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EDITORIAL

A memória é a gaveta 
dos guardados. Nos somos 
o que somos, não o que 
virtualmente seríamos 
capazes de ser.

Iberê Camargo

MARCS refletido em janela do Banrisul, prédio vizinho ao do Museu. Foto de Carmem Gamba

Ao final de cada período, torna-se inevitável olhar 
para trás e perguntar: "O que faremos em seguida?" Iberê 
Camargo concordaria que no momento nossa gaveta de guar
dados generosamente oferece espaço para o futuro, um tem
po a ser moldado pelo aprendizado do passado. Neste portal 
de 2008 abrem-se alas para olharmos para o período anterior 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul marcado 
nhos pontuais de reestruturação ffsica e grandes exposições, 
viabilizadas por parcerias determinantes, reverenciadas pela 
qualidade e sucessivos recordes de publico.

No ano da sexta Bienal do Mercosul, o MARGS aco
lheu a obra de Francisco Matto e Õyvind Fahlstrõm (duas das 
seis mostras que compuseram a proposta de 2007). Marcaram 

^ ainda o período de doze meses no Museu exposições indivi
duais de peso, como duas de gravuras do espanhol Francisco 
de Goya y Lucientes e do mestre Iberê Camargo e a de foto
grafias do francês radicado na Bahia Pierre Verger.

As três mostras individuais e a exposição bienal de 
dimensões continentais somaram-se às demais da agenda na 
atração de mais de 170 mil pessoas no ano, visitantes nacio
nais e estrangeiros. Dentre esse público, vale lembrar a ade
são das escolas, motivadas por projetos pedagógicos 
o da Bienal, que funde arte e educação. Período de qualifi
cação, a agenda paralela de 2007 contou com 47 eventos de 
extensão cultural. E a solidariedade esteve presente em todas 
as ações do MARGS: mais de 10 mil peças de roupas e 200 
quilos de alimentos foram arrecadados para a Campanha do 
Agasalho do Comitê de Ação Solidária do Governo do Estado 
junto aos visitantes das exposições.

Dentre os projetos desenvolvidos em 2007, terá 
prosseguimento em 2008 a itinerância da exibição do Acervo 
no Interior. A mostra de obras importantes esteve em Caxias e 
Santa Cruz do Sul, onde mobilizou 4,5 mil visitantes, e percor
rerá os municípios de Pelotas, Passo Fundo e Santa Maria. Ou
tra ação de aprimoramento no próximo exercício será a aber
tura em tempo integral da Biblioteca do MARGS, após reparos 
estruturais previstos para os próximos meses. Para o Serviço de 
Visitas Orientadas, uma reformulação qualificará a tradicional

atividade. Parte desta proposta funcionará simultaneamente 
ao projeto Conheça o Museu, amplo trabalho pedagógico de for
mação e divulgação dos bastidores da Instituição, ligado 
100 anos do Instituto de Artes da UFRGS, parte importante da 
agenda de 2008.

demanda para viabilizar as montagens ideais a cada uma das 
exposições e para a segurança de visitantes, funcionários e 
prestadores de serviço.

Igualmente imprescindível torna-se o registro das 
empresas, entidades parceiras e instituições de suporte no 
primeiro ano da atual administração: Gerdau, Souza Cruz, 
Randon, Sulgás, Killing, Luft Logística, DCS Comunicações, 
Vinícola Miolo. GRB Tratamento de Imagem e HEstúdio. junto 
com a nossa Associação de Amigos do Museu - AAMARGS. O 
Instituto Cervantes e o Consulado Espanhol empenharam-se 
especificamente na vinda da obra gráfica de Goya ao Estado, 
fora da agenda predeterminada, em que constava apenas o 
Museu de Arte de São Paulo - MASR instituição que aderiu 
aos apoios.

aos

Em ordem cronológica, estão confirmadas as expo
sições: esculturas em basalto de Bez Batti; a pintura de Vetor 
Meirelles A primeira Missa no Brasil, a qual sai pela primeira vez 
do Museu Nacional de Belas Artes; mostra comemorativa 
100 anos do Instituto de Artes da UFRGS; desenhos 
vuras da prestigiada artista alemã Paula Becker (1895-1906); 
preciosos desenhos de Pedro Weingãrtner, projeto de pesqui
sa do Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul; e ainda uma 
mostra de pinturas de Daniel Senise.

Mas ainda é preciso olhar para trás a fim de registrar 
que, nos doze meses passados, o MARGS recebeu doações, 
entre livros e obras de arte, que enriqueceram dois setores. 
Mais de 800 livros de Ado Malagoli foram entregues à Biblio
teca do Museu pela viúva do artista e diretor fundador, Ruth 
Malagoli. E as doações ao Acervo do MARGS destinaram à 
instituição obras de Fuhro, Alex Gama. Maria Tomaselli, Glau
co Rodrigues. Danúbio Gonçalves, Joel Amaral, Marta Loguér- 
cio e Ernesto de Fiori.

Vale destacar o trabalho voluntário desempenhado 
pelos estudantes das instituições Unisinos, Ulbra e UFRGS na 
digitalização do Acervo Documental, fundamental também no 
serviço de mediação, o mais visível aos olhos do público. A 
partir de março, a ação junto às universidades será alvo de 
reformulação para aprimorar o excelente desempenho.

Sem infra-estrutura, faltariam condições básicas 
para tantas realizações. Duas obras em 2007 foram imprescin
díveis para viabilizar as grandes exposições: a troca do siste
ma de fiação e a recuperação do ar-condicionado do Museu. 
A campanha para o restauro da climatização do MARGS foi 
uma prioridade, concretizada graças à parceria do Banrisul na 
preservação do patrimônio estadual e na qualificação do es
paço expositivo. A troca da fiação elétrica, obtida numa 
parceria com a Fundação Bienal do Mercosul,

por ga-

aos
e gra-

É hora de agradecer à equipe do Museu, 
nhada em superar dificuldades, motivada e alinhada 
atual gestão. Porém, não há como evitar a menção às perdas 
humanas de outras gestões do MARGS, ocorridas em 2007: 
faleceram dois ex-diretores, lader Siqueira e Albano Volkmer. e 
as funcionárias pioneiras Christina Balbão e Circe Saldanha.

Parte do trabalho do ano encontra-se registrado em 
diferentes abordagens nesta nova Revista do MARGS 
site do Museu, duas realizações interligadas. Nesta retrospec
tiva de 365 dias de gestão, consta o apoio do Governo do 
Estado através da Secretaria de Cultura, reforço para as ações 
de reafirmação do MARGS como a instituição central da arte 
que é produzida e transita no Estado. O Museu se manteve 
comprometido com as normas internacionais de museoiogia 
e identidade visual e, ao mesmo tempo, com a importante 
função de base para a pesquisa e a conservação do patrimô
nio artístico. Para 2008, encontra-se em gestação mais 
etapa marcante, quando o MARGS completará 55 anos, como 
uma dinâmica gaveta de guardados da memória expressiva 
gaúcha.

empe- 
com a

como e no novo

uma

Cézar Prestes
Diretor do MARGSera uma
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VIRTUAL

e a missão de um site de museuí
A versão web do MARGS 
mudou, da face ao endereço, 
entre avaliações sobre o passado 
e perguntas sobre o futuro

A experiência de navegação por sites de qual
quer natureza tem sido alvo da atenção de profissionais 
de design, programadores, jornalistas, arquitetos de in
formação e, no último ano... dos próprios internautas! É a 
web 2.0, que aproxima cada vez mais o público do ciber
espaço a ponto de torná-lo parte integrante de espaços 
online.

Em 2002 apostava-se em um layout escuro, 
onde o preto e tons de cinza pareciam inspirar à nobre
za do mundo das artes visuais. Dois anos mais tarde, o 
reconhecimento da web como lugar de experimentações 
levou o MARGS a redesenhar seu site. A navegação hori
zontal inusitada e a predominância da cor verde trouxe
ram ares de renovação ou, talvez, de uma contemporiza- 
ção incompatível com a imagem tradicional do Museu. Os 
conteúdos se estenderam, seções novas foram criadas e 
até uma tentativa de slidesftow com imagens das salas de 
exposição buscou chamar o internauta para mais perto. 
Mas podia ir além. E para isso era fundamental, antes, de
finir a missão de um MARGS virtual. Afinal, qual é missão 
de um site de museu?

Na tentativa de "espelhar" exposições e acervos 
no ambiente online, muitas instituições de arte pecam pela 
impossibilidade de traduzir fielmente algumas criações e 
percursos expositivos, a exemplo da "visita virtual" do 
MAC/USR Sejam esculturas ou telas, não importa quantas 
dimensões. Por vezes o mais intraduzível é a passagem do 
olhar do visitante de uma obra para outra; de uma sala 
para outra. E isso, definitivamente, não se dá com um cli
que e uma nova página carregada no navegador.

Sites de museus podem ser bons em outras 
coisas, como oferecer amostras do que o visitante en
contrará presencialmente - e nessa hora chega a ser uma 
ferramenta de marketing , proporcionar - o contato com 
o museu de pessoas geograficamente distantes ou ain
da oferecer o ambiente informacional onde o internauta se 
sinta envolvido pelo museu. Não se trata do museu físico, 
mas do museu-informação.

O novo site do MARGS acolhe o internauta num 
espaço virtual que remete, graficamente, às instalações 
do Museu, sem a pretensão de recriá-las. Orienta a nave
gação de acordo com aquilo que o público espera de um 
site dessa natureza - serviços, notícias, dados institucio
nais, amostras contextualizadas do acervo, informação

para preparar uma visita presencial, além de uma quan
tidade significativa de material para pesquisa, incluindo 
a seção de dossiês de artistas e instituições, até então 
mantidas mais de duas mil pastas arquivadas no Núcleo 
de Documentação e Pesquisa do MARGS. O armazena
mento ilimitado e a acessibilidade de documentos é um 
diferencial da rede; por que não explorá-lo?

|á que em todo o ambiente experimental a ima
ginação pode correr solta, que tal pensarmos em sites de 
museus essencialmente 2.0? Nada fácil, mas possível. E 
recomendável. Se falávamos no começo deste texto que 
ser 2.0 é fazer com que o público também faça o site, 
vale lembrar que esse público não é composto apenas 
de visitantes, mesmo nos museus "reais”. A comunidade 
artística e aspirantes a ela também formam esse target. 
Para estudantes de arte e críticos amadores de qualidade, 
pode ser um belo atrativo ver sua produção no site de um 
grande museu. Para o museu, fica o privilégio de ser um 
espaço ainda mais agregador e estimulante ao gosto pela 
arte. Todos, enfim, saem ganhando.

Nos sites de notícia, o leitor vira repórter, deixa 
comentários, publica suas histórias. Nas redes de rela
cionamento, personagens se multiplicam e povoam um 
ambiente aparentemente etéreo, mas repleto de desdo
bramentos no mundo real. Quem acessa qualquer ponto 
do ciberespaço é quem está no seu centro. Um espelho 
estilizado. Uma apropriação imaginativa, quase sensorial. 
Uma incursão capaz de ignorar as limitações físicas das 
duas dimensões da tela. E os sites de museus? São eles 
capazes de transpor o ambiente artístico ao mundo onli
ne e de elencar o internauta para o centro desta cena?

Percorrer galerias e museus costuma ser uma 
experiência de imersão. Estar em meio à arte, mesmo 
na esfera online, pode, sim, fazer do internauta, um vi
sitante. É nesse sentido que museus têm se preocupa
do em aprimorar suas representações cibernéticas, por 
mais prejudicial que pareça reduzir obras a fotos na baixa 
resolução própria dos displays digitais. O próprio site do 
MARGS é uma prova dessa evolução.
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Ana Maria Brambilla
lornalista, Mestre em Comunicação 
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wwwmargs.rs.govbr
Aqui você encontra informações, histórico e a programação 
completa do Museu, além das seções Acervo que traz textos 
críticos e imagens da Coleção e Documentação e Pesquisa, que 
disponibiliza online o Livro MARGS 50 anos e vai contar com 
mais de dois mil Dossiês de artistas plásticos. Inscreva-se na 
newsletter, e receba as novidades do MARGS por e-mail. Nesta 
página, arte sobre os diversos iayouts dos sites do MARGS.



ACONTECE NO MARCS

AAMARGS
Seja amigo do Museu: associando-se na 
AAMARGS você ganha o cartão de afi
nidade que dá direito a descontos na 
rede de parceiros. Revista do MARGS 
no endereço de sua preferência e con
vites para eventos do Museu. O associa
do também ganha descontos especiais 
nas Oficinas de Arte, Loja, Café e Bistrô, 
além de pagar 50% a menos na compra 
dos catálogos das mostras do MARGS. 
Cadastre-se no site www.margs.rs.gov.br 
ou informe-se pelo fone 51 3227 23 11.2° pavimento
ARTES E ANTiCÜIDADES DARIANO - 10% 
www.dariano.com.br - Fone 3311 -3852 
Av. Independência. 12)1 Loja 4Algumas palavras sobre as mestiçagens
ARTE NOBRE - OBRAS E MOLDURAS - 10% 
www.artenobre.com.br - Fone 3343-4633 
Av. Benjamin Constant, 1273A professora do Instituto 

de Artes da UFRGS, Icléia Cattani, 
esteve no Auditório do MARGS 
para falar dos conceitos em torno 
da arte mestiça, assunto de uma 
pesquisa que virou exposição, 
colóquio internacional 
e livro. Confira um trecho 
da palestra

O termo mestiço não nasceu do cruzamen
to étnico, mas sim para designar farinhas misturadas 
na Idade Média. Depois passou para os tecidos. Foi 
com a colonização das Américas, as migrações e os 
cruzamentos de raças que se transferiu o conceito 
para questões étnicas, com um caráter pejorativo, 
que justamente esta pesquisa tenta neutralizar.

As mestiçagens na arte contemporânea 
nasceram de uma constatação feita na observação 
das obras, em pesquisa anterior, sobre repetições e 
releituras, no momento em que se começava a falar 
da pós-modernidade. Foi a primeira vez que ficou 
claro para mim que o chamado período pós-moder- 
no estava desconstruindo os paradigmas moder
nos - obra única, pureza dos meios de expressão 
e originalidade absoluta. De repente, com as relei
turas, citações e revivais a partir dos anos 80, se vê 
a negação desses princípios e a abertura para cru
zamentos que considero essenciais no conceito de 
mestiçagens da arte contemporânea. Ou seja, aque
la que se estrutura a partir de cruzamentos diferen
ciados - de técnicas, linguagens, formas, temáticas 
e incorporação de elementos do mundo real.

A pesquisa que deu origem a Mestiça
gens está em embrião há mais de 20 anos. Em 
tese de doutorado sobre a pintura em São Pau
lo no primeiro movimento modernista, já notei 
como a arte brasileira, embora tenha se nutrido 
das matrizes européias, realizou cruzamentos 
para procurar uma igualdade na diferença. Aqui os 
paradigmas modernos nunca foram respeitados à 
risca, sempre houve mestiçagens. No momento 
contemporâneo, um processo que vinha de forma 
linear vai encontrar outro que no primeiro mundo 
se deu quase que por ruptura de paradigmas com 
a arte moderna. De certa maneira, hoje em dia so
mos atuais, mas seguindo um percurso histórico 
diferente do primeiro mundo.

Defendi minha tese há 26 anos. E essas 
impressões se concretizaram nessa pesquisa que 
agora está se concluindo. Essas são as atividades 
finais do projeto que trazem a público o que se 
pensou e o que se trabalhou.

ARTEPLANTAS - FLORES E PAISAGISMO - 5% 
wwwarieplantas.com.br - Fone 3395-2950 
Rua Padre Chagas, 178

A TRAÇA - 10%
www.atraca.com.br - Fone 3232.8404 
Av. Osvaldo Aranha, 966

ATELIER DAS MASSAS 
15% de desc. p/ pagto em dinheiro 
10% para outras formas de pagamento 
Rua Riachuelo, 1482 - Fone 3225-11254

BISTRÔ DO MARGS - 20%
Praça da Alfândega, s/n° - Fone 3225-4484

BOLSA DE ARTE - 10% 
www.bolsadearte.com.br - Fone 3332-6799 
Rua Quintino Bocaiuva. 1115Edição de Letícia Pakulski

Equipe Revista do MARGS
CAFÉ DO MARGS - 10%
Praça da Alfândega. s/n° - Fone 3211-4945

CASADO DESENHO - 10%
www.casadodesenho.com.br
Rua Gen. Vitorino. 162 - Fone: 3013.4210

Mestiçagens na Arte Contemporânea pode ser visitada até 27 de janeiro nas Galerias Ângelo Guido, |oão Fahrion e 
Sala Pedro Weingártner (2o pavimento do MARGS). De terças a domingos, das I Oh às 19h Entrada franca. O livro 
sobre a rnostra está à venda na Loja do Museu. Na imagem, monotipia Fès de Maristela Salvatori, 2003

:-&àm CASA MASSON - De 5% a 15% 
www.masson.com.br - Fone 3222-2727 
Shopping Moinhos de Vento - Loja 223 B

GALERIA BELAS ARTES - 10%
Rua Cel. Bordini. 907 - Fone 3388-2915Bistrô

Cores e texturas quentes
Galeria Oscar Boeira
XYl Salão de Cerâmica

GALERIA EDELWEISS - 10%
Rua dos Andradas, 1805 - Fone: 3225-8052

Numa alusão a chegada do verão, o 
fotógrafo gaúcho Mathias Cramer cobre as pare
des do Bistrô do MARGS de imagens quentes. As 
16 fotos exploram objetos e materiais, enfatizan
do detalhes, transparências, superfícies e a ação 
quase pictórica do tempo. Na visão de Cramer, "é 
a luz que pinta todas as cores e texturas. A gente 
só copia". Cores e texturas fica em cartaz até 24 de 
fevereiro, com entrada franca. Na programação 
do local, confira também os tradicionais shows 
de MPB e bossa nova que ocorrem as quartas, 
quintas e sextas-feiras a partir das I7h30. O Bis
trô funciona de segunda a sexta, das 1 lh às 21 h, 
sábados, domingos e feriados, das I lh às 19h. 
Informações pelo fone 51 3018 1380 ou e-mail 
bistro@margs.rs.gov.br.

Com a obra Para onde vão nossos bebês?, a artista 
Graça Gomes conquistou o Io lugar no salão promovido 
em parceria com o MARGS e a Associação dos Ceramistas 
do Rio Grande do Sul - ACERGS. Usando modelagem em 
placa e múltiplos de argila de cores diferentes, a porto-ale- 
grense criou um suporte com vários recém-nascidos expos
tos como se estivessem "à venda”. "A obra surgiu de uma 
preocupação com tudo que li e vi sobre questões atuais 
como superpopulação, controle de natalidade, abandono e 
venda de crianças. Quis criar um alerta", diz a artista. Esse 
é o quarto prêmio que Graça recebe este ano incluindo 
o I ° lugar no Salão Nacional de Artes de Bento Gonçalves e o 
2o na mostra anual O Pote (ACERGS/Casa de Cultura Mario 
Quintana). O 2o lugar do XVI Salão ficou com a cerâmica em 
rolinho e prensado Mar Adentro, de Eda Cunha Pinto. Visi
tação na Galeria Oscar Boeira até 27 de janeiro, de terças a 
domingos, das lOh às I9h. Entrada franca.

GALERIA GESTUAL - 5%
Av. Lucas de Oliveira. 21 - Fone 3330-9673

GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS - R$ 8,00 (5h) 
Rua Siqueira Campos, 866 - Fone 3226-2130

LOIA DO MARGS - 10%
Praça da Alfândega, s/n° - Fone 3228-8533

NIETO - QUADROS E MOLDURAS - 10 % 
Shopping Praia de Belas - Loja 1055 - Fone 
3395-5836

STUDIO CLIO PALESTRAS E EVENTOS 
CULTURAIS - 10% exceto gastronomia 
www.studioclio.com.br
Rua iosé do Patrocínio. 698 - Fone 3254-7200

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.dariano.com.br
http://www.artenobre.com.br
http://www.atraca.com.br
http://www.bolsadearte.com.br
http://www.casadodesenho.com.br
http://www.masson.com.br
mailto:bistro@margs.rs.gov.br
http://www.studioclio.com.br


Dicionário 
de Artes Plásticas 

no Rio Grande do Sul Galeria Iberê Camargo
Renato Rosa & Decio Presser

r, .. .i Reapres entando 

o Dicionário
A arte gaúcha deve muito ao Dicionário de Aries Plásticas 

no Rio Grande do Sul, de Renato Rosa e Décio Presser. E eu, tal
vez, também devesse me considerar devedor. A minha dúvida se 
prende ao fato de que o Dicionário e eu somos bons amigos e nos 
freqüentamos muito, e eu não sei se nestas relações de amizade 
cabe o conceito de dívida. A verdade é que o Dicionário colocou 
ordem na casa. Pela primeira vez tivemos os artistas gaúchos devi
damente registrados, com as suas histórias particulares, currículos 
e imagens de sua obra. Não houve omissões motivadas por ideo
logia, crença estética ou interesses variados. Percorri o Dicionário 
dezenas de vezes e nunca localizei um assassinato cultural. Ao 
contrário, a largueza do conceito de artista e de arte que o Dicio
nário adotou é de tal maneira tolerante que nos deparamos 
um caso de generosidade extraterrestre ou de piedade religiosa. 
É um dicionário feito para servir. E é exemplar como apresenta 
a qualidade da arte gaúcha e seus personagens e como aceita, 
tantas vezes, o ponto de vista do artista ou o seu aspecto mais 
criativo. E procura na literatura especializada o melhor texto, o 
crítico mais arguto, o que se identifica com a obra e o artista. É 
uma obra amorosa. E eu a recebi assim, como uma contribuição, 
e fico sempre surpreso com a modéstia dos autores, sempre ce
dendo o centro do palco para o Dicionário e não para si 
o seu persistente trabalho. Bem, ainda que sejamos bons amigos 
há 10 anos, o Dicionário e eu, sou obrigado a confessar que há na 
minha amizade um aspecto interesseiro: ele sabe coisas, histórias 
e datas, que me interessam muito.

Em 1998, Antonio Hohlfeldt e Jacob Klintowitz 
escreveram para o Dicionário de Artes Plásticas 
no Rio Grande do Sul. Dez anos, duas tiragens e 
muitas consultas depois, os jornalistas comentam 
o aniversário da publicação

comO lançamento de qualquer dicionário deve ser sempre 
comemorado, porque exige um enorme esforço de organização. 
Um dicionário de artes plásticas, contudo, merece uma comemo
ração ainda mais especial, porque a área é, ainda hoje, com todas 
as Bienais do Mercosul que já realizamos, carente. Imagine-se na 
época de lançamento desta obra!

Muitos estudiosos afirmam que o dicionário é uma 
tentativa de apropriar-se de determinados conhecimentos. É uma 
tese. Mas prefiro a outra perspectiva, aquela que afirma ser um 
dicionário a tentativa extraordinária de se organizar e hierarquizar 
conhecimentos, o que facilita o processo de circulação do saber 
e denota certa maturidade da sociedade capaz de alcançar tal 
concretização.

feita na França). Mas vejam que tal empreendimento causa tanto 
temor, que a Enciclopédia foi proibida várias vezes - inclusive pelos 
lesuítas - sofreu a Inquisição e chegou a ser queimada em praça 
pública (por incrível que pareça, justamente para salvá-la!)

O dicionário que comemoramos, felizmente, não en
frentou tantos dissabores. Pelo contrário, foi saudado com en
tusiasmo. Mereceu atenção e teve reconhecimento. Só faltou, é 
claro, um pouquinho de dinheiro para facilitar as coisas. Mas tam
bém, se tudo fosse fácil, qual o mérito dos nossos autores? mesmos e

Seja lá como for, este dicionário tem atravessado os 
anos e reafirmado sua utilidade e qualificação. São muitas as vezes 
em que me valho dele para estudar ou escrever: jamais saí frustra
do. Devemos, pois, comemorar e esperar que novas obras surjam. 
Afinal, o processo cultural não estagnou e, por conseqüência, pre
cisamos estar sempre atualizados.

A gente não se dá conta, mas os dicionários nem 
sempre existiram. Eles são frutos da Renascença. Amplia- 
ram-se e ganharam novos horizontes quando Denis Diderot e 
d’Alembert realizaram a Enciclopédia (dita Francesa, porque foi

Antonio Hohlfeldt
lornalista

lacob Klintowitz
lornalista e Crítico de Arte

m Dicionário de Artes Plásticas - 10 anos traça um panorama da produção sulina por 
•' meio das obras de 62 artistas-verbetes da publicação pertencentes aos Acervos 

do MARGS, APLUB e coleções particulares. Visitação na Galeria Iberê Camargo até 
27 de janeiro, de terça a domingo, das lOh às 19h. Entrada franca. O Dicionário 
está à venda na Loja do MARGS.
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Por que a arte está tão longe na sua vida? Seja um amigo do MARGS.
www.margs.rs.gov.br • (51) 3227.2311 AMARGS

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO

http://www.margs.rs.gov.br


OPINIÃO«mim
Entre fatos eversões

Há mais de três décadas, o MARGS vem 
produzindo mídias impressas para registrar 
e discutir eventos em torno da arte e da 
cultura. Nesta edição especial da Revista do 
Museu, convidamos a jornalista Angélica de 
Moraes para opinar sobre este tema 
polêmico: os contornos e fazeres específicos 
da cobertura de imprensa especializada

Embora se possa argumentar que o 
fazer artístico se tornou mais complexo, a ques
tão de fundo reside na origem e objetivos das 
mensagens veiculadas. Às perguntas básicas 
que o jornalista deve responder em suas ma
térias (que? quem? quando? onde? por quê?) é 
profilático que o público some estas outras: a 
que ou quem interessa isso? O texto traz fatos 
ou versões? As fontes das informações estão ní
tidas? O autor da matéria está qualificado para 
emitir opinião independente? Viajou com recur
sos do veículo onde atua ou foi convidado da 
organização?

Kassel prometeu na teoria muito mais 
do que cumpriu na prática. O elenco de artis
tas (salvo as tais honrosas exceções) foi ralo, as 
propostas curatoriais mal alinhavadas e, em ge
ral, mal sucedidas no espaço. A metáfora perfei
ta desse desastre foram as três obras ao ar livre 
que, ou desabaram (escultura de Ai Weiwei) ou 
não germinaram (campo de papoulas de Sanja 
Evekovic e arrozal de Sakarin Krue-On). Mas o 
show precisa continuar e o curador, após o en
cerramento da mostra, ainda viaja pelo mundo. 
Esteve em outubro em São Paulo, dando pales
tras para explicar o inexplicável: o sucesso que 
não corresponde aos fatos.

O circuito das grandes mostras - as 
bienais em especial - fabricam discursos legiti- 
madores de conjuntos cada vez menos significa
tivos de obras. O espaço físico da exposição de 
arte (o contato direto com os fatos) é secunda
do ou quase substituído por espessa camada de 
eventos paralelos (cursos, simpósios, oficinas, 
chats) que cumprem a função do chantilly e da 
cereja no bolo: disfarçam o sabor causado por 
algum equívoco de receita. Se o bolo solou, o 
cozinheiro capricha na cobertura...da imprensa. 
Certa imprensa instrumentalizada.
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Houve época em que se achava que 
o grande gargalo na comunicação entre arte e 
público era a ausência de publicações especia
lizadas. Bastaria a existência delas para que, no 
exercício continuado de fazê-las, estivesse ins
taurada a ferramenta certa para a alfabetização 
visual e o escoamento em tempo real da refle
xão sobre a produção artística contemporânea.

Hoje sabemos que as coisas não são 
assim tão simples. Elas não se esgotam nesse 
primeiro patamar, necessário mas insuficiente. A 
opacidade entre a criação e a fruição da arte au
mentou exatamente quando a informação pare
ce existir mais copiosamente do que nunca por 
conta (até) dos meios de difusão trazidos pela 
Internet. Informação turbinada pela frondosa 
agenda de mostras periódicas de arte - bienais, 
trienais e quadrienais - que pontuam o calen
dário cultural brasileiro e internacional, com a 
numerosa presença das revistas estrangeiras de
dicadas ao setor.

São cada vez mais evidentes as alian
ças entre marketing, publicidade e conteúdo. O 
próprio elenco de assuntos a ser abordado por 
uma publicação cultural não obedece a fatos 
trazidos da observação direta do repórter, mas 
chegam a ele filtrados e instrumentalizados pe
las estratégias de "alavancagem de imagem” de 
produtos, eventos ou parcerias institucionais. 
Perde-se a necessária fronteira entre notícia e 
texto publicitário, fato e versão.

Vale frisar que não estou me referindo 
apenas a nossos tristes trópicos. Penso muito 
sobre isso há algum tempo e especialmente a 
partir da visita à última edição da Documenta de 
Kassel (Alemanha), a XII, inaugurada em junho 
passado. Esta calejada repórter cultural confes
sa que poucas vezes viu tamanho descolamento 
entre fatos e versões. |á na press preview, era 
evidente à imprensa especializada a monumen
tal operação de propaganda enganosa.

Angélica de Moraes
Jornalista cultural, crítica de artes visuais 

e curadora independente

Nesías páginas, obra de Rafael Araújo, 
que ao intervir sobre folhetos informativos de 

exposições, reorganiza dados e cria novas imagens

I L l



LIVROS

A pintura da vida moderna - T. J. Clark - 
Considerado um marco na história social da arte, o 
livro do crítico inglês aponta as mediações sociais 
envolvidas na produção artística de Manet, Degas 
e Seurat, entre outros. O autor analisa a temática 
e o estilo de cada artista, tendo como referência a 
experiência dos pintores no regime de desigualdades e 
diferenças que representa a "modernidade". Sem cair 
no esquematismo de buscar na arte o mero reflexo da 
sociedade. Cia das Letras, 471 pgs. R$ 75,00.

Crime e Castigo Fiódor Dostoievski Com a mais 
famosa de suas obras, o russo Fiódor Dostoievski 
iniciava a fase dos grandes romances em sua carreira. 
O livro acompanha a trajetória de Raskólnikov, um 
jovem estudante russo que. acossado pela pobreza e 
desespero, comete um crime ancorado na teoria de 
que grandes homens, como Napoleão, foram também 
assassinos absolvidos pela História. Editora 34, 561 
pgs. R$ 59,00.

FIOOOR
DOSTCMÉVSKl

Crime
e Castigo

Trinta anos de documentação, 

pesquisa e comunicação
JACK KEROUAC 0n the mad *ack Kerouac Referência da chamada

geração beat, a obra apresenta a jornada do aspirante 
a escritor Sal Paradise e do andarilho Dean Moriarty 
através dos Estados Unidos pela lendária Rota 66. 
Usando a linguagem das ruas, o escritor americano de 
origem franco-canadense mistura lirismo e transgres
são em um livro de referência para os movimentos de 
vanguarda que sacudiram a arte e o comportamento 
da juventude nos anos seguintes. L&PM Pocket, 380 
pgs. R$ 19,50.

De 1976 até o final dos anos 80, em diversos formatos, 
conceitos editoriais e periodicidade, o MARGS investiu na publica
ção de Boletins - alguns com até 30 páginas -, tarefa do Núcleo de 
Documentação e Pesquisa. Os Boletins foram criados para informar 
sobre as atividades do Museu, mas a cada nova edição se faziam 
presentes debates de questões relevantes para o meio artístico, 
fundando uma tradição: a de informar sobre arte de maneira reflexi
va e contextualizadora. Em 1987, os Boletins foram substituídos pelo 
folheto Em Pauta (que circulou até 1998), e pelo Iornai da AAMARGS, 
implementado em 1993 com periodicidade mensal e distribuição 
gratuita.

O povo brasileiro Darcy Ribeiro Para responder 
à questão "por que o Brasil ainda não deu certo?", 
o antropólogo, romancista, educador e político 
pesquisou por mais de 30 anos. O resultado foi um 
livro-painel sobre a formação do povo brasileiro e as 
configurações que assumiu ao longo dos séculos. A 
obra oferece uma explanação sobre as origens étnicas, 
os processos sócio-culturais e os acontecimentos que 
marcaram a história da nossa civilização mestiça e 
tropical. Companhia das Letras, 433 pgs. R$ 26,00.

DARCY
RIBEIRO
.O Ppvo 
brasileiro
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A partir dessa época, as publicações do Museu passaram 
a ser produzidas por jornalistas do MARGS e da Secretaria da Cultu
ra. Em abril de 1995, o lornal da AAMARGS vira |ornai do MARGS, e, 
aos poucos, conquista um público especializado, resultando numa 
experiência inédita entre os museus brasileiros: um colecionável 
que supriu carências de espaços jornalísticos para crítica, memória 
e museologia. Ao longo de suas edições, o |M contou com a parti
cipação de reconhecidos colaboradores e foi premiado pelo sofisti
cado layout em bienais e concursos nacionais de design gráfico.

Em abril de 2005, o lornal do MARGS ganhou uma versão 
eletrônica, passou de 8 para 16 páginas, ampliou sua tiragem de 5 
para 20 mil exemplares e começou a ser distribuído nacionalmente 
em pontos selecionados. Sob a tutela de um Conselho Editorial, 
explorou sessões especiais dedicadas às crianças, aos espaços da 
cidade e aos ateliês dos artistas. O novo |M circulou até agosto do 
mesmo ano, e após uma parada, foram editados somente mais dois 
números entre setembro e dezembro de 2006. Para lançar a nova 
Rev/sía do MARGS, o Museu edita uma tiragem especial temática, de 
número 0, que a partir de março de 2008 deve dar lugar a periodici
dade bimensal da publicação.

Confira uma seleção dos textos editados nos infor
mativos do MARGS na seção Documentação e Pesquisa >50 
anos do site www.margs.rs.gov.br.

O último leitor Ricardo Piglia - O romancista, 
crítico literário e professor argentino analisa cenas da 
história literária ocidental em que um leitor ficcional 
ocupa o centro das atenções. Em seis ensaios, ele 
aponta diversas situações de leitura encenadas em 
textos como Anna Karenina, Hamlet e Dom Quixote, 
delineando a figura do leitor que busca nas páginas de 
uma obra o sentido para sua vida. Cia das Letras, 186 
pgs. RS 37,50.

As dicas acima foram retiradas da obra Rumos do Iórnalismo Cultural 
(Summus/ltaú Cultural, 2007), na qual um time de pensadores brasileiros 
indica publicações básicas para a formação de um jornalista da cultura. Os 
livros desta coluna você encontra na Loja do MARGS. Pedidos pelo e-rnail 
loja(õ margs.rs.gov.br

•I

N>iVA PROVA
A NOVA BERAÇAO DAS ARTES <5F3ÁI=IDAS

www.novaprova.com.br

Um novo jeito de imprimir cultura.

Telefone: (51)2136.5454
Consultor Gráfico: César Assis - assis@novaprova.com.br

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.novaprova.com.br
mailto:assis@novaprova.com.br
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COLEÇÃO

Actrtfo 5,
Nos anos 80, a então diretora do MARGS 
Evelyn Berg loschpe afirmou que a função 
de um Museu de Arte é registrar a memória, 
resgatá-la e sobre ela jogar luz crítica. É com 
esta finalidade que as Pinacotecas do Museu 
apresentam, até 24 de fevereiro, a mostra 
Acervo do MARGS - Evolução histórica, 
trazendo à tona o processo de formação de 
uma das coleções mais importantes do país. 
Em 2008, aliás, voltam a ser realizadas de 
forma sistemática as mostras permanentes 
de Acervo. Num período de saturação de 
imagens, convidamos a atual Diretora da 
Fundação loschpe para repensar a junção 
das palavras tempo, movimento, museu e 
memória

Ou será que o acervo de um museu não 
se destina, necessariamente, à comunidade que 
o acumulou? Em tempos de globalização das 
economias, faz sentido pensar num museu feito 
para servir precipuamente a sua comunidade de 
origem? Ou, como quer Octavio Paz, somos hoje 
"contemporâneos de todos os homens"?

Dentro da multiplicidade de funções do 
museu destaca-se a atividade de conservar como 
básica para tudo o que vem depois. Não existe ca
talogação, exposição, interpretação ou processos 
de educação se não existir um acervo competen
temente conservado. Esta é, portanto, a função 
precípua do museu: conservar o seu acervo para 
que ele possa ser fruído.

Somos ainda e infelizmente um país de 
muito poucos leitores. E eu entendo que é este o 
principal objetivo de um museu na contempora- 
neidade: ajudar a formar leitores visuais compe
tentes. Assim como se alfabetiza para as letras, 
se alfabetiza para as imagens. E estas imagens 
compõem uma determinada narrativa, para quem 
for capaz de saboreá-la. Ou melhor: não uma nar
rativa, mas tantas narrativas quantas os curadores 
conseguirem articular com as obras que tiverem a 
sua disposição.

Os museus acumulam obras de arte ao 
longo de suas histórias constituindo acervos que 
são a expressão desta circunstância. Assim, o 
MARGS vai ter necessariamente um acervo dife
rente de um museu do norte do país e, mais ainda, 
de um museu de arte contemporânea ou de um 
museu monográfico que refletem os condicionan- 
tes em que a coleção foi estruturada.

Considerando que estamos em pleno 
século XXI, tempo de uma saturação visual muito 
bem expressa no filme de 1982, de Ridley Scott, 
Blade Runner, faz sentido pensar num museu de 
arte cuja política de exposições simplesmente re
flita as suas sucessivas políticas de acervo? Vamos 
considerar, ainda, quem é o publico real ou poten
cial deste museu: vivemos num país que vem os
tentando um fulgurante último lugar nos indicado
res que medem o nível educacional da população. 
Como é que as mostras de museus podem comu
nicar seu acervo a esta população que aprendeu a 
ler e escrever apenas precariamente?
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E vem aí a questão-chave: num tempo 
em que a tecnologia alterou profundamente a re
lação entre os homens, em que os acervos de in
formação se acumulam em ritmo frenético e, mais 
ainda, podem ser acessados instantaneamente de 
qualquer lugar, qual a razão de ser de um acervo 
de museu?

Precisamos nos preparar para 2019, o 
tempo dos Blade Runners, em que numa realidade 
sombria imperam os luminosos que apregoam

Nesfa página, detalhes do primeiro livro tombo do MARGS. Acima, A creche, óleo sobre tela de )ean Geoffroy, 1899. 
Ao lado, Releitura de A creche, de 1 ean Geoffroy, de Karin Lambrecht, acrílico, vinil e pigmento sobre algodão e papel, 
com elementos de metal agregados, 1986. Foíos de Carmem Gamba.

As obras reproduzidas nas páginas 8, 9 e 10 integram a mostra Acervo do MARGS - Evolução histórica. 
Mais informações e imagens da Coleçáo você encontra na seção Acervo do site www.margs.rs.gov.br

http://www.margs.rs.gov.br
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A formação do Acervo
do MARCSyMfc qu A Coleção do MARGS vem sendo formada 
desde a criação oficial do Museu em 1954, num pro
cesso contínuo, mas pontuado por fases de grandes 
acréscimos e outras de poucas novidades, seguindo 
uma sistemática que, por razões diversas, só recente
mente vem sendo adequada aos padrões internacio
nais de museologia, pois há escassa documentação 
sobre a origem das obras tombadas, especialmente as 
mais antigas.

As primeiras peças chegaram coletadas de 
outros órgãos do Governo do Estado e incluíam obras- 
primas como a grande Composição, de Di Cavalcanti. 
Este grupo foi seguido de um importante lote de itens 
nacionais e estrangeiros, adquirido pelo então diretor 
Ado Malagoli no centro do país. Nele constavam al
gumas das principais peças da Coleção como a Dama 
de Branco, de Timótheo da Costa, e A Creche, de lean 
Geoffroy. Após Malagoli deixar a direção, em 1959, e 
com a extinção da subvenção estatal para aquisições, 
a década de 60 foi um período de recesso após o en
tusiasmo inicial, com a entrada de poucas peças no
vas. Nos anos 70, a situação mudaria radicalmente, 
com a aceitação de várias centenas de doações sem 
que se houvesse já estabelecido diretrizes conceituais

produtos transnacionais. Nada de muito 
já na década de 60 o escritor polonês de ficção 
cientifica Stanislaw Lem advertia que uma bomba 
megabyte se achava suspensa sobre a humanidade.

Informação visual demais, absorção de 
menos. Como equacionar essa impossibilidade? 
Penso os acervos de museus como gigantescos 
bancos de dados que estocam e logo conservam 
e então catalogam e comunicam estas obras de 
arte. As obras funcionariam, não como uma en
ciclopédia permanentemente exposta, mas como 
um receptáculo que guarda os termos para a 
formulação de idéias. Nem sempre - e nem 
necessariamente - muitas obras. Poderiamos 
estar falando até no museu de uma obra só, de
vidamente contextualizada. Cabe aos curadores 
montar suas narrativas e assim compor o conjun
to de obras de uma exposição.

Quantas obras de arte somos capazes 
de ler numa visita? Quantos livros somos capa
zes de absorver numa biblioteca? Nesta nova e 
utópica política cultural que se está propondo, 
as verbas que hoje animam museus fragilizados, 
como soro na veia, poderiam ser mais eficazes se 
aplicadas numa polftica de circulação de obras. 
Aí-sim teríamos a oportunidade de ler e reler 
estas obras de arte, fruí-las contextualizadas 
tempo e no espaço e fazer as conexões que lhes 
conferem sentido.

novo:

consistentes sobre como deveria ser o perfil futuro 
do Acervo. Esta deficiência metodológica e política - 
complicada pela mudança de orientação a cada troca 
administrativa - acarretou desequilíbrios na Coleção, 
com o predomínio de litografias, uma linha de tempo 
incompleta e autores referenciais mal-representados 
ou ausentes.
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Os anos seguintes veriarn a Coleção se am
pliar num ritmo ainda acelerado, embora mais crite
rioso. Nos anos 90 as doações diminuíram e, com a 
colaboração de um Conselho Consultivo, o MARGS 
começaria a aceitar obras em bases mais científicas. 
Este esforço levou à realização, já em 2002, do primei
ro projeto de aquisições dirigidas, elaborado após uma 
análise das lacunas existentes em uma área vital da 
Coleção: a dos fundadores da arte gaúcha. O projeto 
resultou num grupo significativo de novas peças, do 
qual faz parte a Ponte de pedra, de Maristany de Trias, 
a Banhista de Antonio Caringi, e o Cristo crucificado, de 
Guilherme Litran.no

Atualmente, a Coleção do MARGS existe 
e progride graças ao esforço contínuo do Governo 
Estadual e de uma série de administradores, funcioná
rios, parceiros, voluntários e amigos, além de inúme
ros apoiadores encontrados em empresas dedicadas 
ao mecenato, fundações, artistas, galerias e colecio
nadores particulares. De uma forma ou de outra, todos 
- e inclusive o público visitante - contribuíram para a 
construção deste centro de arte, história e cultura que 
hoje é referência no Rio Grande do Sul e no Brasil.

A exposição Acervo do MARGS - Evolução 
Histórica, que ocupa de dezembro a fevereiro todo 
primeiro pavimento do Museu, é uma primeira tentati
va de mapear esta trajetória, ilustrando-a com cerca de 
70 peças selecionadas dentre as mais significativas de 
cada fase, aproveitando-se a oportunidade para trazer 
novamente à luz obras que há tempo não eram vistas 
pelo público.

Megabytes e Blade Runners fora, acredito 
como Bachelard que "a alma encontra em um ob
jeto o ninho de sua imensidade".

Evelyn Berg loschpe
lornalista

o

Ricardo André Frantz
Coordenador do Núcleo 

de Acervo do MARGS



ENSINO

i

Por museólogos como 

agentes de reflexão
i

Após 15 anos de 
reivindicações, a 
Universidade Federal do RS 
passa a oferecer o 
curso de graduação em 
Museologia, com um 
currículo voltado para a 
atuação profissional na 
sociedade da informação

O ano de 2008 se constituirá numa data a 
ser especialmente lembrada pela comunidade artístico- 
cultural, quando o Instituto de Artes celebrará I00 
anos de sua história, marcada por uma trajetória de 
permanente inovação e vanguarda no cenário das ar
tes plásticas, música e artes cênicas do RS. Isso se 
traduz no lugar de destaque que ele hoje ocupa no 
panorama artístico-cultural do Estado e do País.

Porém, não será esse o único evento do pe
ríodo a movimentar o cenário gaúcho. Nesse mesmo 
ano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul es
tará implantando o curso de graduação em Museolo
gia. Bem mais do que uma feliz coincidência, trata-se 
de uma iniciativa que veio para se somar às ações do 
Instituto, na valorização da memória e preservação do 
patrimônio cultural gaúcho. Embora criados em ce
nários totalmente diversos, ambos refletem a mesma 
preocupação em dinamizar e incentivar a preservação 
da memória cultural do Estado, a partir da formação 
de profissionais qualificados para atuarem dentro do 
complexo campo a que se destinam.

Nessa perspectiva, o curso de Museologia 
resulta de reivindicação feita pelo Conselho Estadual 
de Museologia do RS no distante ano de 1992, enca
minhada à Faculdade de Biblioteconomia e Comuni
cação, por seu vínculo direto às Ciências da Informa
ção, ao lado da Biblioteconomia e da Arquivologia.

A discussão em torno do que constituiría o 
perfil de um museólogo em condições de atuar dentro 
do panorama complexo em que se situa a memória no 
século XXI permeou o processo de seu planejamento, 
passo a passo. Como resultado, criou-se um currícu
lo com uma base fortemente interdisciplinar, fluido e 
aberto, que dá autonomia para o próprio aluno circu
lar, a partir de suas opções pessoais, entre um vasto 
leque de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Desse modo, o curso se propõe a manter um perma
nente diálogo com os novos lugares da memória e da 
cultura na sociedade da informação, o que o obriga a 
manter um estado de perplexidade e vigilância.

As novas tecnologias da informação e da 
comunicação têm provocado um processo de mudan
ças cada vez mais acelerado e difuso, cujos efeitos não 
se podem calcular, que se iniciou pela substituição 
dos suportes de informação impressos pelos digitais. 
O impacto é permanente e contínuo, atingindo em 
cheio as nossas tradicionais formas de ser, conhecer e 
agir. Elas abalaram nossos velhos e seguros conceitos 
e decretaram o fim de nossas confortáveis certezas. 
Trata-se de uma verdadeira revolução cultural que já 
foi comparada por diversos autores àquela provocada 
pelo advento da imprensa. Isso exige que estejamos 
sempre abertos para mudar nossa maneira de pensar e 
estar no mundo. Os meios de comunicação e de infor
mação nos deixam atônitos e desassossegados, como 
Alice no País das Maravilhas.

O currículo (disponível em http://www.ufr- 
gs.br/fabico/museologia.htm ou e-mail museologia@ 
ufrgs.br) é a toca do coelho que permitirá o acesso ao 
País das Maravilhas do mundo atual. A liberdade com 
que foi construído, sem a herança de qualquer ranço 
acadêmico anterior, num processo democrático e re
presentativo, faz com que recaiam apenas sobre nós, 
seus autores, o ônus de eventuais falhas e o bônus 
de seu sucesso.

Desse modo, ele se propõe a formar profissio
nais habilitados a atuarem como agentes de reflexão 
em seu exercício profissional nas diferentes institui
ções e espaços da sociedade. Nesse sentido, são in
centivados a intervirem nos processos de identifica
ção, musealização, preservação e uso do patrimônio 
cultural da humanidade.

Prevê que o profissional museólogo se 
conscientize da relação profunda do ser humano (su
jeito) com o bem cultural (objeto) e do valor que as 
teorias e os paradigmas científicos possuem para o 
desenvolvimento e preservação do patrimônio cons
truído pelas sociedades: que ele seja capaz de inter
vir e de interagir nos contextos sociais na defesa dos 
ideais éticos de respeito à vida, ao patrimônio natu
ral e cultural e à igualdade de direitos; de agir como 
executor e gestor de políticas relacionadas à Muse
ologia, e, ainda, de atuar no processo da musealiza
ção desde o resgate, a documentação, a pesquisa, a 
conservação e a socialização do conhecimento.

A base interdisciplinar e complexa de sua 
trama, a autonomia do aluno, e a oportunidade pre
coce de realização de estágios, são as estratégias 
que oferece para que seus alunos possam ingressar 
e se reconhecerem no mundo de provocações, de- 
sassossegos e reencantamentos próprios do espa
ço museal contemporâneo.

O caráter arrojado e de vanguarda que 
marca a trajetória do Instituto de Artes em seus 100 
anos, portanto, é uma referência para que o nova
to curso de Museologia possa se manter sempre à 
frente de seu tempo.
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Ana Maria Dalla Zen
Historiadora, Doutora em Comunicação, 

Coordenadora do Curso de Graduação em 
Museologia da UFRGS

"S?1IL*m
De agosto a setembro Projeto Conheça o Inscrições e informações no Núcleo
Museu, que vai abordar de forma pedagógica a de Extensão, fone 51 3221-3545 ou
história, os bastidores e as atividades desenvol- e-mail extensao@margs.rs.gov.br. 
vidas pela Instituição, visando a formação de Fique atento ao calendário de eventos 
professores, estudantes e grupos comunitários no site www.margs.rs.gov.br ou solicite 
locais recebimento pelo e-mail

comunica cao@margs.rs.gov.br.
De 27 a 29 de agosto - Seminário internacio- Entrada mediante ingresso solidário.
nal Gestão cultural: museus, sociedade e transformação, Leia mais na página 12.
com palestras, oficinas e circuitos realizados em 
parceria com o Sistema Estadual de Museus - 
SEM-RS. A programação integra o Ano Ibero-Ame
ricano de Museus, do Departamento de Museus e 
Centros Culturais do Instituto do Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional - Demu/lphan.

■

Ágende-se: Extensão 
Cultural no MARGS
em 2008

De 19 de março a 9 de julho 7a edição do 
Seminário Livre de Arte e Cultura, com o tema Arte 
e Literatura no Século XXI. O coordenador do Nú
cleo de Documentação e Pesquisa em Arte, |osé 
Luiz do Amaral, aborda as artes plásticas e a 
literatura do período que sucede o pós-moder- 
nismo, em meados dos anos 90.

I Até 10 de janeiro Inscrições abertas para 
projetos de oficinas de arte a serem realizadas 
no MARGS em 2008. Para estimular a participa
ção, a preferência é por propostas de artistas 
que ainda não tenham realizado a mesma ativi
dade em semestre anterior. O Conselho Técnico 
do Museu vai avaliar a qualidade, adequação e 
viabilidade dos projetos, e deve divulgar os re
sultados na primeira quinzena de fevereiro.

De julho a setembro Mostra e atividades pe
dagógicas em homenagem aos 100 anos do Ins
tituto de Artes da UFRGS, reunindo os Acervos 
da APLUB, da Prefeitura (Pinacotecas Rubem 
Berta e Aldo Locatellil, da Universidade (Pinaco
teca Barão de Santo Ângelo) e do MARGS.

*• •'•i!

Nesta página, desenho em carvão sobre papel de
Angelina Agostini. 1909.

http://www.ufr-gs.br/fabico/museologia.htm
http://www.ufr-gs.br/fabico/museologia.htm
mailto:extensao@margs.rs.gov.br
http://www.margs.rs.gov.br
mailto:cao@margs.rs.gov.br
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Ponte Cooper River
(Charleston/EUA)

Maior produtora de aços longos das Américas, com usinas em 13 países,

a Gerdau acredita que uma gestão moderna e consciente é o caminho
Parque Eólico 

(Osório/Brasil)para chegar cada vez mais longe. Como uma das maiores recicladoras
àdo mundo, a Gerdau produz aço de forma ecologicamente responsável

e, assim, chega aos cinco continentes. Do trabalho de nossos mais de

35 mil colaboradores, tem origem o aço que está em casas, prédios,

barragens, pontes, automóveis, estradas, aeroportos e tantos outros

lugares. Porque tão importante quanto continuar crescendo é fazer parte

da vida das pessoas, no mundo todo.

GERDAU
www. gerdau .com
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Arte como
Dados recentes do Ministério da Cultura - MinC - 
apontam que 70% dos brasileiros nunca visitaram 
um museu e costumam gastar só 3% em consumo 
cultural. A pesquisa ainda afirma: o problema está 
no acesso aos bens culturais. Para reverter esse 
quadro, há pessoas agindo dentro e fora dos 
gabinetes. Conversamos com a Secretária de 
Estado da Cultura, Mônica Leal, e seguimos o 
artista Luiz Carlos Vasconcelos Coelho pela Vila 
Cruzeiro, para mostrar o trabalho de quem tenta 
mudar a sociedade por meio da cultura

Você pode já ter-se deparado 
Luiz Carlos Vasconcelos Coelho, ou sua obra, 
por aí. A interação com o espaço público é uma 
constante na produção do artista que marcou, 
com tinta e papel de raio-x, o asfalto do bair
ro Cristal e já deixou uma pintura na parede 
do Museu do Trabalho. O que você pode não 
saber é que há oito anos ele se esforça para 
transformar a paisagem urbana da Vila Cruzeiro 
e contribui na formação de futuros cidadãos 
por meio do desenho, da pintura, do mosaico 
e de todas as formas de arte que despertarem 
o interesse.

Lá pelas 16h30, quando encerra sua 
atividade na associação, Luiz Carlos troca o 
trabalho de professor pelo de artista, estudan
do duas horas por dia para produzir um dese
nho animado via computador. Mas a formação 
do repertório visual da Vila Cruzeiro continua 
acontecendo, porque nas paredes e muros do 
Acesso B da Rua Dona Otília - que leva à sede 
da associação de bairro - estão expostos oito 
mosaicos de Luiz Carlos, cujo colorido contras
ta com tijolos à vista e rebocos descascados. 
Trabalhos que já conquistaram vizinhos, como 
Dona Maria Celeste Melo Moreira: “Ele foi pro
fessor do meu filho Guilherme. Um dia veio 
aqui e pediu pra botar o trabalho na parede 
da casa. Hoje cuido muito deste desenho. Não 
deixo ficar com pó, nem danificar," Uma atitu
de que impressiona diante do descaso com o 
patrimônio público: a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente aponta que 85% dos equipa
mentos de praças, em Porto Alegre, precisam 
de recuperação devido aos atos de vandalismo 
- que comumente atacam também os monu
mentos e obras públicas de arte.

A Vila Cruzeiro, há pouco, ganhou 
mais um mosaico, realizado com a ajuda das 
crianças, unindo as duas faces do trabalho de

com Luis Carlos: a educação para a arte e a reabili
tação do ambiente onde seus alunos crescem. 
"Mosaico é fácil de fazer, mas a pessoa pode 
modificar a vida com algo assim", explica.

Quase no fim de nossa conversa, 
quando o artista falava sobre os motivos que o 
levavam a colocar sua obra em via pública - "ela 
permanece aí e é vista de muitas maneiras” 
se aproxima um morador. Pergunta se procurá- 
vamos alguém habilitado para trabalhos como 
aquele. Em seguida, olha para o painel e opina: 
"Eu gosto de fazer esses mosaicos para colo
car em banheiros. Mas não que nem esse aí. 
Esse tá torto." Questionado pelo autor (então 
anônimo) por que ele não expunha nas ruas, 
o homem responde "pra que tanto serviço se 
ninguém paga?"

Toda quinta-feira, o santa-mariense 
de 72 anos sai de sua casa-ateliê na zona sul 

12 de Porto Alegre para passar a tarde na Asso
ciação dos Amigos da Via Cruzeiro, onde circu
lam, por turno, cerca de 100 crianças de seis a 
oito anos. Ali, o bancário aposentado, ex-pro
fessor de Matemática e Física, propõe ativida
des de coordenação motora e expressão visu
al, exercitando "um desenho bem solto". Para 
despertar o interesse das crianças pelas artes, 
usa trabalhos conhecidos - desde os livros de 
Waltércio Caldas e os ciclistas de Iberê Camar
go até as personagens de Monteiro Lobato - e 
leva os alunos para visitar exposições e Bienais 
do Mercosul. O objetivo não é formar artistas, 
mas usar a expressão visual como válvula de 
escape em um ambiente conhecido pela vio
lência. Como resume o voluntário: ”não quero 
que essas crianças virem alvo”.

Sim, arte ainda pode ser sinônima de 
supérfluo, mas que isso não sirva como motivo 
de desânimo. Ensina Luiz Carlos: "Quis traba
lhar na Cruzeiro porque aqui é boca-braba. É 
onde realmente se pode fazer alguma coisa”.
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como política
.

Revista do MARGS - Por que é importante 
para esta gestão da Secretaria da Cultu
ra (Sedac) a inclusão sócio-cultural? 
Mônica Leal - O acesso à cultura é uma im
portante via para a melhoria da educação, 
da qualidade de vida e diminuição do con
tato com a violência. Sabemos que quanto 
mais próximas nossas crianças e jovens es
tiverem de oportunidades que as afastem de 
situações negativas, mais longe, consequen
temente, estarão da criminalidade. Fazer a 
cultura chegar à população é proporcionar o 
exercício da cidadania, é incluir socialmente, 
é criar responsabilidade social, é trabalhar na 
manutenção da identidade do cidadão e de 
toda a sociedade.

especiais na Casa de Cultura Mario Quintana, 
e ações pontuais que concretizaram a idéia 
de uma maior aproximação de crianças e jo
vens com a cultura (e a conseqüente inclusão 
social), no momento em que participaram de 
eventos organizados para eles. Focando no 
público escolar carente e em comunidades 
de vulnerabilidade social, nossas ações atin
giram cerca de mil e trezentas crianças que 
foram levadas para assistir a peças de tea
tro, conhecer a cultura e a tradição gaúchas 
e receber doações de brinquedos e alimen
tos. Isso nos fez ver que a sistemática dessas 
ações deve ser prevista, pois só assim estare
mos trabalhando para resultados efetivos. As 
atividades para o próximo ano estão em fase 
de planejamento, mas com certeza esse foco 
vai se ampliar.

da nova exigência, os projetos já estão come
çando a vir com uma proposta de inclusão 
social bem mais elaborada do que no começo 
da normativa.

RM - E qual seria o papel das entidades 
voluntárias civis nas políticas sócio-cul- 
turais?
ML - A parceria entre instituições públicas e 
privadas, ONGs e entidades voluntárias é fun
damental para o desenvolvimento dos proje
tos sócio-culturais, pois cada instância entra 
com suas especificidades, experiências e 
diferentes possibilidades de atuação, confir
mando a tendência do trabalho em redes. O 
voluntariado bem preparado e organizado na 
cultura é muito importante, pois a contribui
ção de pessoas por meio de seu conhecimen
to e interesse, da dedicação a uma instituição 
cultural ou projeto, dissemina o benefício do 
contato com a cultura, visando a um melhor 
atendimento e repasse de conteúdo para o 
público.

13RM - O que já pôde ser realizado? Quais 
as iniciativas para os próximos anos?
ML - Este ano a Sedac realizou, em suas ins
tituições, parcerias com o Comitê de Ação 
Solidária - destacando a arrecadação recorde 
para a Campanha do Agasalho durante a ex
posição de Goya no MARGS -, ações de aces
sibilidade para o público com necessidades

RM - Como foi o retorno obtido da LIC 
com a exigência de contrapartida social?
ML - Anteriormente, a contrapartida ofereci
da nos projetos culturais eram camisetas, 
tazes, ingressos e afins. Agora são oficinas, 
palestras, cursos e desdobramentos com te
mas relacionados ao projeto desenvolvido. O 
mais importante é que, passados sete meses

car-

Texto e entrevista de Letícia Pakulski 
Fofos de Juliana Maia

Equipe Revista do MARGS

Ingresso solidário no MARGS
A partir de março de 2008, para todos os eventos 
de Extensão Cultural promovidos pelo Museu - com 
exceção das oficinas de arte - será cobrado o ingres
so solidário: uma peça de roupa ou quilo de alimento 
não perecível. A mesma sistemática vai ser aplicada

para retirada da Revista do MARGS nas dependências 
do Museu. Todas as doações serão entregues a ins
tituições carentes indicadas pelo Comitê de Ação 
Solidária do Gabinete da Governadora. No detalhe tra
balho de aluno da oficina de arte da Vila Pinto.ft



ATELIÊ

Pedra, poeira, tijolo e madeira
No espaçoso casarão de Xico 
Stockinger, sobram texturas e 
88 anos de arte para contar

"Amigos? Eu sou o surdinho que tem mais ami
gos da face da terra. Sempre tive um bom relacionamento 
com as pessoas. E sou um chato". Por quê? "Não sei... 
sou meio irreverente. Porque eu sou chato?”, pergunta a 
Eloísa Tregnago, sua parceira de ateliê. "Porque não su
portas ser contrariado", se diverte ela. "Ah, e você conhe
ce alguém que gosta de ser contrariado?” Na mosca.

Ao falar dos amigos, o austríaco que passou 
pelo Mato Grosso, Rio, São Paulo e fixou raízes em Porto 
Alegre lembra das coincidências que definiram sua traje
tória: o encontro com Clóvis Graciano. irmão do amigo 
aviador Artur Mourão, quando comentou seu gosto pela 
escultura. O bilhetinho de Graciano que o levou até o 
ateliê de Bruno Giorgi, no antigo Hospício da Praia Verme
lha, onde Maria Leontina abriu a porta. Só nestas frases, 
três grandes nomes da arte que viriam a se juntar com 
outras "convivências de coincidência": Anita Malfatti, Di 
Cavalcanti, Darei, Calder, Henry Moore, Cláudio Corrêa e 
Castro, Iberê, Vasco Prado, Marcelo Grassman, Inimá de 
Paula, Goeldi, Milton Dacosta...

"O Di não era escultor, mas fazia todas aquelas 
coisas maravilhosas. Aprende-se muito mais com gente 
experiente do que com professor", provoca Xico, que 
sempre foi meio avesso a orientações acadêmicas. "Faço 
escultura desde 1947, e sempre aprendo. Isso não é falsa 
modéstia, é que ao fazer algo, surgem problemas e você 
tem que resolvê-los se quiser uma escultura boa”. Sobre 
ensinar, mais uma afirmação certeira: "É falar, é mostrar 
as pistas. Só isso".

Ou seja, está revelado o processo criativo de 
Stockinger, que não faz estudos e nem planeja. Faz no 
máximo "um esbocinho". Se achou ruim, deixa de lado, 
insiste depois. E faz arte corno quem luta. "Pra dizer algu
ma coisa, fiz guerreiros, prisioneiros, torturados, sobre
viventes. Faço arte de protesto, mas isso não vai escrito. 
Retratar um pobre deitado no chão não diz nada. A pes
soa tem que ver que ali há outros valores além daquele 
que está se vendo.Você tenta fazer, mas se acertou não 
sabe”.

Num dia ensolarado, quase no verão de Porto 
Alegre, fui conhecer o ateliê de Francisco Alexandre 
Stockinger, no bairro Vila Nova. Ao chegar, me deparo com 
uma cena que lembra o repouso do Guerreiro, em metal de 
três metros e meio de altura, que vi deitado sob a guarda 
da Reserva Técnica do MARGS: a figura longilínea do mes
tre Xico - escultor, chargista, gravador - tira uma soneca 
depois do meio-dia. Mas ao contrário de seu Guerreiro, tem 
a gatinha Panda como companheira de sesta,

É mais ou menos uma e meia da tarde e o in
cansável artista de 88 anos já fez caminhada, trabalhou 
em ferro e madeira em seu outro ateliê, no morro Santa 
Teresa, e se não fosse por minha causa - como ele mes
mo salientou -, passaria a tarde na lida. "Na pedra ge
ralmente uso máquina, o que incomoda os vizinhos. Por 
isso comprei isso aqui. Agora estou cercado de mato por 
todos os lados e posso fazer poeira à vontade".

E a poeira forma uma névoa suspensa sobre a 
economia de cores e a profusão de texturas do ateliê de 
Xico: no jardim, verde dos plátanos, da grama e tons rús
ticos da argila, do cascalho, da madeira e do cimento. 
Dentro do espaço construído, laranja dos tijolos, bran
co dos mármores, verdes da famosa coleção de cactos e 
tons esmaecidos dos favos de mel, ferramentas, ninhos, 
fósseis, conchas e flores sempre-vivas.

Mas então o ateliê de Xico é um lugar árido,

E com o tempo, errando menos? "Estou é tra
balhando menos"...

Mas que essa sentença não seja lida como um14 lamento.
Velhice? "Pra mim nada muda. O corpo, às ve

zes, cansa mais, mas a cabeça está boa. Eu preferia estar 
uns dez anos mais moço, mas tudo bem”. E arremata: 
"Vamos conversar sentados, com uma água gelada...tô 
ficando velho".

Seu Xico, e fé? "Em quê? Eu acredito em mim", 
E vida? "Ora, tudo isso é vida". E liberdade? "Eu tenho 
mais ou menos. Não deu pra ver?", diz. abrindo os bra
ços, sinalizando o amplo espaço do ateliê.

Com essas, me despeço. Até porque, Panda já 
se aninhou de novo no seu colo de estimação, e Fran
cisco Alexandre Stockinger não vai levantar mais pra me 
mostrar o ateliê. "Pode acordar a gatinha"...

E a tal inspiração? (Pergunto só para provocar).
"Continuo dizendo que isso é coisa de mulher 

insatisfeita. A inspiração vem com a sucessão do traba
lho. É atenção: olhando uma escultura, você vê a pró
xima. E tem que ter integridade, pois isso faz com que 
tu vejas as limitações. Se achar bom sempre é o fim da 
picada, te mantém no mesmo nível".

Cybeli Moraes
Jornalista

Fotos de Luiz Eduardo Achutti,
que em breve devem ser publicadas 

em álbum sobre o artistaáspero?
Não, ele é tão árido quanto seu usuário. Ou seja. 

é tudo impressão. Porque Xico, como ele mesmo diz, "é 
gentil que dói". E é mesmo: lá pelas tantas pergunta se não
estou cansada de escrever. Isso porque ao longo da visita
vou rabiscando palavras soltas para me comunicar com o
artista, imerso há muitos anos num silêncio absoluto.



PRIMEIRAS IMPRESSÕES

Dizem por aí que o MARGS é um castelo 
onde mora uma Dama de Branco e um Homem com
um Gato Preto. De dia eles dormem dentro de 
quadros que ficam pendurados nas paredes; de 
noite passeiam pelo terraço onde os pombos vêm 
dormir. Contaram essa estória para o poeta 
Alexandre Brito e para o artista Eduardo Vieira da 
Cunha, que há pouco lançaram um punhado delas 
no livro Circo Mágico. Mas essa do MARGS 
eles reservaram aqui para a Revista: as impressões 
são de gente grande, mas a imaginação dos dois, é 
de pessoa pequena.

Ah, e o título do poema, é você quem dá!

por que um museu? 
perguntou a musa ao dicionário 
porque é necessário respondeu

tem que ter

um lugar um lugar um lugar 
onde ver cabe dentro do olhar

que mancha vira rinoceronte 
janela porta pra outro horizonte 
hoje nunca esquece de ontem 
e mármore flutua mais leve que o ar

um lugar sem pressa

que os azulejos contam uma história

e as escadas, encantadas

levam ao mundo dos contos de fada

onde a emoção exata de um tigre 
salte da xícara para o pires 
e uma idéia, na sua forma alada mais rara 
surpreenda o visitante e encontre um coração

um lugar...

que quando todos vão embora 
e tudo fica completamente a sós 
o vento que vem de lugar nenhum 
sopra pelos corredores

as esculturas ganham vida 
os personagens descem dos quadros 
seguem todos para o grande salão 
e lá reunidos, se divertem, dançam 
fazem piadas sobre nós
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margs aqui / micromargs

Visite o Café do MARGS de terças a domingos,
das 10 às I9h. O estabelecimento completou 9 anos em 2007


