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MARGS
Aproxima-se o final de mais um ano 
e, como tal, paramos - mesmo que 
informalmente - para refletir a 
respeito das conquistas realizadas, no 
balanço que fazemos a cada espaço de 
tempo concluído.
Sem a pretensão de enumerar, 
simplesmente, fatores que 
demonstrem a dimensão do trabalho 
desenvolvido no MARGS durante o 
ano de 2006, é preciso fazer referência 
aos números que, mesmo friamente, 
comprovam de forma cartesiana o 
alcance de nossas iniciativas. No 
entanto, gostaríamos de chamar 
atenção para outra face de nosso 
trabalho, que fica ofuscada em função 
da complexidade da comunicação e 
desenvolvimento humanos: o lado das 
realizações no plano simbólico.
O que significa acolher doações de 
artistas para incrementar um acervo, 
abrigar a segunda maior biblioteca 
especializada em artes no Estado - 
com mais de 100 mil documentos - 
e realizar, somente em 2006, mais de 
30 exposições de artistas e de

instituições nacionais e estrangeiras - 
que muitas vezes apresentam-se como 
uma possibilidade única de acesso 
para o público local?
São eventos que trazem um grande 
número de visitantes ao museu, 
visitantes estes que resultam em 
olhares atentos, que nos impulsionam 
a organizar publicações culturais, 
como o livro Século XVI - 
Diversidade Cidtural no Rio Grande 
do Sul - recentemente agraciado na 
categoria Livro do ano pelo prêmio O 
Sul, Nacional e Os Livros, da Câmara 
Riograndense do Livro -, ou mesmo 
o próprio Jornal do MARGS, que 
retomou sua circulação. Ficamos 
praticamente obrigados, em função 
do compromisso público que 
assumimos ao dirigir uma instituição 
cultural, a fazer uso de recursos 
físicos para ampliar, gerar e mobilizar 
a criatividade, o debate, a 
sensibilidade e a integração. Isso nos 
motivou a disponibilizar seminários 
gratuitos de formação, projetos de 
mediação e a buscar novos parceiros

na iniciativa privada - como a 
Eletrobrás, a Companhia Siderúrgica 
Nacional, a Petrobrás e, em especial, 
o Grupo de Soluções em Alimentação 
(GRSA), patrocinadores e patrocínio 
master local da importante mostra A 
arte sob o olhar de Djanira, que traz o 
acervo do Museu Nacional de Belas 
Artes ao alcance do público gaúcho 
até janeiro de 2007.
Trabalhar com cultura significa 
também poder oferecer aos ávidos 
leitores textos que discutam questões 
como a estética, os fazeres artísticos, 
literários e até a história de nossa 
cidade - para citarmos alguns dos 
assuntos desta edição do Jornal do 
MARGS. Trabalhar com cultura 
significa poder agradecer a tantos 
colaboradores, funcionários, amigos e 
empresários a possibilidade de 
chegarmos ao final de mais uma 
gestão frente ao MARGS. Esse é o 
verdadeiro peso das realizações. E que 
2007 seja pleno de tantas outras.

Paulo Amaral 
Diretor do MARGS

Novidades do Café do MARGS Educação em debate no Museu
Em função do ano de 2006 ter sido eleito pelo Ministério 
da Cultura como Ano Nacional dos Museus, e também 
Ano do Jovem no Museu, pelo International Concil of 
Museums (ICON), o Núcleo de Extensão do MARGS 
promoveu diversas atividades voltadas à constituição do 
público, tomando como base a formação de professores. 
Durante o ano, foram realizados quatro encontros com 
educadores de todas as disciplinas e níveis escolares para 
discutir a função social da instituição, assim como seu papel 
na educação. Além disso, foram realizados dois 
específicos para educadores infantis. A partir de maio, duas 
atividades para crianças passaram a acontecer periodicamente 
no MARGS: a Contação de Histórias e a Caça ao Tesouro. Os 
cursos de formação de professores também se estenderam ao 
interior do Estado. Em Uruguaiana, educadores da rede 
municipal e estudantes de História participaram de oficinas 
sobre museologia, que ocorreram também na Feira do Livro 
de Porto Alegre. Em 2007, o Núcleo de Extensão pretende 
dar continuidade às atividades.

AAMARGS aprova
Até o final de novembro estão expostas no 
Café as serigrafias de Donato Silveira 
concebidas desde a década de 80. O artista 
autodidata trabalhou para Iberê Camargo, 

2 Clara Pechansky, Paulo Amaral, Glênio 
Bianchetti, Maria Inês Rodrigues, Ênio 
Lippmann, entre outros. Donato tem em 
seu currículo o prêmio Rodo de Ouro, de 
melhor serigrafista brasileiro. E a partir de 
30 de novembro, entra em cartaz Universos 
Invisíveis, de Myriam Dutra. As aquarelas 
sobre papel, acrílicos sobre tela e obras 
produzidas com técnicas combinadas 
retratam cenas do cotidiano e objetos 
próximos à artista. O Café do MARGS 
funciona de terça a domingo, das lOh às 
19h. Informações pelo fone (31) 3227- 
3712 ou pelo e-mail 
cafedomargs@hotmail.com.

novo estatuto
como Em assembléia realizada no dia 26 

de outubro, os sócios da AAMARGS 
aprovaram o novo estatuto da 
associação. O antigo regulamento, 
formulado em 1982, já não atendia 
as novas exigências do código civil 
brasileiro. A atualização e ampliação 
do estatuto vai permitir que a 
associação continue atuando como 
entidade pública, a serviço da cultura. 
A nova regulamentação será enviada 
em breve a todos os sócios. Consulte 
detalhes sobre a AAMARGS 
no site www.margs.org.br

encontros
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ENTREVISTA

Alguns momentos 

do viajante Vergara
O Jornal do MARGS conversou 
com Carlos Vergara, entre um 
e outro dos tantos projetos nos 
quais o versátil artista trabalha 
atualmente. A última vez em 
que a obra de Vergara esteve 
no sul, sua terra natal, marcou 
presença na 5a Bienal do 
Mercosul. Em setembro deste 
ano, o artista voltou a expor 
no Rio de Janeiro algumas 
esculturas de parafina e 
minérios, e em outubro esteve 
em Berlim, mostrando uma 
série de fotografias, realizadas 
nos anos 70, que "dormiam” 
no arquivo do artista. Nesta 
entrevista, Vergara fala sobre 
os projetos, as Bienais, seu 
processo criativo e sua 
relação com o país

Jornal do MARGS — É um tempo 
interessante para pensarmos as 
Bienais no país, em plena realização 
da Bienal de São Paulo e a um ano 
da próxima Bienal do Mercosul. 
Qual é a tua opinião a respeito deste 
tipo de espaço?
Carlos Vergara - Eu participei de 
várias bienais, Veneza, Medellín, 
quatro em São Paulo, duas do 
Mercosul. Em São Paulo, inclusive, 
participei com recusa. O trabalho era 
muito cerceado em 68, época do AI- 
5. Na Bienal de 69 fecharam a 
exposição no Museu de Arte 
Moderna e alguns trabalhos estavam 
marcados pela censura. Os artistas 
brasileiros tinham que dar um 
exemplo, e a melhor forma de 
participar da Bienal era não 
participando. E mesmo com uma 
forte adesão à proposta, alguns 
artistas furaram a nossa greve... 
Saindo um pouco desse âmbito, eu 
acho que a importância das bienais 
está na possibilidade que o público 
tem de ver um cruzamento de 
linguagens, ter contato, às vezes, com 
o contraditório e o antagônico. 
Conhecer produções que não têm ou 
tentam romper com a tradição.
Existe uma tendência, às vezes 
incentivada, de certa forma, pela 
imprensa, de tentar transformar uma 
bienal em um campeonato, mas 
classificar o pior e o melhor é uma

burrice gigantesca. Induz a uma 
leitura esportiva de arte, que não 
existe. Não existe “o melhor” pintor 
brasileiro. Essa competitividade 
acaba impedindo que o público 
escolha o que lhe fala mais. Por isso 
eu acho maravilhoso quando a bienal 
não tem prêmio. Ou quando presta 
uma homenagem a um artista como 
Amílcar de Castro, por exemplo, que 
manteve um rigor quase obsessivo a 
vida toda, produzindo para nós uma 
obra de peso gigantesco. Assim como 
a pertinácia do Iberê, a perseguição 
dele por certos padrões, que para nós 
se tornam parâmetros. Isso é o 
importante de uma bienal: que a 
pessoa veja paradigmas. Veja pouca 
coisa produzindo muita eloqüência, 
ou muita coisa produzindo situações 
de caos que te movam internamente.

JM - Tens um parceiro que é o 
acaso e uma forte relação com o 
país, com o território. Podes falar 
um pouco sobre isso?
CV - Eu acho que essa idéia do 
acaso não é uma situação passiva, 
muitas vezes você provoca situações 
onde o acaso possa ser favorável. 
Costumo dizer que o trabalho é uma 
mistura de dois jogos, o de dados 
com o de dardos: o primeiro é a 
chance; o segundo, a resposta e a 
precisão. No caso do meu trabalho, 
não faço um discurso, professoral, 
retórico, mas uma espécie de 
redescoberta da pintura a cada 
momento. Tenho certa resistência a 
trabalhos muito ancorados na 
questão literária ou filosófica, porque 
a obra pode virar uma espécie de 
ilustração disso - embora eu admire 
alguns trabalhos que consigam ser 
pujantes tendo esse projeto. Voltando 
ao acaso, acho que fui chegando a 
isso. Não sei como. Fui indo... Acho 
que iniciou no começo dos anos 70, 
quando passei a olhar para fora de 
mim, para o carnaval, para a 
produção artística do anônimo de 
rua, e depois, viajando pra Minas 
Gerais - o que deu ao meu trabalho 
uma espécie de “cor da gente”. Aí me 
interessei por questões como “pegar o 
fio da meada”, trabalhar com o óxido 
de ferro, que não é uma coisa só 
minha, têm vários artistas brasileiros
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que trabalham magnificamente com 
este tipo de material. Comecei a 
olhar o Brasil porque, lá no fundo, 
a gente tem que falar da vida da 
gente mesmo. Um pouco dessa visão 
da terra dividi com os meus 
conterrâneos, tenho essa emoção 
pela cor local...

JM - Sobre a tua relação com o Sul, 
como foi esse vínculo reacendido 
com a mostra no Santander 
Cultural, em 2003?
CV - Eu nunca perdi o vínculo com 
o Rio Grande, embora, por força do 
trabalho do meu pai, eu tenha 
nascido aqui e dois anos depois 
partido com a esposa dele para São 
Paulo. Com 13 anos fui para o Rio 
de Janeiro, mas sempre vim ao RS, 
porque a família ficou aqui. Essa 
coisa gaúcha é muito forte, acho que 
fica impregnada nas pessoas, é uma 
história muito impressionante, 
porque e o único Estado que teve 
guerra de fronteiras, o que determina 
um apego, uma identidade da qual 
eu tenho muito prazer. Existe aqui 
um bom público, uma boa terra, boa

Primeiro com a grandiosidade 
daquilo, o nosso Partenon, uma 
experiência religiosa e política 
impressionante. As pedras estão 
impregnadas dessa experiência 
existencial fortíssima e, depois, foram 
impregnadas também da tragédia, do 
massacre. Isso me interessa: eu não 
vou lá para copiar aquela paisagem, 
mas me deixar impregnar daquilo e 
produzir um trabalho que tenha, 
como motor inicial, estas sensações: a 
convivência com o lugar, com as 
formas que estão ali. A partir daí eu 
vou tentando produzir uma pintura 
minha, cheia dessas memórias. O 
que eu fiz lá em 1993 queimou no 
incêndio do meu ateliê [em Santa 
Teresa, no Rio de Janeiro, em 
dezembro de 2004]. Sou do tipo que 
leva anos olhando, preparando, não 
tenho prazo para acabar. E aqueles 
trabalhos estavam âté bem 
adiantados, mas o incêndio terminou 
com eles iodos. Mas, como se diz 
aqui, sou bagual, vou tentar fazer de 
novo. Continuo trabalhando sobre 
algumas monotipias que fiz na 
minha última viagem ao sul, mas

tinha sido uma escola, e estava um 
escombro. É uma casa que não tem 
importância arquitetônica, mas é 
generosa em espaço e está sendo 
reconstruída devagar. É o meu 
playground. Mesmo não morando no 
ateliê, vou pra lá todos os dias, vivo 
em torno do trabalho, faço o que 
gosto e tenho muita dificuldade de 
pedir ajuda. Tem artistas que 
concebem trabalhos maravilhosos, 
que são executados por artesãos. Eu 
não tenho o menor preconceito, 
venho do artesanato, era joalheiro. 
Acho prazeroso o fazer manual.

JM - E a edição de um livro com 
fotos da década de 70, como está? 
Fale um pouco a respeito...
CV - O projeto do livro está pronto. 
São fotografias do carnaval do Rio de 
Janeiro, entre 72 e 76. Mas eu acho 
que extrapola um pouco isso, é uma 

-coisa mais da persona, dessa liberdade 
de escolhermos uma identidade por 
um espaço de tempo e ritualizar, 
exorcizar os diabos nessa operação.

valor. Você vê pela própria roupa, 
pelo tipo de tênis que a pessoa está 
usando, que o tempo está lá, nem 
existe mais aquele tipo de sapato... 
Utilizei muito o carnaval, às vezes eu 
retirava uma imagem de uma foto, 
justapunha a várias coisas e depois, 
como o real eu não podia obter, no 
ficcional da pintura eu podia fazer. 
Nessa época, meu trabalho ainda estava 
muito carregado de questões literárias. 
O carnaval não só foi uma coisa em si 
para mim importante, como gerou 
outros trabalhos mobilizadores.

FG - Por exemplo, o painel do 
Aeroporto Salgado Filho...
CV - Era complicado né, porque a 
escala era gigantesca e qualquer coisa 
discursiva não faria sentido. A pessoa 
está no check-in, completamente 
desconcentrada para certos tipos de 
vôo. É diferente, por exemplo, de 
hall de elevador, que é um lugar 
bastante interessante porque não é 
um espaço público nem particular. É 
um limbo. Nesse momento, quando 
se está esperando o elevador, se tiver 
alguma coisa na parede, você está/

/ /

lrabalhei quatro anos fotografando, 
por isso tenho muito material.
Separei mais ou menos 150 de um 
universo de seis mil fotos. O projeto 
foi aprovado pela Lei Rouanet e 
estamos, eu e as outras pessoas 
envolvidas - como a Silvia Roesler e a 
Irene Peixoto, que fez o design do 
livro comigo -, trabalhando na 
captação de patrocínio. A mostra de 
Berlim, que faz parte de uma série de 
exposições organizadas pelo Luiz 
Camillo Osório [crítico e curador 
carioca], me deu a chance de mostrar 
uma parte do trabalho das fotografias 
dos anos 70 [em seqüência, nesta 
página]. Achei bom ter visto o que vi 
em Berlim, pois constatei que a 
produção que temos no Brasil - e 
nisso está incluído o meu trabalho - 
não fica devendo nada. As novas 
técnicas digitais de ampliação fazem 
com que trabalhos aparentemente 
prejudicados pela ação do tempo 
possam ser restaurados para ganhar 
vigência. Mexer neste material me 
animou a retomar a fotografia 
paralelamente ao meu trabalho com 
a pintura. Foi muito interessante 
olhar uma fotografia tanto tempo 
depois, coisas que você achava 
secundárias começam a ter outro

acho que tem muito para andar 
ainda. Mas não pretendo dar a esta 
série uma importância diferente dos 
outros trabalhos que estou tocando.

distraído o suficiente para ter um 
insight com algo que te provoque.
No caso do aeroporto não. Você está 
com medo de perder a carteira, o 
lugar, o vôo, tem fila, está com 
excesso de bagagem... E eu achava 
que a imagem tinha que ser 
impactante ao ponto de pegar 
30x6m e fazer sentido num golpe 
só. E também estou ali 
discretamente, não queria chamar a 
atenção... Foi um trabalho difícil. 
Mas a arquitetura me ajudou, aquele 
teto de vidro... Percebi que o sol 
fazia um desenho na parede, com as 
sombras. Qualquer coisa que fosse 
feita lá, teria aquele desenho em 
cima, e eu pensei: é daí que vou 
partir. Por isso o trabalho se chama 
Todas as Horas. De hora em hora, o 
caminho do sol na parede. Somei 
tudo numa imagem só, como se ela 
fosse uma espécie de grande elipse, 
cortada pelas horas do dia. Esse é o 
resultado que está lá. O trabalho 
teve um roteiro que é o próprio real 
do lugar, só criei uma superfície 
mais eloqiiente.

/
comida, o Mercado Publico... Acho JM — Sobre o incêndio, 
uma vantagem o que aconteceu na te marcou do episódio? 
minha vida, de ter nascido aqui e ido CV — O incêndio pra mim, é uma
para São Paulo, porque-eu sou um espécie de rotina quase cerimonial,

um exercício de desapego: de seis em

o que mais

brasileiro que viajo pelo Brasil.
Cubro meu país com as coisas do 
Ceará, de Pernambuco, de Olinda, 
sabe? Não tenho preconceito nenhum. 
Adoro Minas Gerais, por exemplo, 
estado generoso, com uma paisagem 
diferente, uma incrível concentração de 
minérios. Você recolhe pigmentos 
andando pelas estradas, coisas que te

seis meses eu queimo coisas que não 
estão indo para frente e só vão me 
consumir tempo. Toco fogo mesmo e 
começo a reconstruir a partir do 
zero. Nesse caso, a meu ver, o 
incêndio foi uma faxina rigorosa 
demais, tinha coisa ali que estava 
boa. Mas eu transmutei isso em algo 
novo, fiz uma reforma no ateliê, que 
agora ficou “profissional”. Essa 
palavra profissional é muito 
perigosa... O Waltércio tem uma 
paráfrase que é ótima: “o artista mais 
profissional é o amador”. Mas eu 
tornei o ateliê muito mais 
conveniente. Bolei luz, quebrei 
paredes. E transformei isso numa 
chance de retomar o trabalho com 
outro vigor. Em Santa Teresa, tenho 
ateliê desde 2000. Comprei 
que apareceu por acaso. Ela estava 
fechada há mais de cinco anos, já

um

interessam, cores permanentes, seguras 
de trabalhar. Eu acho que uso o país 
que fala a minha língua. Tenho prazer 
de ser um artista viajante, de poder 
trazer uma impressão, recolher uma 
coisinha aqui, outra ali, na escala do 
meu bolso.

JM - E o projeto Missões?
CV - Bom, as Missões eu sempre 
tive uma grande curiosidade de 
conhecer de perto. E durante a 
exposição no Santander, fiz um 
worshop que me deixou estupefato.

Entrevista concedia a Flávio C/7 
Edição de Cybeli Moraes 

Confira mais sobre os projetos do artista no 
site www.cvergara.com.br

uma casa
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OLHARES

Fenomenologia 

estética do Museu
Mil olhos te observam no Museu. 

Não são câmeras ou vigias, mas os olha
res de todas as épocas, cenários, mode
los, artistas, mitos, memórias e matéri
as presentes neste ambiente de máxi
ma intensidade simbólica. Não somos 
somente nós, contempladores contem
porâneos, que levamos nosso corpo e 
intelecto ao museu: ele próprio e todos 
os seus componentes - prédio, obras e 
personagens - possuem presença sen- 
sorial e intelectual, e nos transmitem 
suas percepções em diversos vetores de 
comunicação. Isto significa que o visi
tante, ao adentrar-se em um museu, 
não irá encontrar apenas representações 
estáticas, perenizadas como obras de 
arte ou como exemplares da história da 
cultura e do conhecimento, mas sim 
um complexo circuito estético, em que 
se oferecem diferentes possibilidades do 
mundo. A finalidade do museu é cons- 
tituir-se como cenário de experiência 
estética significativa, dando vida (cor
poral e intelectual) a uma comunidade 
de fenômenos substantivos da cultura 
e, assim, produzindo uma impressão 
estética especial: a experiência museal.

Aisthesis, para os gregos antigos, sig
nificava “percepção pelos sentidos, sen
sação”, originalmente pelo ouvido, pos
teriormente por todos os sentidos, es
pecialmente a visão e o olfato. Como 
tal, aisthesis produz também um tipo 
de entendimento, uma forma de com
preensão do mundo. Desde Platão, esta 
relação entre sensação e conhecimento 
tornou-se um problema filosófico fun
damental, pois para o fundador da Aca
demia corpo e sensações são instâncias 
secundárias do conhecimento, produto
res de opiniões (doksaí) que não se con
fundem com a ciência das idéias 
(iepísteme). Seu melhor e pior pupilo, 
Aristóteles, tentou (na Poética) contor
nar os embaraços criados pelo mestre, 
ironizando e reformando seu sistema fi
losófico para poder restaurar o prazer e 
mérito cognitivo da arte, mas o estrago 
estava feito e teve conseqüências enormes 
para a prática e para a filosofia da arte, ao 
longo de mais de 24 séculos. Desde o 
início do século XX, porém, estes trans
tornos foram superados, após uma revo
lução epistemológica produzida por dois

filósofos, ou melhor, neo-poetas da fi
losofia: Edmund Husserl (1859-1938) 
e Maurice Merleau-Ponty (1908- 
1961). A fenomenologia moderna re- 
equacionou os valores da relação sujei- 
to-objeto, equiparando-os e colocando 
entre eles um outro componente pro
dutor do conhecimento: a sensação. 
Mais: reconheceram que muitos obje
tos, sobretudo os culturalizados (i.e., 
artefatos em geral e a arte em particu
lar) possuem suas propriedades, efei
tos e possibilidades sensoriais e intelec
tuais próprios. Por uma perspectiva 
fenomenológica, podemos olhar para a 
obra de arte e vê-la não apenas como 
objeto histórico (antigo ou atual, belo 
ou instigante, da escola ou autor x ou 
y), mas também como um fragmento 
de uma visão de tempo, espaço e condi
ção humana, o indício simbólico de 
muitas narrativas, o sujeito presente e 
atualizado de uma comunidade de pos
sibilidades culturais, uma voz presente 
no espaço, visão mirando adiante. So
bretudo, a obra de arte possui corpo e 
intelecto próprios, o que a constitui tam
bém como sujeito, enunciando sua men
sagem para quem puder decifrá-la: eu 
sou uma mulher que parte enquanto 
você chega, diz um quadro à entrada do 
MARGS, e eu sou uma alegoria maríti
ma grega, respondem rugindo os tritões 
decorativos, nos azulejos e metais, lega
do do palácio fiscal de uma cidade por
tuária. Para auscultar melhor o mundo 
e a arte, a fenomenologia vai por vezes 
às fronteiras do animismo.

A fenomenologia estética só se rea
lizou como programa artístico e 
museológico a partir da década de 
1960, com experiências que forçaram 
a reconstrução das noções e conceitos 
sobre o que é e como funciona um 
museu. Neste processo, a dança dos 
parangolés de Hélio Oiticica (1937- 
1980) diante do prédio do MAM-RJ, 
na abertura da mostra Opinião 65 (de 
12 de agosto a 12 de setembro de 1965), 
foi o marco revolucionário, produzin
do uma nova dimensão sensorial para a 
arte e o museu. No dizer de Mário 
Pedrosa (1900-1981) no texto Arte 
ambiental, arte pós-moderna, Hélio 
Oiticica, publicado no jornal Correio da

Manhã de 26 de junho de 1966, “(...) 
o artista passou da experiência visual, 
em sua pureza, para uma experiência 
do tato, do movimento, da fruição sen
sual dos materiais, em que o corpo in
teiro, antes resumido na aristocracia 
distante do visual, entra como fonte 
total da sensorialidade.”

Ironia das ironias, Hélio Oiticica, ex
pulso do museu, veio a provocar sua 
reformulação, abrindo caminho para 
uma torrente de intervenções no espaço 
e de experimentações multi-expressivas 
que caracterizaram a arte das últimas dé
cadas. Ninguém duvida da consonân
cia entre esta nova estética e as idéias da 
fenomenologia de Merleau-Ponty.

Em um outro campo, Frank 
Oppenheimer gestava na década de 
1960 uma nova linguagem que veio 
igualmente a revolucionar a estética dos 
museus: o Exploratorium, inaugurado 
em setembro de 1969, instalado sobre 
as ruínas do Palace ofFineArts, em San 
Francisco (CA, EUA). Matriz da 
museologia interativa, o Exploratorium 
é um museu de arte, ciência e percep
ção humana; é uma grande usina cria
tiva, responsável por uma nova poética 
museal e por várias revoluções no ensi
no e no pensamento acadêmico, a par
tir de suas concepções de corpo, 
sensorialidade e conhecimento.

Estes dois fenômenos recentes 
(Oiticica e o Exploratorium), conquan
to revolucionários, apenas explicitam 
possibilidades que estão dadas aos mu
seus desde sempre, e que podem se rea
lizar de várias maneiras, inclusive por 
meio de visitas a museus bem tradicio
nais. Trata-se de perceber todos os olha
res, ouvir os sons e os silêncios, identifi
car e escrutinar cada símbolo, ler todas 
as narrativas do espaço e dar vida ao di
álogo entre tempos, poéticas e possibili
dades do mundo. Trata-se de perceber 
que os museus e as obras de arte são 
nossos companheiros, com os quais 
interagimos, ganhamos sentidos e ex
pandimos nossa experiência no mundo.

Francisco Marshall 
Professor dos Programas de Pós-graduação 

em História - IFCH-UFRGS - e em Artes 
Visuais - IA-UFRGS. Coordenador adjunto 

do Curso de Especialização em Museologia - 
Patrimônio Cultural - IA-UFRGS

Detalhes da parede e 
esculturas da fachada 
do MARGS. Fotos de
Genaro Joner.
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OPINIÃO

Depois do pós-moderno, 

a vontade de ir adiante
discursos e ficções diversas, tal como o 
pós-modernismo o apresentou, que 
permanecemos situados. Mas também 
não há como deixar de perceber os res
tos que ficaram pelo caminho como 
sintomas dos desejos que não se reali
zaram mas não deixaram de se fazer 
sentir. Sintomas de uma não esgotada 
vontade de ir adiante.

Assim, é não de retorno às certezas 
de outros tempos, embora algo sempre 
retorne, que têm tratado as vozes de 
depois da estética da desilusão e da frag
mentação. Mas de buscar novas manei
ras de ir por entre o que aí está, sem se 
deixar imobilizar pela desilusão. Um 
olhar já nem tão fixado no desfazer-se 
dos projetos modernistas nem 
tampouco interessado em retomá-los. 
Uma estética do desencanto. Um fazer 
que não se quer apoiado em nenhum 
tipo de encantamento. Nem nas uto
pias que ajudavam a ignorar as maze
las do dia-a-dia, nem na fácil entrega à 
imobilidade da desistência. Um con
junto de preocupações e dc percepções 
que se vêm firmando já há um bom 
tempo, mesmo durante os anos ditos 
pós-modernos. E que, embora levan
do em conta tudo o que nesses anos foi 
apontado como instável, fluido e rela
tivo, não desiste de buscar pontos de 
apoio, mesmo que frágeis c provisóri
os, para gestos que como humanos in
sistem em se dizer.

Os quatro módulos do 
Seminário Livre de Arte e Cultura, 
que vêm sendo ministrados 
gratuitamente no Auditório 
do MARGS desde julho de 2005, 
têm tido lotação esgotada e 
gerado a discussão de grandes 
temas da arte e da literatura. 
Nesta página, o professor José 
Luiz do Amaral, idealizador e 
ministrante do curso, opina 
sobre as novas configurações 
de um momento que sucede 
o pós-modernismo, a chamada 
estética do desencanto

e Rorty. Um pensar que nega a possi
bilidade da afirmação do sujeito pelo 
conhecimento, fazendo eco aos ataques 
do pós-modernismo à razão iluminista. 
Mas que, por outro lado, não se satis
faz com o esfacelamento da subjetivi
dade, tal como propuseram Deleuze e 
outros pós-modernos, e aproxima-se à 
resistência de Habermas aos postula
dos pós-modernos, propondo como 
este um sujeito capaz de afirmar-se pela 
ação solidária.

Ou seja, uma série de gestos e pos
turas que surgem de inquietações que 
se constituiram não apenas como uma 
reação à cultura pós-moderna mas 
como um desdobrar-se que tanto en
globa as contribuições do pós-moder
nismo como promove sua ultrapassa- 
gem. Gestos e vozes com que se confi
guram algumas das mais nítidas mar
cas da estética do desencanto, como a 
preocupação com a fragilidade do hu
mano; a percepção do tempo como um 
tempo entre o que deixou de ser e o que 
não se sabe como será; o questionamento 
da razão e da linguagem; bem como a 
investigação das possibilidades do sujei
to para se entender com suas perdas e 
com seus desejos e encontrar alguma 
maneira de seguir em frente.

Algo que se tem apresentado das 
mais diversas

mesmo, o autor mais livre dos com
promissos com ter de pintar assim ou 
assado, ter de dizer isso ou aquilo, que 
tanta conversa fiada geraram ao lon
go de todo o século vinte, inclusive 
durante o pós-modernismo.

A presença do tempo tem sido ou
tra constante que se revela das mais di
versas maneiras, ora como a percepção 
da perda ou da falta, ora como a pro
posição de um olhar inventariante que 
associa a memória ao desejo. O que 
muitas vezes se revela, na literatura, pela 
insistência na proposição da degrada
ção do indivíduo pela velhice ou na 
marcação do ciclo narrativo pela mor
te de alguém. E nas artes plásticas se
guidamente se configura como a apre
sentação de situações em que algo pa
rece ainda estar por suceder ou ter aca
bado de suceder, algo que não está aí.
Em ambos os casos, momentos em que 
nos deparamos não com o que foi ou 
com o que vai ser, mas com o que pa
rece faltar no transcurso do tempo. Mas 
também se revela por uma insistência 
no jogo de contar histórias, que não 
apenas tem povoado a literatura dos 
mais variados percursos por entre 
rememorações e desdobramentos da 
imaginação, mas tem levado as artes 
plásticas por semelhantes caminhos em 
que ora a memória, o desejo e a fanta- ^ 
sia se associam em obras evocativas ora 
se fazem paródias ou se contam histó
rias de resistência.

Muitos outros exemplos podem 
ser apontados dos modos como têm 
sido abertos caminhos para um dizer 
da memória, do desejo e das vicissi- 
tudes de um sujeito cauteloso e pre
ocupado em ir por entre os mecanis
mos dos códigos, conceitos, precon
ceitos, e outras tantas estruturas 
condicionantes. Muito resta, e ainda 
restará por certo, para dizer, apontar, 
ver e refletir sobre uma estética que, 
justamente por surgir marcada pelo 
desencanto, busca encarar de frente 
não só os problemas e as angústias 
de seu tempo, mas também os praze
res e as possibilidades de encontrar 
momentos de beleza e alegria, não 
hesitando em perambular pelo terri
tório dos sentimentos e dos sonhos.

José Luiz do Amaral 
Professor e crítico de arte

Em sua obsessão com a desmonta- 
gem das premissas do modernismo, foi 
em meio a um clima dc fim de festa que 
se desdobrou a cultura da desconstru- 
ção e do relativismo que se estabeleceu 
no ocidente durante a segunda metade 
do século 20. A própria denominação, 
pós-modernismo, aponta para um mo
mento que se afirma, antes de mais nada, 
como o que está depois do que com ele 
se encerra, um fecho, um ponto final. 
Algo, portanto, que se evidencia como 
destinado à efemeridade, ainda que al
guns de seus ideólogos tenham saudado 
sua chegada como o advento de um de
finitivo modo de encarar a vida e a rea
lidade. Mas o que pode ter de definiti
vo um fim-de-festa, senão o faro de ter 
por finalidade o seu próprio fim? E as
sim foi. Mas, se não tão duradouro como 
alguns desejavam, também não tão bre
ve, fugaz e sem deixar profundas mar
cas, como alguns outros insistem em dar 
a entender.

maneiras, tanto nas ar
tes plásticas como na literatura. O 
questionamento, por exemplo, segui
damente se manifesta como um in-Um rumo proposto por exposições 

como Post-Human, realizada em 1993 
em várias capitais européias, e Ik + De 
Ander, realizada no ano seguinte em 
Amsterdam, ou ainda nas bienais do 
Whitney Museum, de New York, nessa 
mesma época. Um rumo igualmente 
apontado no ensaio E Unibiis Pluram: 
Television and U.S. Fiction, publicado 
em 1993 por David Foster Wallace, que 
então despontava como um dos mais 
aplaudidos escritores das novas gera
ções. No livro, ele não só alertava: não

sistente trabalho de reelaboração da 
linguagem, ao modo das vanguardas, 
mas apontando antes para dúvidas do 
que para certezas. O que leva à cons
trução disjuntiva e à marcação de su
tis desencontros, seja na sintaxe ver
bal seja na elaboração da forma piá 
tica, apontando para a descontinui- 
dade e a ruptura. Mas leva também a 
um jogo solto com as formas que tan
to se evidencia prazeiroso quanto se 
mostra como proposta de sedução à 
atenção do leitor ou do espectador. O

Se logo após o auge alcançado pela 
cultura pós-moderna nas décadas de 
1970 e 1980, começaram a surgir evi
dências de alterações de rumo, isso não 
pode ser entendido como um simples 
deixar de lado as questões que o pós- 
modernismo trouxe à baila para em
preender um retorno a antigas propo
sições. Se um certo excesso na dose do 
farmaco pós-moderno levou muitas 
vezes ao ceticismo e mesmo ao cinis
mo, não há, entretanto, como negar que 
nada parece sugerir a retomada do oti
mismo modernista. Não há como não 
constatar, a toda hora, que é no mundo 
fragmentado, disperso e perpassado por

s-

se enganem, a ironia nos tiraniza... mas 
propunha que a literatura voltasse a tra- prazer de pintar, de escrever, de dizer, 
tar dos velhos e fora-de-moda problemas 
humanos e emoções da vida na América,

mostrar, comunicar, intercomunicar-
se, refazer caminhos, mesmo que não 
seja para levar a lugar algum, tem sido 
uma das constantes desses tempos em 
que, se por um lado o desencanto im-

com reverência e convicção. Um rumo 
para o qual também já apontavam, des
de a década de 1980, as proposições da 
filosofia pós-analítica norte-americana, pede o surgimento de propostas gran-
especialmente com Davidson, Putnam diloqiientes, por outro, deixa, por isso

4
Foto de Nelson Kon, Oca,
São Paulo, 2001. 14a edição da 
Coleção Pirelli/MASP de Fotografias.



RETROSPECTIVA

A propósito da exposição 

A arte sob o olhar de Djanira
A obra de uma das mais 
importantes artistas brasileiras 
do século XX pode ser vista 
nas Pinacotecas do MARGS 
até 14 de janeiro de 2007

A exposição A arte sob o olhar de 
Djanira, planejada pelo Museu Nacional 
de Belas Artes, em 2005, para o Museu 
Oscar Niemeyer de Curitiba e, agora, re
vista no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli, oferece a todos os 
entusiastas da história da arte moderna 

brasileira, uma visão 
abrangente do percurso 
formal de uma das mais 
instigantes artistas brasilei
ras do século que passou.

Graças ao espírito pú
blico de José Shaw da 
Motta, viúvo da artista, é 
que o museu poderá ofe
recer ao público porto- 
alegrense e gaúcho, a ob
servação da riqueza de va- 
riantes que a arte de 
Djanira proporciona a to
dos que dela se aproxi
mam. Foi em 1984 que 
Mottinha, como era cari

nhosamente chamado pela esposa e ami
gos, doou ao nosso museu mais de 800 
obras de Djanira, entre pinturas, dese
nhos, gravuras e matrizes, que formam um 
dos maiores conjuntos de peças de um

artista brasileiro, abrigado no Museu Na
cional de Belas Artes. Esse magnífico acer
vo nos fez apreciar, devidamente, a 
operosidade e o engenho singular da ar
tista, de quem o crítico paraibano Rubem 
Navarra - nascido em 1917 e falecido, pre
maturamente, em 1955 - foi o primeiro 
analista importante de sua obra. Ele di
zia, em abril de 1945, no jornal Correio 
da Manhã, “uma Djanira não aparece 
todo ano, minha gente, e se não fosse o 
aparecimento maturado de Pancetti, eu 
diria que ela é o maior acontecimento da 
pintura brasileira nestes últimos cinco 
anos”. Isso foi dito numa época em que 
Djanira ainda possuía pouca experiência 
e prosseguia o seu aprendizado artístico.

A arte sob o olhar de Djanira, que reúne 
cerca de 80 obras, documenta o itinerário 
da atuação de Djanira ao longo de quatro 
décadas, reproduzindo, de maneira 
abrangente, as técnicas artísticas que exe
cutou ao longo de quase 40 anos: a pintu
ra, o desenho, a gravura; e, paralelamente, 
os temas que explorou, como o retrato, os 
temas lúdicos envolvendo a música popu
lar; a atividade circense, a paisagem urba
na das pequenas cidades interioranas, as 
manifestações místicas do povo simples; a

religião católica, as imagens de devoção e 
o sincretismo religioso; os estudos de azu- 
lejaria para seus grandes murais que lhe 
trariam grande destaque; suas originais ilus
trações para obras ljterárias - além das di
versas representações do trabalho, uma das 
vertentes mais expressivas de sua obra: su
cedem-se suas famosas pinturas, represen
tando os trabalhadores das salinas do Nor
deste, os beneficiadores de cal, os mineiros 
que laboraram nas profundezas das minas 
de carvão, em Santa Catarina, e na extra
ção do ferro, no Estado de Minas Gerais. 
Destacamos estes núcleos de interesse da 
artista, criando os módulos que compõem 
a mostra. Privilegiamos, ainda, a magnífica 
coleção de desenhos e gravuras que possuí
mos, que nos ajudam prover, ao lado de suas 
pinturas, uma visão ampla do universo e dos 
métodos de trabalho de Djanira. Assim, in
cluímos entre outras obras, um esboço, de 
grande dimensão, para um dos painéis 
de azulejos que decorariam o interior da 
capela do túnel Santa Bárbara, no Rio 
de Janeiro, realizado em 1963, restaura
do e remontado no pátio interno do 
Museu Nacional de Belas Artes, em 
1997. O estudo não foi aproveitado na 
realização da obra final, mas testemunha
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Nesta página, acima, Caboclinhos, encáustica 
sobre tela, 1952. Abaixo, Mina de Ferro (Itabira- 
MG), tinta acrílica sobre madeira, 1976. Na 
página ao lado, 0 Circo, óleo sobre tela, 1944. 
Moldura: Estudo de azulejos para o corredor da 
casa da artista em Santa Teresa, guache e grafite 
sobre papel, sem data.



Pequena
biografia artística
Paulista de Avaré, nascida em 1918, Djanira tinha sangue 
indígena e austríaco. Sua arte surge numa época de expansão do 
modernismo, em meio a dificuldades sócio-culturais e um 
contexto conflituoso em mvel nacional e internacional — 
ditadura fascista no Brasil e a II Guerra Mundial. Djanira 
iniciou seu envolvimento com a pintura entre 1939 e 1940, no 
bairro Santa Teresa, no Rio de Janeiro, em sua casa da Rua 
Mauá (hoje Rua Paschoal Carlos Magno). Foi neste local, 
transformado em pensão pela artista, que Djanira entrou em 
contato com os artistas europeus Emeric Marcier, Chabloz, 
Boadella, Arpad Szenes 
Vieira da Silva - na época, refugiados no Brasil - e também com 
os artistas brasileiros Carlos Scliar e Milton Dacosta, q 
orientaram em suas primeiras tentativas artísticas.

Em 1940, Marcier e Djanira combinaram uma permuta: ela lhe 
daria hospedagem em troca das aulas de pintura, que duraram 
cerca de cinco meses. Dois anos depois, Djanira já havia exposto 
no Salão Nacional de Belas Artes, e em 1943, realizou sua primeira 
individual, no Instituto dos Arquitetos do Brasil. Pouco depois, a 
artista viajou para os Estados Unidos, estudando e expondo em 
Nova York, Washington e Boston. Em 1946, marcou presença na 
exposição internacional promovida pela UNESCO no Museu 
Nacional de Arte Moderna em Paris. Quando retornou ao Brasil, 

1947, viajou por Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Goiás e São 
Paulo e, em 1952, ganhou o Prêmio de Viagem ao País no Salão 
Nacional de Arte Moderna.

com a

esposa portuguesa Maria Helenae sua
o cuidado de Djanira, sua meticulosidade 
na elaboração de estudos preparatórios p 
composições maiores, como exemplificam 
os dois admiráveis

críticos importantes como Clarival do 
Prado Valadares e Mário Barata, 
outros, é de que sua convivência, na dé
cada de 40, com artistas como Marcier, 
Milton Dacosta, Carlos Scliar, 
tro com o critico Rubem Navarro, 
conhecimento da obra de Fernand Léger, 
Marc Chagall, Joan Miró, durante 
estadia nos Estrados Unidos (entre 1945 
e 1947), ampliaram sua visão da criação 
artística, ajudando-a a superar o 
autodidatismo de sua formação inicial. A 
própria frase de Djanira, “posso ser ingê
nua, mas minha pintura não”, constante
mente citada, atesta sua posição relativa a 
este assunto. Se notarmos com atenção, a 
sua assimilação de elementos formais de

ara ue aentre

ensaios para os painéis 
Industria Automobilística e Çetrobrás, que de
corariam o navio Princesa Isabel, da Com
panhia de Navegação Costeira, em 1962.

O visitante ainda poderá apreciar gra- 
matrizes, pois Djanira, em sua 

multifacetada atividade, fez

9o encon-
e o

sua
vuras e

gravuras em 
madeira, linóleo, metal e serigrafia. Desta
caríamos a xilogravura Bananas e Cacauei- 
ros, cuja matriz está também exposta.

Não poderiamos deixar de salientar, 
entanto, algumas de suas pinturas incluí
das, como O Circo, de 1944, trabalho ex
traordinário, construído e movimentado 
em torno de uma espiral e Caboclinhos, de 
1952, que proporcionou à Djanira o Prê
mio de Viagem ao País do Salão Nacional 
de Arte Moderna de 1952 - e foi também 
a primeira obra de Djanira a fazer parte do 
acervo do Museu Nacional de Belas Artes.

O que foi, também, considerado ao 
planejarmos esta exposição, foi contradi- 

muito alegada ligação de Djanira 
com uma concepção “primitiva”, ingênua, 
do fazer artístico. A convicção dos 
curadores da mostra, como também, a de

em
no

Os dois anos seguintes seriam a vez da artista conhecer a 
Europa e outros recantos da América Latina, visitando a antiga 
União Soviética, a Romênia, a Hungria, a antiga 
Tchecoslováquia, a Holanda, o Chile e a Argentina. O poeta 
Manuel Bandeira, em artigo datado de 1958, cita as influências 
sobre Djanira na seguinte ordem: Marcier, Portinari, Aleijadi- 
nho e os santeiros barrocos, Pancetti e Volpi. Mas

uma concepção erudita da arte, torna-se 
clara a sua paulatina absorção pelo 
mainstream da arte moderna ocidental.

Assim, a moça simples de Avaré supe
rou as suas limitações iniciais, ao ser con
siderada, na época de sua morte, em 1979, 
por causa dos temas exercitados e de 
capacidade excepcional de expressão pic
tórica, uma das maiores figuras da 
brasileira do século XX.

outros
importantes nomes também fizeram parte dos constantes 
encontros culturais da vida da artista, como os críticos Rubem 
Navarra, Mário Barata e os artistas Tarsila do Amaral, Marc 
Chagall, Joan Miró, Fernand Léger,
Djanira pintou, gravou, fez murais e desenhou até o final de 
sua vida, em 1979, sempre com uma vocação de amor às 
formas e às coisas brasileiras.

sua

zer a
arte

entre outros tantos.

Pedro Martins Caldas Xexéo 
Crítico e historiador de arte. curador da mostra



ILUSTRAÇÃO✓

"Ela tem qualquer coisa nos olhos 
que dá a idéia de que o mistério é 
simples”, disse Clarice Lispector ao 
encontrar Djanira pela primeira vez, 
em maio de 1965. Talvez esta 
forma de ver o mundo, que tanto 
agradou Clarice, aliado a um 
enorme gosto pelo desenho, 
fizeram com que Djanira também 
atuasse como ilustradora de 
importantes nomes da literatura 
como Guimarães Rosa, Vinícius de 
Moraes, Xavier Placer e Paulo 
Mendes Campos. A historiadora 
Laura Abreu, especialista na obra 
de Djanira, comenta que, para a 
artista, o desenho era uma prática 
necessária que ela chegou a 
desenvolver durante doze horas 
diárias, o que lhe conferiu um traço 
livre, solto e seguro. Nestas páginas, 
o jornalista Gilmar Hermes - que 
em sua tese de doutorado abordou 
a ilustração como tema de pesquisa 
- traz um olhar sensível, 
especialmente sobre um dos 
trabalhos de Djanira para a novela 
Campo Geral, de Guimarães Rosa 
"acima”, editada em 1964 pela 
sociedade Os Cem Bibliófilos 
Brasileiros. A obra narra a 
investigação da intimidade de uma 
família isolada no sertão, 
destacando-se a figura do menino 
Miguilim. Dos 70 estudos e esboços 
da coleção Djanira do Museu 
Nacional de Belas Artes, dez 
podem ser conferidos nas 
Pinacotecas do MARGS até janeiro 
de 2007

I

Coexistência produz
Quando Djanira faz ilustrações para 

livros, ela dá continuidade à sua pintura. 
Há todo um pensar anterior, autônomo, 
que ali se faz presente. As imagens não- 
verbais, no entanto, se fecundam pelo 
imaginário evocado pelas palavras do es
critor a ser ilustrado. A ilustradora não 
pode ignorar a parte do mundo que o tex
to está evocando. Assim, aparecem dois 
olhares convergentes sobre esse mundo. 
São concretizações da consciência, atra
vés dos signos, que vão produzir no leitor 
uma nova relação com uma parte da vida, 
que se quer a mesma.

Guimarães Rosa olha o Brasil e des
creve o que vê, como o ainda não visto. 
O escritor transforma a língua portugue
sa em função do que vê, para que ela dê 
conta da humanidade que existe por aqui. 
O escritor brinca com os códigos em suas 
obras e faz com que a língua seja ainda 
mais do Brasil ou do povo que fala. As 
conversas do povo ganham a forma lite
rária, resultado do modo de viver, resul
tado das escolhas existenciais do autor.

Djanira olha para o Brasil e fala sobre 
o país e seu modo de viver na linguagem 
da arte moderna. Filha de índios e imi-

Guimarães Rosa é a face revolucioná
ria da modernidade. Com uma observa
ção aguçada, ele corrompe a língua, tor
nando-a mais bela. Em Campo Geral, des
creve sentimentos universais na pele das 
personagens que participaram da consci
ência que ele teve de si mesmo. Todos seus 
personagens sonham com a felicidade. A 
promessa de realização está na relação com 
os demais. Ela só pode se materializar 
numa mistura de anseios e crenças que 
determinam as ações entre as pessoas. Es
ses desejos, porém, usam máscaras e cau
sam enganos, fazendo com que o destino 
se concretize por atalhos surpreendentes.

Djanira é a modernidade espontânea. 
O seu encontro com a perspectiva do es
critor dá-se nas ilustrações, através de uma 
linguagem que lida com códigos visuais. 
Apesar da aparência de semelhança com 
os atributos sensoriais do mundo, essas 
qualidades são filtradas numa perspectiva 
própria da artista. Ao mesmo tempo, esse 
ponto de vista está sintonizado com o que 
moveu grande número de artistas no sé
culo XX. Na modernidade, os artistas 
permitiram-se a simplificação para chegar

grantes europeus, a pintora dava muita 
importância às suas raízes culturais. Des
cobriu a linguagem da pintura como algo 
que era inerente ao seu modo de ser. Era 
o que tinha para dizer sobre o mundo.

Ao se recuperar, em tratamento para 
tuberculose, ela resolveu fazer algo melhor 
do que os quadros que via na parede do 
seu quarto. Foi aí que começou a pintar. 
Dona de uma pensão, ao receber o pintor 
romeno Emeric Marcier, ela compartilhou 
da mesma “cozinha de pintura” do artista, 
aprimorando seu vocabulário com o saber 
acumulado que chegava através do euro
peu. Espontânea, mas sem ignorar o que 
já tinha acontecido no retângulo conheci
do como “quadro”, ela deixou que afluís- 
se, através das linguagens modernas, 
condição identitária, híbrida, tipicamente 
brasileira. Esse modo de ser está

(
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a sua

sempre se
deparando com a diferença e se define na 
própria diferença.

Quando ilustra as obras literárias, a 
artista apresenta a sua vivência da pintura 
e do mundo, ao lado daquela que o autor 
oferece da literatura e de um mundo mui
to parecido, que pode ser identificado pela 
consciência da realidade brasileira.

:
i '

Os seres humanos de Djanira são 
aqueles que ela viu e que fizeram dela 
Djanira ao longo do tempo. Os persona
gens de Guimarães Rosa são a consciên
cia de um coexistir no mesmo espaço.Ao lado, em sequência, Na varanda, guache 

sobre papel executado em I956 para o 
livro inédito de Xavier Placer: água forte 
para Antologia Poética, de Paulo Mendes 
Campos, realizada entre 1965 e 1974: e 
estudo para cartaz da peça Orfeu da 
Conceição (óleo e guache sobre papel. 
1956), de Vinicius de Moraes.

mArgs
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Az/ escrevi uma partitura - mas só posso escutá-la quando 
executada pela alma e pelo espírito de outra pessoa.

Paul Valéry

A pintura de Lou Borghetti propõe ao público uma experiência a 
partir de um gênero pictórico que aparentemente havia encerrado o 
que tinha a dizer com os grandes mestres do passado. A artista 
proporciona uma experiência contemporânea da paisagem, 
desconstruindo sua imagem primordial em elementos sintéticos, q 
abstrações. Poderiamos mesmo

■*

nos

uase
dizer que são auto-paisagens ou pai

sagens de um interior tão amplo que olhar para elas é imergir 
mundo de extensão impossível de ser apreendida.

Um aspecto relevante é a questão da profundidade e da superfí-
auxílio da perspectiva, 

que nos permite adentrar as imagens como se elas fossem reais. Lou 
Borghetti não adere incondicionalmente

num

cie. A arte ocidental imita o mundo com o

* ■ ■mC '*. , «
r a este recurso 

intelectualizado. Sua pintura se estabelece na superfície da tela, ocu
pando-a como um oriental a faria. Ao dispor 
suporte ela não aspira à profundidade enganosa da perspectiva, pre
ferindo que a paisagem se realize na superfície da tela.

As pinturas permitem que o olho do espectador passeie por for
mas econômicas e esquemáticas calcadas em desenhos infantis. So
bre o desenho das crianças é desnecessário enfatizar seu desembara
ço, mas não devemos nos iludir: não há ingenuidade nestes dese
nhos assim como não há ingenuidade nas 
jetam a aparência do mundo. Os desenhos infantis evidenciam as

> t

identidades imagem sobre osua»

perfis são o suficiente para serem preen-a uma outra universalidade, fora da pers
pectiva tradicional européia. A erudição 
estaria no domínio de elementos consi
derados fundamentais, onde a linguagem 
do artista estaria mais transparente e, ao 
mesmo tempo, elaborada de forma mais 
original e associada a uma atitude diante 
do momento histórico e artístico. Os ar
tistas modernos se libertaram da tradição, 
e deixaram de evocar um fantasma como

chidos com as descrições do autor. Ca
chorros, hois e cavalos compartilham 
com os humanos das superfícies dese
nhadas por Djanira. E o sentido des
ses animais é extremamente humano, 
porque eles existem em relação às cons
ciências humanas. Vêem-se poucos ob
jetos. Há, sobretudo, uma ação huma
na. As imagens trazem o suficiente para 
concretizar os vários fazeres e pensares 
das personagens. Mas não é só isso. Há 
a consciência do escritor em relação ao 
mundo e o que motivou a fazer tais 
descrições. E tudo converge para a ação 
dos leitores em relação ao livro, às ima
gens, ao mundo recortado em retân
gulos desenhados e escrito nas páginas 
do livro.

crianças quando elas pro-

etapas do nosso crescimento e 
da nossa compreensão do 
mundo na sua essência e, tal
vez por isso mesmo, eles exer
çam um fascínio tão grande 
em nós depois de adultos. O 
olhar infantil é rápido, certei
ro, sem enganos.

Lou Borghetti efetua uma 
equação complexa na qual a 
tradição do gênero paisagem 
e o meio pintura se unem a 
formas migrantes de seus de
senhos infantis. Tudo con
verge para uma obra solida
mente construída que ofere
ce algo novo e profundamen
te instigante: capacidade de 
comunicação, grande presen
ça física e diálogo marcante 
e pertinente, tanto com a 
produção pictórica quanto 
com questões estéticas con
temporâneas. Sua pintura so
lidamente construída é uma 
partitura consciente e cuida
dosamente escrita que nos 
permite executá-la com nos
sas almas e também com os 
nossos espíritos.

se ele fosse a projeção do nosso ser.
As figuras de Djanira não têm rostos 

nos estudos para as ilustrações de Cam
po Geral, elas existem como modo de 
agir. As definições cios seres estão nas pos-
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ífuras, nas expressões corporais. O corpo 
existe em relação aos outros. O olhar se 
manifesta na atitude de um corpo em
relação aos demais. A possibilidade 
ereta de ser é uma relação de igualdade e 
diferença no compartilhamento de um

con-
I*

Gilmar Hermes 
Jornalista, mestre em História e Crítica da 

Arte, doutor em Comunicaçãomesmo tempo e espaço.
Há uma concepção de figura humana 

que se repete. Como se estivesse fazendo 
escultura, a artista delineia a essência das 
figuras nas definições formais de seus de
senhos. Junto com as demais, dentro dos 
espaços retangulares que se referem a uma 
certa parte do mundo, elas tornam-se sin
gulares, diferentes, pelo seu modo de coe
xistir e de agir em relação ao outro. Quan
do Djanira utiliza a cor, é a cor em si, usa
da de maneira altamente expressiva.

Nas ilustrações de Campo Geral, as 
vestimentas produzem identidades. A nar
rativa do escritor toma forma. Aqueles

Á

'M
*m A mostra de pinturas 

de Elizethe Borghetti fica 
em cartaz no MARGS de 30 
de novembro de 2006 a 14 
de janeiro de 2007, Visitação 
de terça a domingo, das 1 Oh 
às 19h, com entrada franca. 
Na imagem, acrílica sobre 
papel, s/ título, 2006.

Paulo Gomes 
Artista plástico, doutor 

em Artes Visuais e professor 
da UniRitter

■
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A sensibilidade de tudo guardar
Em uma das tantas janelas abertas movimentos de sua carreira. “Quando o noivo, parte da família pátriae uma

da Rua Ramiro Barcellos secam, ao comecei a fazer gravura, disseram que devastada pela guerra. Continua ávida
vento, as gravuras de Dona Maria Di eu tinha um jeito diferente de cortar... por fazer arte, o que se tornou uma ne-
Gesu. O ateliê da artista, que antes Começaram a comprar, a encomendar, cessidade existencial. O que mudou
ocupava um casarão na Cidade Baixa, a premiar. Então fiz durante algum tem- mesmo foi o mundo ao seu redor: o ego-

po”. Talvez a lição tenha sido aprendi- ísmo, o desrespeito com o outro, a vio-agora se resume a um apartamento que
parece pequeno, se considerarmos o da com Iberê Camargo, um de seus pro- lência urbana - que lhe obrigou a trocar
grande volume de objetos fessores. A artista relembra que a ordem sua casa por um apartamento. E a pro-
colecionados ao longo de 78 anos de de Iberê era criar, fazer sempre algo di- pósito da solidão, a artista comenta:
vida - 50 deles, dedicados à arte. ferente. “Ele passava, olhava e dizia para “Tenho paixão por ficar sozinha. Amo o

Maria Di Gesu só consegue falar continuar. Até que eu disse o senhor silêncio, a liberdade. Eu gosto de gente,
de sua vida fazendo um passeio pelas tem que me dizer quando está pronto’. mas se estiver sozinha, não me sinto tris-
paredes de sua casa. Morano Calabro E ele respondeu e quem é que avisa um te. A solidão nos leva longe, especialmen-
(sua cidade natal, na Itália), orques- gato da hora de dar comida? Ele vai so- te em um dia de chuva... Então, nunca
tras, madonas, palácios, cerimônias re- zinho’”, comenta saudosa. estou sozinha. Minha companhia está
ligiosas, crianças e paisagens. Fotos da 
família, espelhos, piano, violão, violi
no, santos, bustos de compositores 
clássicos. Muita cor, livros, discos,

Ora ao som dos amados clássicos de mais em cima do que embaixo”.
Até em função deste gosto pelo si

lêncio - cada vez mais raro - é que ar
tista e seu ateliê-casa — ou seria casa-

Bach (o preferido), Corelli e Vivaldi, 
ora ouvindo a missa ou o barulho da 
TV, a artista vai registrando cenas com
postas por vivências do presente e lem
branças da Itália. Comenta que apreci
ava muito as aulas ao ar livre com o 
mestre Benito Castaneda, mas hoje tra
balha quase exclusivamente dentro de 
casa - o que não se revela um proble
ma: “as paisagens vêm de dentro, e não 
mais de fora”, comenta. O que impor
ta é passar uma mensagem: “Não faço 
ninguém preguiçoso, sempre trabalhan
do ou se divertindo”. E idéia que nasce 
deve ser velozmente concluída, muitas 
vezes com o projeto realizado com 
crayon na própria tela - “é começar e 
terminar, para poder começar outro”.

Dona Maria diz que não mudou 
muito da moça que chegou ao Brasil em 
1947, com 20 anos de idade, deixando

0 Jornal do MARGS abre a 
casa-ateliê de Maria Di 
Gesu. no bairro Rio Branco, 
em Porto Alegre. Em 2006. 
a artista comemora 50 anos 
de arte registrados em 
mostra na galeria Iberê 
Camargo do MARGS, em 
cartaz até 17 de dezembro

móveis antigos e bibelôs que abarro
tam as prateleiras. Todos personagens 
que ganham vida para quem possui a 
sensibilidade de tudo guardar. Objetos 
que observam e são observados duran
te a rotina diária de uma artista disci
plinada, um tanto solitária, que ensaia 
violino todas as manhãs - pois também 
é musicista, toca nove instrumentos e 
atua em orquestras. À tarde, a artista 
dá aulas e restaura, grava, pinta ou es
culpe seu imaginário de coisas simples, 
recheado de um cotidiano alegre, sem 
espaço para sombras ou dificuldades.

Ao longo dos anos, Maria Di Gesu 
acabou centrando seu estilo na arte 
naive, por agradar “a todo o povo”. E 
nesta mesma lógica, foi definindo os

ateliê? - pertencem a outro tempo, que 
engloba um espaço e uma cultura espe
cíficos. Para netos de italianos como 
eu, não é difícil compreender uma cer
ta austeridade, a atmosfera religiosa, o 
foco no trabalho e num futuro iminen
te. Valores de um povo que, no tempo 
antigo, foi educado a pensar sempre no 
amanhã. Em função deste aprendiza
do, D. Maria se orgulha ao afirmar que 
vive de sua arte, e o que tem hoje é re
sultado de economia e trabalho. Mais 
ou menos como Xico Stonckinger lhe 
disse uma vez, em uma de suas aulas: 
“Trabalha, trabalha. Quem te disse que 
italiano é artista?”
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Cybeli Moraes 
Jornalista

Fotos de Cybeli Morae?



0 umbigo de Porto Alegre
A Grécia tem seu umbigo, fica em 

Delfos. O ônfalos (umbigo, em grego) 
de mármore é esculpido com todas as 
volutas decorativas que os gregos atri
buíam ao umbigo do mundo.

Porto Alegre não fica atrás. O um
bigo de Porto Alegre é um jardim um 
tanto mal tratado, já foi banhado pelo 
Rio Guaíba, que hoje virou lago. É 
freqüentado por noctívagos, prosti
tutas e camelôs. Em vez de escultu
ras, tem no centro a estátua de um 
General. E o General fica na sombra. 
Na sombra de ipês e jacarandás. Mas 
quando a Praça da Alfândega era o 
umbigo da provinciana Porto Alegre, 
a decoração era outra.

O mal fadado calçadão, que muito 
antigamente era tido como índice de 
modernismo da Cidade, impediu que 
o sangue metropolitano circulasse nes
te arremate do ser humano. Só tem um
bigo quem tem mãe. E a maternidade 
de Porto Alegre surgiu nos paralelepí- 
pedos brilhantes da madrugada dos 
bailes do Club do Comércio. E nestes 
paralelepípedos, Gilda Marinho cami
nhou e lançou moda desde a redação 
do Correio do Povo até seu apartamen
to no Edifício do Club.

A frente do Club do Comércio era 
o arremate da noite social de Porto Ale
gre. E, nos paralelepípedos da Praça, 
estacionavam as lambretas da época. A 
Confeitaria Matheus servia para os 
afoitos da madrugada: o sanduíche com 
pernil de porco, e a laranjada (que es
tava sempre azeda). Nos três bailes de 
gala do Club - Baile do Perfume, isto 
é, das debutantes; no Revèllion; e no 
Aniversário do Club - os vestidos de 
gala roçavam as calçadas desenhadas da 
Rua da Praia. Mas isto era na madru
gada. Antes do entardecer, as elegantes 
da cidade já se aprontavam para as ses
sões do Cine Imperial. E se alguém ado
ecesse na calada da noite, havia sempre 
um recurso: a Farmácia Carvalho não 
fechava jamais. Mas para o luxo mes
mo, o Grande Hotel, ainda ficava na 
esquina da Rua da Praia com a Caldas 
Junior. A Praça era o centro elegante, 
rico, e bonito da cidade. Quase como 
o umbigo de Delfos na Grécia. A en
chente de 1941 transformou a Praça 
da Alfândega em uma Veneza: ela fi
cou parelha às águas do Guaíba. E Eva 
Todor, que se apresentava no Teatro en
tre a Farmácia e o Club, teve de suspen
der a temporada. Tempos turbulentos

se aproximam. O ódio levantado da po
pulação com o suicídio de Getúlio 
Vargas faz com que a turba incendeie 
o Diário de Notícias. A General Câ
mara virou um braseiro. Aí, então, es
critores, editores e intelectuais de Por
to Alegre tiveram a idéia: através de 
umas barraquinhas muito mixurucas, 
por volta de meia dúzia, fazerem uma 
Feira que vendia livros. Foi o grande 
remédio que fez novamente circular o 
sangue no umbigo de Porto Alegre.

A cidade era pequena. Todo mun
do se conhecia. E todos conheciam 
os Bertaso, o Mauricio Rosenblat, o 
Dante de Laitano e o Carlos 
Reverbel. Erico Veríssimo ainda es
tava escrevendo. E Mario Quintana, 
entre uma birita e outra, era visto pas
seando em volta deste umbigo. A ci
dade foi crescendo, se deteriorando, 
sendo pichada. O que a salvou foi o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
com esforço de Luiz Inácio Franco de 
Medeiros, que conseguiu conquistar 
o prédio da Exatoria (ou coisa que 
valha) para, enfim, dar uma sede fixa 
a um dos principais museus do Brasil. 
Era época do Banco da Província, era 
época dos Correios e Telégrafos em

volta do umbigo porto-alegrense. 
Mas o mais interessante: em frente 
do pórtico do Cais de Porto Alegre, 
havia um posto de gasolina. Em for
mato de avião; algumas percantas da 
Voluntários resolveram fazer deste lu
gar a sede da mais antiga profissão 
do mundo, eram chamadas de ‘as 
comissárias’ - pois afinal, trabalha
vam ao lado do avião.

Do Rio Guaíba, das soirées do Cine 
Imperial, dos Bailes do Club do Co
mércio e das lambretas estacionadas na 
rua, não sobrou mais nada.

Dos Bailes do Club do Comércio, 
sobrou a Faixa de Miss Rio Grande do 
Sul de Sandra Herve, as lambretas há 
muito foram vendidas para um ferro 
velho; o Imperial apagou as luzes, o 
Guarany virou banco e a Farmácia não 
vende mais remédio pra nada.

A Feira do Livro ainda mantém 
este umbigo de Porto Alegre. O um
bigo de Delfos ficou no museu, o um
bigo da Praça está sendo procurado nas 
novas escavações.

Tudo agora é uma questão de ar
queologia. 13

Tatata Pimentel 
Jornalista

f u
$

Foto de Ricardo Frantz

LIVROS
Modernismo em Disputa - A arte desde os 
anos quarenta, vários autores - O título é o 
volume final de uma série de quatro livros sobre arte e 
sua interpretação, de meados do século XIX ao final do 
século XX. A série traz os textos principais do curso 
Arte Moderna: Práticas e Debates da Open University, e 
representa um leque de abordagens e métodos 
característicos do debate contemporâneo sobre história 
da arte. Modernismo em Disputa (Cosac & Naify, R$ 
59,00) enfoca a arte a partir dos anos 30, enfatizando o 
período posterior à 2a Guerra Mundial. Os 
historiadores Jonathan Harris, Francis Frascina, Charles 
Harrison e Paul Wood debatem temas relacionados às 
transformações do moderno até os dias atuais.

Gheno: artista plástico, de Nádia Raupp Meucci 
- A obra faz uma retrospectiva da carreira do 
importante artista gaúcho, ex-ilustrador da Editora 
Globo. Escrito pela fotógrafa e documentalista 
Nádia Raupp Meucci, o livro apresenta textos de 
críticos e do próprio Vitorio a respeito de sua obra, 
além de dados bibliográficos do artista. Gheno: 
artista plástico (R$ 80,00) foi lançado 
simultaneamente com a abertura da exposição Seis 
Décadas de Arte de Vitorio Gheno, em cartaz no 
MARGS até 26 de novembro, e traz também a 
reprodução das obras que compõem a mostra.

As dicas desta coluna estão à venda
na Loja do MARGS. Aberta de terça a domingo.
das 1 Oh às 19h. Fone: (51) 3228-8533 lojadomargs@terra.com.br
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Malagoli, uma ponte 

entre dois mundos
0 ano de 2006 marca 
o centenário de 
nascimento do pintor, 
professor e fundador 
do MARGS, um dos 
principais nomes 
da arte no sul

Ado Malagoli (1906-1994) desem
penhou um papel mercuriano na histó
ria da arte de nosso estado, agindo como 
um portador de novos conceitos e como 
um mediador entre forças contrastantes 
num momento crítico de nossa evolução 
cultural. Originário do centro do país, 
onde recebeu sua instrução fundamental

Em sua obra pessoal o que Malagoli 
construiu foi uma interessante harmo
nização de tendências bastante opostas: 
a tradição figurativa acadêmica e as no
vas correntes surgidas na Europa no iní
cio do século XX e que depois se alastra
ram pelo mundo ocidental, como o cu
bismo e o expressionismo. Em toda sua

bremos que até sua chegada ainda éra
mos não mais do que uma província vi
vendo nos ecos do século XIX, em gran
de descompasso com relação ao que já se 
via além de nossas fronteiras. Por exem
plo, o cubismo, o dadaísmo e o expressi
onismo europeus, e mesmo o próprio 
modernismo brasileiro, todos movimen-

tos da maior importância e influência, ain
da eram virtualmente ignorados pelo ar
tista gaúcho mesmo em fins da década de 
40, quando eles já tinham décadas de ida
de e em seus lugares de origem haviam já 
desaparecido ou se transformado em ou
tra coisa. Malagoli, então, foi o homem 
certo na hora certa e no lugar certo. Ten
do, por assim dizer, um pé na tradição e 
outro na modernidade, ele foi capaz de fa
zer a transição necessária entre os dois ex
tremos de uma forma gradual, atraente e 
sem maiores traumas, o que uma persona
lidade mais radical teria sido incapaz de 
realizar em um rincão arraigadamente con
servador como o nosso. Para se ter uma 
idéia da amplitude do hiato que nos isola
va do resto do ocidente cultural, basta di
zer que quando Malagoli arribou por acá, 
em São Paulo inaugurava-se a Ia Bienal, 
momento em que o abstracionismo, um 
“senhor” já entrado em anos, foi formal
mente apresentado ao Brasil, mas no Rio 
Grande ainda reinavam Libindo Ferrás, 
Pedro Weingártner, Oscar Boeira e outros.

Nem sempre se pode dizer que 
Malagoli foi brilhante, ou menos ainda 
genial em sua produção pictórica, e talvez 
não suporte nem a comparação com ou
tros artistas brasileiros de sua geração, 
como Rebolo, Campofiorito, Dacosta, 
Penacchi, Volpi e outros desse calibre e 
com os quais conviveu. Mas não se pode 
negar que sua trajetória é significativa, 
consistente, coerente e sobretudo honesta 
e digna. Seja como for, não nos importa a 
sua relevância em relação à arte brasileira 
ou mesmo à arte universal, para a arte ga
úcha seu valor é imenso, um valor que 
agora, a cem anos de seu nascimento, é 
cristalinamente claro e indiscutível.

Ricardo Frantz 
Núcleo de Exposições do MARGS

em artes e atuou em meio a grupos, como 
o Santa Helena e o Núcleo Bernardelli - 
que hoje fazem parte fundamental da 
história artística do Brasil - obteve di
versas distinções, entre eles o cobiçado 
Prêmio de Viagem ao Exterior. Fez es
tudos complementares nos Estados Uni
dos, nos campos da museologia e do res
tauro. Com toda essa bagagem, aliada a 
uma personalidade dinâmica, Malagoli 
chegou a Porto Alegre no início da dé
cada de 50 e, em poucos anos, criou um 
museu (praticamente fundando a 
museografia e museologia gaúchas), deu 
um vigor novo às atividades da Divisão 
Estadual de Cultura, superintendeu o 
ensino artístico estadual e, particular
mente no Instituto de Belas Artes, inau
gurou uma nova metodologia didática, 
além de imprimir uma marca muito 
pessoal também através de sua produ
ção pictórica própria. É, então, como 
pintor que ele nos interessa agora.

produção se pode notar o rigor na com
posição, o cuidado no equilíbrio dos ele
mentos formais e o refinamento na téc
nica pictórica e nas combinações de co
res, características herdadas de sua sóli
da formação acadêmica. E tendo estes 
elementos como base firme ele arrisca - 
sempre com muita cautela - vôos mais 
largos na distorção expressiva da forma 
e na pesquisa cromática. Essa cautela, que 
se por um lado o impediu de realizar uma 
transformação radical em sua obra, e que 
críticos de fora poderíam considerar fal
ta de ousadia, nós gaúchos devemos re
conhecer que constitui o elemento cha
ve que possibilitou a Malagoli tornar-se 
tão importante para nós. Se tivesse mer
gulhado a fundo no cubismo ou no ex
pressionismo, ao chegar no sul o choque 
teria sido tão grande que ele teria sido 
imediatamente repelido - ou, pensando 
melhor, provavelmente sequer teria sido 
convidado a se instalar por aqui. Lem-

Na seqüência, Libindo Ferrás. 
Olaria do Cristal, óleo sobre tela 
colada sobre eucatéx. 1923. Ado 
Malagoli. Cato Preto, óleo sobre 
tela. 1954. Tarsila do Amaral, s/ 
título, serigrafia. s/ data. Obras 
do acervo do MARGS.
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PRIMEIRAS IMPRESSÕES

O PfèlTOEIfèO r>iseo
Quando o compositor e escritor 
Cláudio Levitan fez a música 
que você acompanha nesta 
página, ele já havia pensado em 
desenhar a ação da história. O 
resultado você pode conferir 
abaixo, ao mesmo tempo em que 
canta, toca, pinta e se diverte! 
Ouça a música no site 
www.jornaldomargs.org.br

Em
0 primeiro disco a pousar na terra

B
causou um alvoroço no quintal do seu João 

e foi assim, bem assim...
Em $B
Uma luz intensa clareou o seu jardim ...e foi assim

c Em
Ele pegou na espingarda
c Em
pra tentar matar os marcianos
c
mas a mulher lembrou que eles tinham
c B Em
os tais gases letais de plutano
c D C
e podiam lhes desintegrar!
B Em
0 negócio era então dialogar,

15Dividir o pão, o peixe, o bolo,
B

não desistir de sentarem à mesa.
c D C
Mas qual não foi sua surpresa,
c D
quando a porta da nave se abriu

Em
e um bando de meninos saiu.
B
Eram engraxates, pivetes,
c D C
menores abandonados no espaço sideral.
B
Desceram em debandada pisoteando o seu jardim, 
o seu quintal, que confusão!

Bm Em
Revolução interplanetária! Interplanetária!

Bm Em Bm
Interplanetária! Interplanetária!

M ARGS

http://www.jornaldomargs.org.br
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0 Todos Pela Educação 

é uma aliança da sociedade civil 
da iniciativa privada e de 

gestores públicos da educação, 
com o propósito de mobilizar 
e comprometer o Brasil para 

que até 2022, no bicentenário 

da Independência, todas 

as crianças e jovens tenham 

acesso a uma educação 

básica de qualidade.

Educação é poder.
É poder ler o que está à nossa frente. 
Poder escrever nossa história.
Poder decidir nossos passos.
Poder ensinar a pensar.
Poder entender o mundo e saber mudá-lo. 
Educação é poder crescer.

METAS
Em 7 de setembro de 2022:
1 - todas as crianças e jovens

de 4 a 17 anos estarão na escola;
2 - toda criança de 8 anos saberá

ler e escrever;
3 - todo aluno aprenderá o que

é apropriado para sua série;
4 - todos os alunos vão concluir

o Ensino Fundamental e o Médio;
5 - o investimento na educação básica

será garantido e bem gerido.

Um país ignorante não tem poder.
É escravo de si mesmo, condenado 
eternamente à dependência.
Só a Educação liberta.
Uma Educação de qualidade para todos 
os brasileiros, sem exceção.
Cada um de nós precisa se comprometer com 
as 5 metas da Educação, para que em 
7 de setembro de 2022, o Brasil 
possa comemorar a verdadeira independência.

Isto não é um sonho. É um compromisso:
TODOS PELA EDUCAÇÃO.

■OBHraHBa

TODOS PELA EDUCAÇÃOGERDAU
A Gerdau apóia o Todos Pela Educação Você também pode ajudar a mudar a história da educação brasileira. Entre no site www.todospelaeducacao.org.br.

http://www.todospelaeducacao.org.br

