rigor realista é marca dos grandes ilustradores e eu 
diria que, nos dias de hoje, é na ilustração e na história 
em quadrinhos que estão os melhores desenhistas.

Aprecio os contadores de estórias. E os pintores aca
dêmicos são bons contadores de estórias. Com a sua 
descrição visual precisa, sempre nos dão elementos para 
compormos o conto do que veio antes da cena fixada, e 
o que virá depois (Norman Rockwell, o papa america
no da ilustração, era mestre em nos contar um longo 
causo em apenas um painel).

No Têmpora Mutantur, que é claramente inspirado 
no Angelus de Milliet (aquele do casal orando sobre a 
plantação), temos um casal ao crepúsculo que contabiliza 
o trabalho do dia, com a mulher conferindo nas mãos 
os novos calos adquiridos. Pode-se imaginar toda a 
trajetória da dupla imigrante (decisão da saída, travessia 
do oceano, apresentação ao lote de terra destinada) até 
o momento da cena, em que a casa já está construída e 
parte da selva já foi dominada.

Pela lista vermelha na calça do homem, podemos 
imaginar que veio de algum exército europeu, o que 
nos faz perguntar qual fato poderia ter levado alguém 
de uma carreira segura a se atirar numa aventura de 
imigração transoceânica? Pode-se também imaginar o 
que vem depois da cena: a colheita, a grande prosperi
dade que foi característica dos imigrantes, a crescente 
integração e a construção das novas cidades.

Pedro Weingártner
Pintor, desenhista e gravador, nasceu na pequena Porto Alegre de 

1853. Fez sua formação na Europa, estudando na Alemanha e na França. 
No final do século, antes da República, viveu no Rio de Janeiro, c deu 
aulas de desenho na famossa Escola Nacional de Belas Artes. Morreu na 
cidade natal, em 1929. É considerado um dos grandes pintores do século 
XIX. Suas paisagens e cenas cotidianas, sobretudo dos costumes dos co
lonizadores, chamam a atenção da crítica e do público.

Pedro Weingártner, Têmpora Mutantur

ALÇUMA
COISA Mf P/Z QUE

Neltair Rebés Abreu, o Santiago
Nasceu em Santiago, 1950. Veio para a capital nos anos 70, traba

lhou nos jornais mais lidos da época, como o velho Correio do Povo e a 
Folha da Tarde, colaborando também para os famosos alternativos 
Coojornal e O Pasquim sob o pseudônimo de sua terra. Possui vários 
livros publicados e uma coleção de prêmios nacionais e internacionais. O 
personagem Macanudo Taurino já faz parte do imaginário dos gaúchos, 
tanto que, em 1996, Santiago foi eleito pela Revista Veja como uma das 
caras de Porto Alegre.

N/O FUTURO ÍSSO VA'
SER CoNSiPERAPo
POLÍTÍCAMEK)T6

Santiago,
cartunista

Santiago, releitura da obra Têmpora Mutantur

Jornal do MARGS, 
n° 67, abril de 2001
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IINGUAGEM

A cor da palavra

A cor da palavra 

em James Joyce
Mae morta em James Joyce

,J|S£3£r

Lasar Segall, Mãe Morta

Lasar Segall Plínio Bernhardt
(1927-2004) nasceu em Cachoeira do Sul. Foi um dos artistas mais 

assíduos no MARGS. Todas as semanas Plínio estava na casa, ministran
do, com seu jeito calmo, as tradicionais e concorridas aulas de desenho 
da figura humana. Plínio, um amante do expressionismo, não teve dúvi
das em escolher, de imediato, a obra de Segall. Formou-se no Instituto de 
Artes no final dos anos 40, envolveu-se com os projetos realistas dos 
clubes de gravura da época, ganhou prêmios em salões, e, a partir daí, sua 
sensibilidade voltou-se para composições de cunho fantástico e onírico, 
com talento especial para as possibilidades da figura humana.

Chuff desempenha agora no espetáculo o papel do ar
canjo colocado às portas do paraíso para impedir que os 
expulsos retornem. Glugg representa o exilado, saudo
so das origens. As vinte e nove jovens perfazem a sedu
ção feminina, mais antiga que o paraíso. Propõem o 
enigma mais remoto do universo.

Glugg apega-se a uma cor de cada vez, mas elas que
rem ser apreendidas na totalidade, a mistura de todas as 
cores. A totalidade o desafia. A dança das cores provoca 
o branco, a mistura de tudo. Glugg é inteligência analí
tica. Observa as partes desvinculadas do conjunto. A 
totalidade lhe escapa. Há um mistério que Glugg não 
sabe decifrar.

O enigma não se verbaliza. É anterior à palavra. 
Defrontado pelas heliotrópicas, Glugg está fadado à 
derrota como Napoleão. Esta é a derrota do escritor. 
Finnegans Wake é um imenso caleidoscópio verbal em 
busca de síntese perdida. A proliferação caleidoscópica 
se propaga em tudo o que sobre o romance se diz.

A audição e a visão, sentidos privilegiados, compor- 
tam-se antagonicamente na literatura ocidental. O ju
daísmo favorece o ouvido, os helenos distinguem o olho. 
A cultura helênica é surda. A cultura hebraica é cega.

O cristianismo, confluência das duas culturas, pre
serva só em parte a visibilidade grega. Cristo diz “olhai 
os lírios do campo” para lembrar que os sentidos devem 
dirigir-se ao que não se vê. Deus, que vive em luz ina
cessível, apaga o esplendor de tudo o que se percebe, até 
a proverbial glória de Salomão. “O verbo se fez carne... 
e vimos a sua glória...".

Joyce não destaca nenhum dos sentidos. Quer que o 
observador seja testemunha ocular, auditiva, olfativa, 
tátil. Isso não significa conhecimento mais pleno das 
coisas. Acentua, porém, o caráter opaco dos signos. Es
tes, ao revestirem a realidade, obscurecem muito mais 
do que esclarecem.

O muco, de cor esverdeada, lembra a morte. Muco 
é também a substância com que trabalham os poetas. A 
vida que há na criação artística se origina da morte. Na 
poesia, a cor da deterioração e da morte não se apaga.

O poeta vê em profundidade e vê à superfície. A 
proximidade dá-lhe visão impressionista. Dublin, no 
Ulisses, é afetada pela marcha das horas no único dia da 
ação do romance. Nos últimos capítulos, que entram 
na noite, a linguagem se faz negra. O capítulo intitulado 
Os bois do sol, que registra o que se passa às vinte e 
duas horas, abre com sons misteriosos. Nesse capítulo, 
a linguagem já não é comunicativa. Ela própria é corpo, 
é protagonista.

Os últimos capítulos do Ulisses já introduzem a vi
são onírica de Finnegans Wake. A visão onírica é uma 
visão televisiva. Vê-se a distância, vêem-se as origens. 
Aparece o passado individual e o da espécie, indistinto, 
expressionista.

A realidade próxima torna-se caleidoscópica: dança 
de palavras e de cores.

A cena da sedução no parque transforma-sé em pan
tomima, espetáculo mudo. As duas sedutoras desdo
bram-se em vinte e nove, a totalidade do universo femi
nino. Elas executam uma pantomima diante de Glugg.

(Lituânia, 1891 - São Paulo, 1957) foi um imigrante que trouxe 
consigo a tradição do expressionismo alemão. Suas primeiras exposições 
em 1912, em São Paulo e Campinas, são conhecidas como as primeiras 
de arte moderna promovidas no país. Radicou-se no Brasil a partir de 
1923 e participou, em 32, da fundação da Sociedade Pró-Arte Moderna 
(SPAM). Entre suas séries, destacam-se as paisagens de Campos do Jordão, 
o álbum Mangue, com o tema da prostituição, os retratos da pintora Luci 
Citti Ferreira e quadros de temática épica. Figurou como artista convida
do da I Bienal de São Paulo e participou da edição de 1955 com uma sala 
especial.

S. Trimosin, Splendor Solis, 
Londres, séc. XVI

Donaldo Schüler 
Professor, tradutor e escritor

Jornal do MARGS, 
n° 54, jan/fev de 2000

Plínio Bernhardt, releitura da obra Mãe Morta Jornal do MARGS, 
n° 68, maio de 2001
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Muito muito 

mais além
Para Regina Silveira£

A competência não determina emoção 
escapa das frestas de um intelecto crente de frieza e exatidão 
Mas avistam-se traidores nas sombras do desempenho 
a cravar aros em corações desavisados Regina Silveira, Projectio 1, 1984

Nas paredes chãos e céus imaginários 
deslizam partes de um achado transformador

Mais transformador do que a gênese 
pois nossos
foram estes derrames de contornos definidos 
onde pernas além de pernas 
rodas além de rodas 
eram tudo o mais

Depois foi aquele detalhe histórico
Aquela ousadia de projetar
conquistas
re-voltar o pau-brasil
criar versões
definitivas e provisóriasAli

movimentos retive
vivificando o ato pensado, planejado E agora o quê?

Agora e sempre um olhar 
que excita e excede o roteiro 
de temas

inusitado 
- lá vão anos

secundáriosAli envolta em saberes 
quis o silêncio 
e nada mais O que se alcança 

longe de “achatamentos”

está muito muito mais além

Liana limm

Regina Silveira
(Porto Alegre, 1939) Uma das mais importantes artistas brasileiras, 

balhos instigantes, em que se destacam as sombras projetadas em 
perspectiva e a inserção da arte no espaço urbano, estudou com Iberê 
Camargo, Francisco Stockinger, Marcelo Grassman e com Ado Malagoli, 
no Instituto de artes da UFRGS. Vive e trabalha em São Paulo, alternan
do períodos entre a Europa e os Estados Unidos.

Liana Timm
(Serafina Corrêa, 1947) Arquiteta, poeta e artista plástica. Graduou- 

se em arquitetura pela UFRGS c iniciou suas atividades em artes plásti
cas em 1969. Professora da UFRGS e da Unisinos, dedica-se também às 
artes gráficas, à escultura e ao desenho.

com tra

Jornal do Margs, n° 82, agosto de 2002
Liana Timm, releitura da obra Projectio /
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Acaso

Na sua exposição de 2002, intitulada Acaso, a fotó
grafa Jaqueline Joner encontra-se, por acaso, com a 
imagem de Leopoldo Gotuzzo, eternizada na tela Al
mofada amarela (1923) do acervo do MARGS. Ao con
trário do pintor pelotense, que provavelmente realizou 
a tela com o planejamento dos estudos e sessões de 
modelo vivo, Jaqueline obteve as imagens a partir de 
acidentes de laboratório, enquanto fazia as ampliações. 
Ou seja, elas foram descartadas do projeto inicial e res
gatadas num outro momento, dentro da idéia do im
previsto e da surpresa.

Leopoldo Gotuzzo
(1887-1983) é um dos principais representantes da pintura acadê

mica brasileira, notabilizando-se pelos nus femininos.

Jaqueline Joner
Jaqueline Joner é autora de várias séries fotográficas que lhe rende

ram prêmios e exposições nacionais e internacionais. Integra a Coleção 
de Fotografia Brasileira Masc/Pirelli do Museu de Arte de São Paulo.

Jacqueline Joner, Acaso

Leopoldo Gotuzzo, Almofada amarela

Jornal do MARGS, 
n° 85, novembro de 2001

186 Selecta do Museu Transversais 187





®

Q ;»
CO Io
O) i-O
IO io
O)
O) •o-

!<J>cn
co :°°

COE
oo

!r-
o

HH

Patrocínio

GERDAU

Financiamento

Ministério 
da Cultura

Apoio cultural

Governo do
Rio Grande do Sul
ESTADO QUE TRABALHA UNIDO


