
COLEÇÃO RUBEM KNIJNIK



Que quer dizer colecionar, senão «co
lher»? Trata-se, com efeito, de uma ação 
que se assemelha ao apanhar flores, ao re
colher o trigo. Nela, porém, importa pouco 
a quantidade, mas é principal a escolha de 
quem busca, na diversidade do que se ofe
rece, o exemplar digno que satisfaz 
verdadeira apetição. Colecionar quer dizer, 
pois, escolher amorosamente.

Colecionar obras de arte implica por
tanto num mais alto grau de seleção. Desde 
o que o origina, difere, por exemplo, do 
impulso que leva alguém a a juntar espéci
mes raros, se ia insetos mortos, seja caixi
nhas de fósforos, seja selos ou qualquer ou
tra co:sa. Colecionar obras de arte implica 
de fato numa outra postura humana

verdadeiro, pessoal ou social, sendo por isso 
mesmo linguagem difícil, inusitada sempre, 
por estar continuamente a desvelar a origi
nalidade de tudo.

Para entendê-la, não há dicionário, quan
do muito uma semântica, daí requerer 
atento acompanhamento, uma coragem de se 
aventurar no desconhecido e mais uma per
severança em refazer, a cada vez, o per
curso áspero e caprichoso perseguido pelo 
artista e que leva do obscuro ao luminoso: 
longa viagem através da noite até 
O colecionador excelente perfaz pois estas 
virtudes de generosa atenção ao se expressar 
humano, de coragem e aventura, de confian
ça perseverante na capacidade criadora do 
homem.
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prometida com a própria linguagem em que 
o humano se expressa, com os seus signifi
cados mais elevados e mais verdadeiros. Por
que arte não é outra coisa que um esfôrço 
do homem para humanizar o mundo, para 
arrancar as coisas à sua brutalidade indife
rente, para tornar valioso o que em si mes
mo é trivial e às vêzes horrendo. Arte é 
encantação do real, uma magia que confe- 
ciona as significações do olhar, quando êste 
pousa sôbre a opacidade arcáica em que tu
do está mergulhado no cotidiano. É 
primícia da linguagem, um fundamento 
se descobre e se põe para todo entendimento

A coleção do Dr. Rubem Knijnik é exem
plar para cada uma dessas virtudes. Mos
trando-a, o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul tem somente por objetivo destacar o im
portante papel do colecionador, e portanto 
do público, no movimento artístico. De fato, 
a obra de arte cumpre, pelo menos em nos
sa sociedade, todo o seu destino quando, 
lliida pelo apreciador, configura um aspecto 
do gôsto de uma personalidade, ou seja de 
alguém que, pertencendo a uma comunidade, 
expressa uma situação e um tempo.

Constatamos nessa seleção de obras de 
uma coleção portoalegrense o modo mesmo
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como tem sido recebido pelos apreciadores 
o movimento promovido pelos artistas, pelas 
galerias e outras instituições artísticas. Se 
não podemos generalizar estas escolhas par
ticulares para todo o público riograndense, 
não se pode também negar que, por elas, 
podemos acompanhar, seletivamente, o mo
vimento artístico dos últimos anos. Sem dú
vida, essa mostra vale por tôda uma retros
pectiva do que de importante aqui se reali
zou em arte. E podemos também acompa
nhar a evolução de um gôsto pessoal pelas 
artes plásticas, num desenvolvimento cada 
vez mais maduro e sempre mais acertado.

E é de se calcular a alegria dessa cons
tante descoberta de valores novos que deve 
dominar o colecionador, ao ver corroborado, 
algum tempo depois, pela crítica, pelas pre- 
miações, pela repercussão, a sua escolha, dan
do-se assim conta de que o seu devotamento 
às artes ajudou realmente a decidir vocações, 
a evoluir a Arte do seu meio e do seu país. 
Forque há de ser bem diferente êste gôzo 
sadio da arte daquele outro dos que não sa
bem estar à altura do seu tempo, dos cole
cionadores tão numerosos de obras de pseudo- 
artistas que, ao invés de inventarem, de real
mente criarem, expressando sua autenticida
de pessoal, apenas copiam soluções já gas
tas, incapazes de traduzirem a experiência 
dos homens de hoje, mas tão somente uma

experiência que não é a sua, nem mesmo a 
compreensão da experiência de outrem, so
mente a passividade de um caráter diante 
de uma realidade que por si não sabe resolver.

Não há sentido pois em colecionar obras 
de artistas acadêmicos. Se se quiser, e 
para isso se precisa financeiramente poder, 
colecione-se obras dos verdadeiros artistas 
de tempos anteriores. Mas é mais corajoso, 
é expressão de uma maior confiança no po
der criador da humanidade o colecionar obras 
do nosso tempo, ajudando a se decidir o sen
tido que aqui e agora vai assumindo a ex
pressão artística.

A exposição da coleção de Rubem Kni- 
jnik não é a primeira que o MARGS realiza 
com êsse sentido, nem será a última. Ela 
objetiva demonstrar claramente um aspecto 
do desenvolvimento da arte e da sua apre
ciação, poucas vêzes considerado. Deseja-se 
que ela seja para muitos um incentivo, pa
ra outros uma prova, para outros ainda um 
momento de meditação sôbre a função e o 
destino da arte. Mas ela é antes de tudo 
uma expressão de generosidade social do 
colecionador, pois a todos quer permitir que 
participem dessa legítima alegria que lhe 
proporciona as obras dos artistas da sua 
comunidade e do seu século.

Carlos Scarinci
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