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MARGS

“No meio do caminho tinha 
pedra”. Embora Drummond não 
tenha escrito este poema tendo 
mente a questão das gestões culturais, 
a expressão aplica-se perfeitamente.
A despeito de qualquer metáfora ou 
comparação, o caminho que 
percorremos diariamente para 
concretizar a cultura que desejamos é, 
sim, cheio de percalços. Há um ano, 
a partir de setembro de 2005, 
começamos a enfrentar um caminho

grande montanha a ser escalada em 
nossa sociedade: a instabilidade 
econômica e a inépcia da burocracia. 
Além de problemas na busca de 
financiamento, nos deparamos 
também com o atraso na liberação, 
pelas Leis de Incentivo à 
Cultura Estadual e Federal, dos 
pedidos de renovação para os prazos 
de captação do projeto.
Agora, em setembro de 2006, 
retornamos às nossas atividades, 
ainda buscando parcerias e tentando 
sensibilizar uma outra parte da 
iniciativa privada que não percorre 
conosco este trabalhoso - e 
extremamente compensador - 
caminho das iniciativas culturais. 
Para mantermos nossa proposta 
original de conteúdo, layout e 
gratuidade, tivemos de abrir mão, 
pelo menos momentaneamente, de 
uma maior tiragem e período de 
circulação. O Jornal do MARGS 
agora poderá ser lido a cada dois 
meses, e retirado somente nas 
dependências do Museu.
E ali que, neste mês, o leitor irá se 
deparar com temáticas como a 
opinião de artistas sobre o modelo 
dos salões de arte no Brasil, as

uma configurações e polêmicas da 
próxima Bienal de São Paulo, 
indagações sobre o que seria a arte 
popular e a trajetória de quase dois 
anos em busca das gravuras de Pedro 
Weingártner. Além disso, o leitor 
também poderá compreender 
melhor o passo-a-passo do processo 
de restauração de obras de 
encontrará detalhes sobre nossas

em

arte e

próximas exposições: Sombra de 
dúvida, do fotógrafo Rogério 
Medeiros, e Clara Pechansky - 
Os papéis do papel. As seções 
Ateliê, Lugares e Primeiras 
Impressões deste mês apresentam, 
respectivamente, o trabalho de 
Frantz, as estórias da Rua Duque 
sensibilidade, no traço e na palavra, 
do cartum e da poesia.
Enfim, entre tantos

um tanto íngreme para a realização do 
Jornal do MARGS - e somente agora 
conseguimos voltar à nossa direção. 
Podem ser questionadas diversas 
ações (ou falta de ações) em torno 
do evento. Tantos motivos, silêncios, e a
anúncios e projetos circularam 
ao longo dos meses - que se tornaram 
um ano de forma muito rápida. Pois 
o tempo passa velozmente para quem 
trabalha; afinal, o Jornal do MARGS 
não se fez presente nestes 12 meses, 
mas a vontade de seus realizadores

percursos, como 
diria ainda o mesmo Drummond, 
“de tudo fica um pouco”. E sabemos 
que nosso pouco, na verdade, é 
muito. Agradecemos ao grupo 
Gerdau e a todos osnão cessou. Foram buscadas 

inúmeras alternativas, diversas 
propostas e interessados 
patrocinadores. No entanto, 
infelizmente, as maiores pedras 
enfrentadas pela cultura formam

novas colaboradores, conselheiros e 
entidades envolvidas neste projeto, e 
desejamos uma boa leitura.

Capa
Pedro Weingártner, Garças, água-forte, 
1917. Acervo do MARGS.

Paulo Amaral
Diretor do MARGS

uma

Maria Inês Rodrigues 
no Café do MARGS
A partir de 19 de setembro, os visitantes do MARGS que 
passarem pelo Café do Museu terão a oportunidade de 
conhecer cerca de 10 obras recentes da artista plástica Maria 
Inês Rodrigues, entre gravuras e pinturas tridimensionais. 
Formada pelo Instituto de Artes da UFRGS. Maria Inês 
estudou com Vasco Prado e foi a primeira mulher a trabalhar 
com gravura em metal no Rio Grande do Sul. A mostra da 
artista integra o calendário de atividades culturais do Café do 
MARGS. que vem recebendo mostras - como a recente 
coletiva de Paulo Porcella, Ênio Lippmann. Eduardo 
Guimarães, Ariadne Decker e Leonardo Posenato - e o projeto 
Fala Café do MARGS. de estudo e prática das línguas alemã e 
inglesa. A exposição de Maria Inês Rodrigues fica em cartaz 
até 22 de outubro. O Café abre de terça a domingo, das 1 Oh 
às 19h. Informações pelo fone (51) 3227 3712.

AAMARGS2 elege diretoria
No dia 21 de agosto foi reeleita, com 41 
votos válidos, a diretoria atual da Associação 
dos Amigos do MARGS, que permanece 
exercício até 2008. A entidade é presidida 
pelo arquiteto Antônio Chaves Barcellos e 
pela historiadora Eda Elter - que ocupa a 
vice-presidência. O conselho fiscal é 
composto pela funcionária pública 
aposentada Zazy de Sá Brito, pelo jornalista 
Celito De Grandi e pelo diretor do MARGS, o 
engenheiro e artista plástico Paulo Amaral.
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OPINIÃO

Para que servem os salões?

Em 1840, o pintor e professor Félix 
Taunay - na época diretor da antiga 
Academia Imperial de Belas Artes - 
oficializou o primeiro salão de arte no 
Brasil, abrindo para todos os artistas, 
mediante seleção, a Exposição Geral de 
Belas Artes. A mostra, depois rebatizada 
de Salão Nacional, ocorreu até 1990 e 
revelou grandes mestres da arte 
acadêmica como Victor Meirelles. Pedro 
Américo e Rodolfo Amoedo. Foi no 
mesmo salão, em 1931, que os 
modernistas brasileiros marcaram sua 
primeira presença significativa oficial, no 
Salão revolucionário. Organizado por 
Lúcio Costa - que supervisionou uma 
histórica comissão composta por Manuel 
Bandeira, Anita Malfatti, Portinari e 
Celso Antonio - o evento foi polêmico e 
aceitou todas as obras inscritas. Desde 
então, os salões de arte se multiplicaram 
no país, alguns deles se tornando 
verdadeiros marcos, como o 
vanguardista Salão de Maio (1937-1939) 
e o Salão Nacional de Arte Moderna (fruto 
da ruptura do SNBA, em 1951), cuja 
terceira edição, conhecida como Salão 
Preto e Branco, foi cenário de protestos 
da classe artística. Atualmente, em meio 
à velocidade do século XXI, seriam os 
salões ainda modelos pertinentes para a 
emergência de novos talentos? O Jornal 
do MARGS fez esta pergunta a 
estudantes e artistas - premiados, 
interessados ou organizadores - deste 
tipo de manifestação cultural

Consagração
Acredito que os salões de arte são até mais importantes do 
que as bienais de arte. As bienais têm a função de nos 
mostrar o que está acontecendo no mundo, ou numa 
determinada região. Já os salões são a forma de vermos o 
que de novo está surgindo. Trabalho há mais de 30 anos 
dando aulas e estou próximo da realidade dos artistas 
iniciantes - que ainda não possuem fôlego para expor num 
espaço consagrado como um museu, ou num espaço 
comercial como uma galeria. A única solução é conseguir 
notabilidade por meio dos salões. Já fui jurado e muitas 
vezes me surpreendí com a qualidade de alguns trabalhos, 
que apareceram e reapareceram em concursos diferentes. 
Cheguei a indicar o trabalho de um ou outro artista que 
achei interessante. É uma pena que esse tipo de 
manifestação esteja sumindo, em função do pouco interesse 
demandado. Os salões já foram responsáveis por momentos 
de consagração de talentos maduros - como os extintos 
Salão Nacional de Belas Artes e o Salão de Arte do Rio de 
Janeiro, que forneciam bolsas de estudo e viagens além de 
abarcar a boa produção emergente. Espero que os salões 
ganhem força novamente. Eu, pelo menos, sou um 
sonhador quanto a isso.

Caça a novos talentos
Salões são considerados coisa ultrapassada, já que, no 
momento, o que está em voga é a curadoria, a elaboração 
de um conceito de arte por uma única pessoa que procura, 
sim. auxiliares - mas dá o conceito básico. Os artistas 
convidados são escolhidos para exemplificar este conceito, 
ou são convidados a fazerem um trabalho dentro desse 
conceito. Alguns aceitam por já trabalharem em boa 
vizinhança; outros mudam seu trabalho para seguir este 
rumo proposto. Já com os salões acontece algo que deve 
ser redescoberto: a caça a novos talentos. Ninguém sabe o 
que vem a ser inscrito. Claro, pode haver um pré-conceito 
por parte do júri em não aceitar ou enxergar novas 
tendências, mas como o júri é múltiplo, a margem de erro é 
diminuída. Os prêmios são muito importantes, porque fazer 
arte custa caro e toda ajuda é bem-vinda. 3

Maria Tomaselli
Artista plástica, participou do Panorama de Pintura (MAM. 1983) 

e de três edições do Salão Paranaense (1972, 1974 e 1977)

Estímulo
Os salões de arte são uma excelente oportunidade para os 
novos artistas mostrarem seus trabalhos e um grande 
incentivo para continuarem produzindo. Acredito que o 
modelo dos salões, voltado para a divulgação da nova 
geração de artistas, é válido. Os critérios de inscrição 
normalmente são claros, o apoio de instituições conhecidas 
- e a participação de um júri sério e comprometido com o 
evento - confere aos salões uma credibilidade não só junto 
à sociedade em geral, como no próprio meio artístico, o 
que ajuda a promover o nome de todos os envolvidos no 
evento. Editais e projetos de exposição em espaços 
culturais e galerias, abertos aos artistas, de uma maneira 
mais geral, também são iniciativas muito importantes tanto 
para a divulgação, como estímulo para a produção de 
novos trabalhos.

Britto Velho
Artista plástico, premiado no 23° Salão de Arte Moderna 

(1974) e no 7a Salão Nacional da Funarte (1984)

Subjetividades
Participar de salões foi especialmente significativo quando eu 
era estudante de artes e também, mais recentemente, em 
competições que me abriram muitas portas. Este tipo de 
evento costuma representar, para o artista, um investimento 
bastante inferior ao de outras formas de exposição do 
trabalho e, desta forma, viabiliza a divulgação e legitimação, 
especialmente do trabalho de jovens artistas, oportunizando 
vôos maiores. Porém, é necessário relativizar o significado 
dos mesmos: lembrar que toda seleção está sujeita às 
subjetividades dos selecionadores e às variantes 
circunstanciais. Portanto, participar de salões é gratificante, 
sobretudo para os premiados, mas não deve ser tomado 
como um indicador de falta de qualidade dos trabalhos não 
contemplados. Com freqüência escutamos que a fórmula dos 
salões estaria esgotada - certo que não tem nada de original 
enquanto modelo; no entanto, na falta de outras opções, 
continua colaborando com a criação artística.

Fernanda Barroso
Artista plástica, finalista do 19a Salão Jovem Artista

Maristela Salvatori
Professora do Instituto de Artes da UFRGS, premiada pela 

fundação parisiense Gravx (1999)
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Linha de Trabalho II. série 
de fotografias de Camila 
Schenkel, 2005. Obra 
vencedora do 19o Salão 
Jovem Artista, exposto 
no MARGS em agosto

Rápido consumo
Sem dúvida, o salão é uma das formas de se entrar no meio 
artístico, de ter o nome reconhecido por pessoas que fazem 
parte do mercado. Lógico que a escolha do que deve ou não 
entrar depende muito do olhar de quem está julgando - o que, 
na minha opinião, nem sempre é em vantagem ao que é mais 
inovador. Tenho a impressão que alguns artistas ainda 
trabalham muito mais em cima de um discurso do que sobre o 
próprio trabalho; ou seja, a "mão na massa" é relativamente 
pequena em comparação a todo um contexto criado.
O que vale é não desistir de ser admirado pelo que se 
produz, pelo trabalho prático e bem acabado. É ter 
disciplina e um bocado de autoconfiança para não se deixar 
abater por regras impostas pelo meio em que vivemos, no 
qual o consumo rápido da informação (seja ela visual ou 
não) algumas vezes esconde obras e artistas de grande valor.

Luciana Castilhos
Jornalista e estudante do Instituto de Artes da UFRGS

Debate Transparência
O Salão de Artes Plásticas da Bahia foi a primeira porta que 
abriu meu caminho no mundo das artes plásticas. Na minha 
opinião, é uma forma democrática e direta. Você é 
selecionado através de uma comissão, e depois premiado 
por outra. Perigoso sim é quando esses jurados são 
escolhidos por funções de confiança. Democrático sim, 
quando se elegem jurados de âmbito nacional, que possam 
determinar quem é ou não o artista do futuro. Não 
concordo com o fato de ser um salão voltado a pessoas 
regionais, ou residentes num estado há mais tempo. A 
função da arte é democratizar. A Bahia, e agora, Goiás, vêm 
fazendo um trabalho respeitoso em relação aos salões. 
Respeitoso porque cada selecionado já recebe um pró labore 
de mil reais, que ainda é muito pouco. Imagina o quão 
difícil é para toda essa turma jovem de artistas continuarem 
acreditando na arte. O Brasil ainda vive um tempo muito 
atrasado em relação ao respeito com os artistas visuais. 
Lamentavelmente, muitas pessoas usam artifícios para, com 
as leis. captarem dinheiro para si mesmos a custo do artista. 
Fui vítima disso há pouco tempo. Quem investe em salão 
tem que investir de forma transparente. Isso pode acender 
uma luz no fim do túnel - como foi meu caso com o 
prêmio na Bahia, em 1997. Sou muito grato por isso ter 
acontecido comigo e nunca vou esquecer tudo o que esse 
prêmio me fez acreditar e continuar acreditando. Ajuda 
muito no início.

Salão já foi sinônimo de polêmica. Aqui, as autoridades 
culturais o evitam, pois não existe um evento "oficial" dessa 
natureza, significativo, como a Bienal de Santos, o Salão da 
Bahia, o Paranaense. Essa sina completa 20 anos, quando 
protestos ingênuos e manipulados abortaram a continuidade 
de um salão gaúcho, de efetivo porte nacional - o Salão 
Caminhos do Desenho Brasileiro (MARGS, 1986); espantaram- 
se com isso governo e patrocinadores das edições posteriores: 
um tiro no pé. O salão aparece no Rio Grande do Sul para criar 
espaço para a arte, como o Salão Gazeta Mercantil (1903) e o 
Salão de Outono (1925). Para organizar um salão, ou seja, 
oportunizar trabalho e gerar debate cultural, uma associação 
de artistas foi criada, a Chico Lisboa, em 1938. É inegável que 
o maior papel que o salão ainda cumpre é dar visibilidade aos 
novos. Em Belo Horizonte, o salão "oficial" foi substituído por 
uma bolsa anual, para 12 artistas, com mostra coletiva. É uma 
alternativa à fórmula arcaica do salão. Mas talvez ambas as 
possibilidades não necessitem ser excludentes. Falta muito 
debate atualizado sobre o assunto.

Inserção
Etapas de seleção e julgamento dos salões depuram a 
produção emergente apresentada ao público em 
quantidades, formatos e técnicas pertinentes. Revolvem os 
ateliês em busca dos caminhos contemporâneos sem 
compromisso com o mercado, apenas com o envolvimento 
desejável entre universo acadêmico, instituições públicas, 
privadas e agentes de produção da arte. Para os artistas 
destacados em amostragens que descrevem as trajetórias 
dos jovens artistas em recortes geográficos, as exposições 
resultantes dos salões possibilitam a inserção desses autores 
em espaços muitas vezes reservados aos nomes 
consagrados. Ao queimar etapas, os salões expõem para os 
críticos e o mercado a produção emergente recém-saída dos 
cursos universitários e as descobertas autodidatas. O Salão 
Jovem Artista presta um serviço à comunidade ao 
evidenciar a criação em artes plásticas a partir do Interior 
do Rio Grande do Sul até a Capital. Este modelo aproxima 
as regiões e possibilita uma leitura panorâmica da produção 
atual dos artistas ainda não inseridos no circuito 
convencional de exposições de arte. É um exercício de olhar 
com atenção e generosidade para o que está ocorrendo no 
próprio meio.

José Francisco Alves
Escultor, organizador de diversos salões de arte. Premiado 

no Salão Paranaense (1991)

Diálogo
Se o modelo atual de salões ainda é o aceito, penso que 
algumas instituições legitimadoras da arte deixaram de 
cumprir seu papel de divulgação da recente produção de 
arte contemporânea (principalmente no RS), expondo a arte 
do passado e de artistas consagrados com mega-exposições 
temáticas, optando por levar grandes conglomerados de 
público em poucos eventos, de altíssimo investimento. 
Quantas pequenas exposições, coordenadas por jovens 
curadores e críticos (muitos estão saindo das universidades), 
poderiam ser oportunizadas com o mesmo equipamento 
físico? Então se daria conta de toda uma produção que não 
está tendo visibilidade. Da mesma forma gostaria de ver 
ampliado o diálogo e o acompanhamento entre curadores e 
artistas de uma forma direta, cotidiana, em que a seleção, 
quando necessária, aconteça pelo estar atento à produção 
do artista e não meramente por portfólio num certame.

Vânia Sommermeyer
Artista plástica e coordenadora do Projeto Farol 

(Texto integral publicado na seção Artigos do site www.margs.org.br)

4 Caio Reisewitz
Fotógrafo, participou da 26a Bienal de São Paulo (2004) e 

da 51a Bienal de Veneza (2005)

Dúvidai'-

Embora muito já se tenha falado sobre a forma ultrapassada 
do salão de arte. ainda é uma maneira usada para valorizar 
certas vertentes da produção. Pois. como todos sabemos, os 
escolhidos irão refletir as escolhas e critérios que um 
determinado júri fará em determinado período. É evidente 
que para os selecionados isso acarreta incentivo e 
aprovação, e pode desencadear um processo positivo no 
percurso do artista. Porém, existem outras alternativas ao 
modelo histórico dos salões, adotadas por competições de 
arte onde o selecionado é premiado com bolsa ou com 
acompanhamento da produção, por determinado período. 
Temos como exemplo a Bolsa Pampulha em Belo Horizonte 
e a Bolsa Iberê Camargo aqui em Porto Alegre. Acredito que 
as bolsas e residências de artista, onde a grande maioria tem 
caráter competitivo, podem favorecer a carreira de um 
artista bem mais do que apenas ser selecionado para um 
salão. Mas a questão acaba sendo: o que fazer com todos 
esses novos talentos? O mercado, as instituições públicas e o 
público em geral estão preparados e têm vontade e espaço 
para absorver essa produção?

Cézar Prestes
Produtor cultural e curador do Salão Jovem Artista

Sistema auto-limpante
Acho da maior importância todo o tipo de incentivo. Em se 
tratando de artes visuais, o maior deles, sem dúvida alguma, 
é a exposição das obras ao grande público, independente de 
estilos ou modalidades - e neste sentido os salões têm 
cumprido este papel. Há uma cláusula nos editais dos salões 
que impede o artista premiado a participar das próximas 
edições do mesmo evento; acredito que isso deveria, com 
alterações, se estender também à política, como num 
sistema auto-limpante, em que cada político que tenha 
comprovado o envolvimento em desvio de verba pública 
tenha seus direitos políticos cassados. A vida imitaria a arte...

Eduardo Bronizaki
Artista plástico, vencedor da 18a edição do Salão Jovem artista

Maria Lucia Cattani
Professora do Instituto de Artes da UFRGS, premiada no 10° 

Salão Nacional da Funarte (1985)
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BIENAL DE SAO PAULO

A arte na plataforrr
A 27a enfrenta esse dilema que já pa

rece ter reflexo sobre o nível geral dos ar
tistas estrangeiros convidados, apoiado em 
poucos nomes de destaque, com predo
minância de gente de fora do chamado 
eixo hegemônico e jovens talentos em as
censão. Lisette Lagnado, em diversas en
trevistas, frisou que aposta em artistas de 
menor evidência. Mudança de paradigma 
ou estratégia que também acomoda difi
culdade de recursos da Fundação Bienal? 
A qualidade (e não a assinatura) das obras 
expostas é que balizará se houve acerto.

No rol das mudanças relativas está o 
fim das salas históricas, já levada a efeito 
na bienal anterior, por carência de 
sos. Nesta 27a, que escolheu a anti- 
espetacularização como formato, a deci
são é anunciada como conceituai, embo
ra a presença do artista histórico belga 
Marcei Broodthaers cumpra esse papel de 
modo muito inteligente: como antítese e 
paródia de sala histórica.

Broodthaers (1924-1976) é quase des
conhecido do piíblico e reverenciado por 
artistas e críticos. Ele foi um irônico 
questionador das noções de museu, cole
ção, obra original e papel do artista na 
sociedade — assuntos recorrentes na arte 
atual. Sua instalação/paródia Musêe d’Art 
Moderne, Département des Aigles, vista na 
22a Bienal e reapresentada agora, ganha 
contextualização capaz de potencializar a 
leitura geral da mostra.

Outra presença histórica é a da cuba
na Ana Mendieta (1948-1985), nome li
gado à body-art (ou arte do corpo) e per
formances de teor feminista. Mas 
disse que não haveria superstarsi São pou
cos, mas todos onipresentes nas revistas 
estrangeiras de arte e no circuito das bie
nais: os norte-americanos Dan Graham e 
Gordon Matta-Clark e o suíço Thomas 
Hirschhorn. Outras figurinhas estrangei
ras carimbadas: Felix Gonzalez-Torres, 
Maria Teresa Füncapié (performer colom
biana vista na 23a Bienal de SP), Pepón 
Osório e Rirkrit Tiravanija.

A autêntica mudança de formato 
curatorial desta 27a é a implantação do 
sistema de artistas residentes, do olhar

A 27a Bienal de São Paulo 
adota, uma década depois, 
os temas políticos e sociais 
levantados pela Documenta 
X. de Kassel (Alemanha), em 
1997. Entre as boas 
atrações, o evento 
paulistano inclui três artistas 
gaúchos com presença 
crescente no cenário 
internacional. É uma bienal 
de jovens, com destaque 
para a fotografia e a 
performance, mas faltou 
reconhecer a tendência 
inegável da arte eletrônica

ab mn o p q , Ângela Detanico e Rafael 
Lain, Pilha, sistema de 
escritura, 2003. Cortesia 
Galeria Vermelho

A 27a Bienal de São Paulo, que inau
gura em 7 de outubro e fica em cartaz até 
17 de dezembro, traz bem-vindas mudan
ças de rumo. A principal delas é que, des
ta vez, a escolha do curador não foi deci
são olímpica do presidente da instituição 
movido por conveniências de momento. 
Esse descritério vinha contribuindo há mais 
de uma década e meia para curadorias ir
regulares que oscilaram de desastrosas a 
equivocadas, gerando desprestígio do even
to no cenário internacional.

Agora são novos tempos. Espera-se 
que o prestígio retorne. Mesmo 
calejados observadores vêem indícios ní
tidos de que isso vai ocorrer. A torcida é 
enorme. Afinal, uma Bienal de São Paulo 
forte é alavanca poderosa para a visibili
dade internacional da arte contemporâ
nea produzida no Brasil e fator decisivo 
para a atualização do repertório cultural 
do público brasileiro.

Com exceção da excelente 24a Bienal 
(1998), liderada por Paulo Herkenhoff e 
presidida por Julio Landmann, 
no Pavilhão do Ibirapuera andavam bas- 

descosturadas. O atual presidente, 
Manoel Pires da Costa, enfrentou o nó 
da questão: presidência é algo adminis
trativo, curadoria é da esfera artística. 
Surgiu daí a decisão de nomear a curadoria 
a partir da escolha de um projeto para a 
27a edição, solicitado a quatro críticos 
brasileiros. É forçoso admitir que Lisette

Lagnado foi uma das boas escolhas dis
poníveis, embora o elenco de opções te
nha sido muito restrito (por que só q 
tro nomes e por que só do eixo Rio-São 
Paulo?) para um universo bem mais rico 
de opções dentro e fora do país.

Conhecida do público gaúcho pela ex
celente exposição sobre Iberê Camargo re
alizada no MARGS em 1999 (evento in
tegrante da 2a Bienal do Mercosul), Lisette 
é autora de um livro sobre o grande pintor 
{Conversações com Iberê Camargo, ed. 
Iluminuras, 1994). Ao assumir a ctiradoria 
da 27a Bienal de São Paulo, ela abdicou 
do comando único para liderar 
colegiado de cinco críticos. Entre eles es
tão o brasileiro Adriano Pedrosa (curador 
adjunto na bienal de Herkenhoff) 
panhola Rosa Martinez (da dupla de 
curadoras que realizou a Bienal de Veneza 
de 2005). Formato colegiado, aliás 
já influiu na curadoria da próxima Bienal 
do Mercosul.

Não por acaso, o tema escolhido para 
esta edição da bienal paulistana é Como 
viver juntos. Uma experiência de conví
vio e partilhamento de decisões que refle
te desde o esforço de redemocratização da 
estrutura da instituição até as caracterís
ticas buscadas para a escolha da maior 
parte dos artistas do elenco de 118 
mes que integra o evento, vários deles 
habituados a criar em dupla ou participar 
de coletivos.

Uma acertada intenção curatorial foi 
eliminar a representação por países 
colher os artistas por meio de viagens e 
visitas a ateliês. Sabe-se que, historicamen
te, a influência das embaixadas estrangei
ras vem do modelo que originou a Bienal 
de São Paulo: a Bienal de Veneza, 
divisões geográficas demarcadas por pa
vilhões nacionais. A abolição dessas divi
sões (facilitada pelo pavilhão único do 
Ibirapuera) significa também o risco de 
menos aporte de recursos. Ou seja: sem a 
bandeira, não vem o dinheiro.
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a política
estrangeiro em interação com a diversi
dade cultural brasileira para a produção 
de obras inéditas destinadas à bienal. A 
interlocução com as regiões brasileiras, 
porém, poderia ter sido geograficamente 
mais ampla. O projeto Rumos Itaú Cultu
ral (cuja edição recente foi coordenada por 
Lisette) promoveu capilaridades maiores.

Um elenco de 10 artistas estrangeiros 
foi trabalhar nas cidades de Rio Branco, 
(AC) Recife, (PE) e São Paulo (SP). São 
eles: Alberto Baraya (Colômbia), Arman
do Andrade (Peru/França), Florian 
Punhõsl (Áustria), Francesco Jodice (Itá
lia), Lara Almárcegui (Espanha/Holanda), 
Marjetica Potrc (Eslovênia), Meschac 
Gaba (Benin), Minerva Cuevas (México), 
Susan Turcot (Canadá/Grã-Bretanha) e 
Shimabuku (Japão/Alemanha). Apenas 
Marjetica e Minerva são bem conhecidas 
no circuito das grandes mostras de arte 
contemporânea. Indício de que esta bienal 
pretende descobertas e não reiterações, o 
que é saudável.

Há parcerias de alta voltagem criativa 
identificadas com o tema Como viver jun
to. Uma das mais potentes está em desta
que logo no início do percurso expositivo, 
na rampa de acesso do piso térreo para o 
primeiro andar do pavilhão do Ibirapuera.

Trata-se do site-specific (obra em diálogo 
com a arquitetura) que resultou da parce
ria criativa entre a gaúcha Lucia Koch e o 
mexicano Hector Zamora. É um muro 
feito com elementos cerâmicos vasados 
(cobogós) e ramificações orgânicas, atra
vessado de luz e tramas, pensado para in
terferir no trânsito de visitantes do recin
to e propor questões de limite e lugar.

Lucia Koch comparece também indivi
dualmente com uma foto de grande forma
to denominada Açúcar orgânico, da série que 
vem desenvolvendo para estabelecer a ilu
são de grandes espaços arquitetônicos a par
tir de imagens do interior de embalagens.

Outra presença gaúcha na 27a Bienal 
é a dupla caxiense Ângela Detanico e 
Rafael Lain, atualmente radicada em Pa
ris. Os dois artistas, originários do 
design gráfico, expandiram sua obra 
para diversos meios, entre eles a insta
lação e a web-art. Vale a pena consultar 
o site www.detanicolain.com para obser
var a enorme criatividade dos dois, ganha
dores em 2004 do prestigioso prêmio ale
mão Nan June Paik pela obra Flatland, 
que desconstrói e transforma dados visu
ais e sonoros.

E estranho que as presenças de Ângela e 
Rafael na Bienal não estejam no âmbito da 
experimentação de novos meios ou lingua
gens eletrônicas. Aliás, este é um segmento 
quase desaparecido desta edição da bienal, 
apesar de soberana no contexto atual. Os 
dois artistas farão apenas interferências de 
design gráfico em um dos livros/catálogos 
da mostra, utilizando fonte tipográfica cria
da por eles. Um dos exemplos dessas fontes 
é Pilha, que recria o alfabeto a partir do 
empilhamento de tijolos.

A listagem de artistas brasileiros pri
vilegia a fotografia (Mauro Restiffe, Paula 
Trope, Claudia Andujar) e inclui vários 
jovens já consagrados no exterior (especi

almente em Veneza), como Laura Lima, 
Marepe, Rivane Neuenschwander e Cao 
Guimarães. Na maioria dessas escolhas de 
elenco, seja nacional ou estrangeiro, per
passa a intenção curatorial de uma amar
ração política, embora o resultado por 
vezes soe forçado em produções intimistas 
como as de Rivane e Cao.

Nesta 27a Bienal, São Paulo se inscre
ve no circuito das bienais sociologizadas 
e politizadas, modelo lançado no longín
quo ano de 1997 por Catherine David 
na Documenta X de Kassel e que já ecoou 
e se consolidou na Bienal de Veneza de 2001 
e em diversas mostras periódicas de arte cri
adas para este viés, como Site Santa Fé (na 
fronteira entre México e EUA, atualmente 
exibindo sua sexta edição).

Fica nítido que a 27a Bienal - com a 
chance histórica de dar uma guinada virtu
osa na história da instituição - está repli
cando no Brasil uma fórmula testada e apro
vada há mais de uma década, com ênfase 
nos comentários sociológicos em detrimento 
das questões puramente estéticas. Vai inves
tir na reflexão sobre comunidades margina
lizadas tanto da estrutura urbana quanto da 
aceitação social, além de frisar a emergência 
de um compromisso político dos artistas.

Essa temática interessa? Lógico que 
sim. Especialmente quando pensamos no 
quanto a produção de arte contemporâ
nea no Brasil está descolada da realidade 
das ruas e do caos social que se instala no 
país a partir de celulares acionados das pri
sões. Então a temática da 27a Bienal é 
oportuna? Com certeza. Só resta saber se 
houve uma tradução bem feita de um mo
delo internacional ou se restou um hiato 
entre intenção e execução efetiva.

De São Paulo,

Angélica de Moraes
Crítica de artes visuais e jornalista cultural

Lucia Koch. Turkish delight 
(janela mourisca). janela 
preparada com chapas de 
metal perfuradas. 2003. 
Cagaloglu Hamami. 8a 
Bienal de Istambul
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A gravura possui uma poética 
originada do embate entre 
forças contrárias. Animada pela 
imaginação, a mão luta com a 
matéria que se contrai e resiste. 
0 traço vence, mas a madeira, a 
pedra o metal ou a seda deixam 
suas marcas pintadas no papel. 
As ações se fundem: desenhar, 
gravar, reproduzir. Mas a 
reprodução, aqui, não tem 
efeito de cópia, mas sim 
de algo como a vontade 
de eternizar diferentes 
momentos semelhantes.
As Salas Negras do MARGS 
receberam, até o início de 
setembro, uma pequena e 
preciosa exposição que 
apresentou algumas dessas 
temporalidades. A obra gravada 
de Pedro Weingàrtner trouxe 
ao conhecimento do público 
uma faceta pouco estudada 
do trabalho de um dos mais 
importantes artistas brasileiros 
do período de transição entre 
os séculos XIX e XX. As gravuras 
- algumas delas acompanhadas 
de sua versão em pintura ou de 
suas matrizes - foram 
descobertas por meio de uma 
extensa pesquisa, iniciada em 
2003. Hábeis, sutis, minuciosas 
e delicadas, as obras 
demonstram que o grande 
pintor gaúcho também tinha 
conhecimento, controle e 
interesse sobre outros suportes - 
a ponto de ser um dos 
precursores da gravura em metal 
no país e expor seus trabalhos, 
ainda em 1923, período de 
reinado absoluto da pintura

Quem foi Pedro Weingàrtner? Qual a 
sua formação? Como foi sua carreira? Qual 
a importância de sua obra para a arte bra
sileira? E para a arte sul-rio-grandense? De 
muitas perguntas e poucas respostas se 
constituem os parcos estudos sobre a vida 
e obra de Pedro Weingàrtner. Parece que 
a certeza da importância da sua obra criou 
uma aura impenetrável de consagração e 
silêncio. São poucos os textos críticos 
sobre a obra: a biografia artística foi tema 
da monografia de Ângelo Guido, recebeu 
a atenção de Athos Damasceno Ferreira 
e, posteriormente, de Carlos Scarinci. Mas 
ainda assim seus desenhos estão sem es
tudo, esparsos em coleções privadas e pú
blicas. Sabemos pouco da sua obra pictó
rica além de eventuais mostras e, final
mente, não conhecemos sequer sua his
tória de vida com precisão, sua formação, 
sua atuação como professor no Rio de Ja
neiro, as exposições e as inumeráveis via
gens entre a Europa e o Brasil.

Pedro Weingàrtner (1853-1929) foi, 
com Carlos Oswald, um dos precursores 
da gravura em metal no Brasil. Pelo menos 
até o advento desses dois artistas são bas
tante escassas as notícias sobre gravuras no 
país. Décadas depois de Weingàrtner vie

ram muitos outros artistas e, a partir de 
então, a gravura se tornou presença de
finitiva na arte brasileira. A obra grava
da de Pedro Weingàrtner é numerica
mente reduzida se compararmos com a 
sua obra pictórica.

Sobre a produção do artista temos a 
listagem publicada por Ângelo Guido 
1956. O próprio Guido já denunciava na 
época a enorme dificuldade de investigar 
a vida e a obra do artista, ao escrever, na 
página 154, que “das fotografias guarda
das dos seus quadros Weingàrtner nunca 
anotou o título, nunca tomou nota das 
pessoas, museu ou associação a que ven
deu numerosas das suas obras, cujo desti
no ignoramos. O trabalho para elaborar 
uma lista, embora incompleta, das obras 
pintadas por Weingàrtner foi enorme”. A 
lista traz o total de 196 obras pictóricas e 
15 gravuras, sendo que 28 das pinturas 
estão reproduzidas. No seu livro de 1971, 
Athos Damasceno propõe uma outra lis
ta, dispersa no seu texto, mas também 
assistemádca. Uma tentativa de compa
rar as duas listas - Guido e Damasceno 
- resulta num imbróglio inacreditável de
vido a discordância de dados, principal
mente títulos.

Já havíamos publicado, neste mesmo 
jornal, em 2003, um levantamento de 
obras de Pedro Weingárnter nas coleções 
públicas da capital. A partir de listas de 
obras destas mesmas coleções chegamos ao 
total de 84 obras assim divididas: cinco na 
Pinacoteca Aldo Locatelli; 15 na Pinaco

teca Barão de Santo Ângelo; 21 no 
MARGS; e 43 na Pinacoteca da Associa
ção dos Profissionais Liberais Universitá
rios do Brasil (APLUB). Ao todo são 48 
pinturas (das 197 apontadas por Ângelo 
Guido); 24 folhas de desenhos (número 
inexpressivo se considerarmos as informa
ções de Guido e Athos Damasceno) e, fi
nalmente, 12 gravuras (das 15 arroladas 
por Guido). Não consideramos nesta lis
ta as obras pertencentes à Assembléia 
Legislativa (o retrato de Júlio de Castilhos 
e, pelo menos, mais uma gravura) e o re
trato de José Pereira Parobé (destinado ao 
salão de honra da Escola de Engenharia). 
Muitas outras devem estar incógnitas em 
repartições e gabinetes.

Sobre as gravuras também as informa
ções eram, até a edição do catálogo atual 
(à venda na Loja do MARGS), muito re
duzidas e bastante confusas. Não havia 
acordo sobre quase nada: títulos, medi
das, papéis, tiragens e, além disso, não tí
nhamos informações sobre a atividade de 
gravador exercido peío artista. Com a am
bição de saber um pouco mais sobre o 
'Weingàrtner gravador, partimos das fon
tes já citadas e do catálogo da exposição 
inaugural do MARGS, de 1957. São tam-

em
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arte maiúsculabém poucas e imprecisas as informações 
no texto de Carlos Scarinci. Nos resta
vam alguns registros esparsos de mos
tras em galerias particulares e leilões.

O resultado da pesquisa apontou a 
existência de 27 imagens gravadas por 
Pedro Weingãrtner. A análise do ma
terial nos mostra que ele trabalhou 
poucos temas nas suas gravuras: pai
sagem, temática greco-romana, retratos, 
temática gaúcha, um convite e uma 
monotipia. São praticamente todas 
obras em pequeno formato, com ex
ceção de duas imagens. Temos ainda 
algumas matrizes, mas não há registro 
confiável de tiragens, de numeração, 
de títulos. Algumas matrizes trazem 
gravadas informações tais como o 
nome do artista, o local e a data da

pintadas pelos artistas. Seria esta a inten
ção de Weingãrtner? Até o presente mo
mento conseguimos identificar cinco 
imagens originadas de pinturas do pró
prio artista: O Julgamento de Páris-, Os 
Lanceiros (Revolucionários); Pousada de 
Carreteiros; Garças e Remorsos. Também 
parecem apropriações (com mais ou me
nos alterações) as gravuras intituladas 
Mulher com Escultura e Escombros.

As perguntas com as quais iniciamos 
este textos não foram respondidas (pelo 
menos na sua maioria), mas face ao aci
ma colocado, a exposição e a edição do 
catálogo completo desta obra (pelo me
nos até este momento), que traz a loca
lização de um número expressivo de 
exemplares da obra gravada de Pedro 
Weingãrtner, nos permitem estabelecer 
um patamar sistemático para estudos so
bre o artista. Acreditamos que o trabalho 
atual, além de destacar o nome e promo
ver mais conhecimento sobre a obra de 
Pedro Weingãrtner, estará também fazen
do justiça a esse que é um dos grandes 
nomes das artes plásticas no Brasil.

Pedro Weingãrtner, João Fahrion, 
Iberê Camargo, três momentos decisivos 
da arte no sul, três nomes em que o traço 
da gravura marca presença ao lado do ges
to da pintura. Weingãrtner, com as tona
lidades e gradações obtidas com o proce
dimento gráfico, evidenciando o mesmo 
desejo de forma de seu trabalho com o 
óleo e com o pastel. Fahrion acenando 
com a mesma evocação de clima, tanto 
na sutil ambigüidade das pinturas quan
to na expressividade com que acentua o 
pathos dramático nas gravuras. Iberê mar
cando na lâmina da calcogravura as mes
mas relações complexas e tensas entre os 
desígnios da construção comandada pela 
razão e a espontaneidade do gesto que se 
quer indomado.

I rês pintores também gravadores? Três 
nomes que, ao balizarem a arte que se 
desenvolve no sul, atestam da vocação da 
região para as lides da gravura? Ou da gra
vura e da pintura? Pintores-gravadores ou 
gravadores-pintores? Obviamente que 
nada disso.

Cisões e especializações em que a téc
nica passa a ser o denominador nada têm 
a ver com o fazer da arte maiúscula. Nada 
seria da obra plástica sem os pigmentos, 
os pincéis, as telas, ou sem as goivas, as 
pontas secas, as pedras, chapas de cobre e 
outros meios, instrumentos e suportes, 
bem como sem o gesto treinado com o 
lidar com a cozinha da qual surgem as 
pinturas, as gravuras, e tudo o mais que 
como arte se diz. Mas, se é de arte que se 
fala, é por artistas que ela é produzida.

E artistas, o que produzem - mais do 
que gravuras, telas a óleo, pastéis, ou seja 
lá o que for - são obras de arte. Por isso, 
grandes artistas não costumam limitar-se 
a esta ou àquela técnica. E muito menos 
cabe em lunção delas reconhecê-los, 
rotulá-los, amarrá-los a classificações es
treitas e a museografias mais atentas ao 
que menos interessa.

Ao se configurarem como signos de 
uma época e de um contexto da história 
das artes, as gravuras de Weingãrtner cons
tituem-se em marcas, sinais, pegadas dei
xadas por alguém que, assim como 
Fahrion e Iberê, é como artista - Artista! - 
que cabe ser reconhecido e lembrado.

José Luiz do Amaral
Professor e crítico de arte

Observações técnicas
A artista plástica Anico Herskovits comenta 
que embora pouco conhecida, a obra gráfica 
de Weingãrtner é bastante extensa, já que o 
artista a praticou, pelo menos, ao longo de 30 
anos. A princípio, utilizou muito a água forte. 
Depois começou a usar também a água tinta, 
até que a última gravura datada (1925) é 
quase toda feita com água tinta. Algumas obras 
trazem traços de raspagens. O artista 
comumente mantinha uma borda entre a 
imagem e o fim da matriz, criando uma 
pequena moldura na chapa. Algumas gravuras 
foram assinadas na própria matriz, constando 
também a data e o lugar onde foram realizadas 
(em geral, Roma, Itália). A conservação das 
obras varia muito, desde estampas em 
excelente estado, até algumas com sérios danos 
- como manchas irreversíveis, furos causados 
por insetos e cortes nas margens. Acima, matriz 
em cobre (1919). Abaixo, Convite - Exposição 
de Pintura de Weingãrtner. Água forte (s/data). 
Coleção Sala de Arte de Porto Alegre.

execução.
Foi Ângelo Guido quem nos deu uma 

pista muito importante sobre um aspec
to desconhecido da obra gravada de 
Weingãrtner. Na página 101 de seu livro 
ele escreve que “deste quadro [As Flautas 
de Pã] o autor, como do Julgamento de 
Páris, fez duas versões. [...] Mais tarde, Paulo Gomes

Artista plástico e curador independente. 
Doutor em Poéticas Visuais e professor- 

assistente na UniRitter

em 1916, foi feita uma água-forte do qua
dro, que não é, por sinal, das mais felizes 
entre as diversas gravuras que
Weingãrtner produziu.” Ele gravou, pelo
menos cinco vezes, imagens copiadas ou
adaptadas de suas pinturas. Este proce-
dimento, que era bastante comum na Eu
ropa (no Renascimento e no Barroco)
permitia a ampla difusão das imagens

r Weingãrtner pintou
algumas de suas gravuras, 
como revela a obra 
Julgamento de Paris (Cena 
antiga). À direita, água- 

i forte do Acervo do
■ ' • ■ Á MARGS, 1909. À esquerda, 

£SXV< V - p pintura da Bolsa de Arte de
Porto Alegre.
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acadêmica por exemplo, para além de 
sua imagem, encontraremos as cama
das básicas que a formam: a rela 
impermeabilização, a base de prepa
ração em gesso, a tinta e, por últi
mo, o verniz.

Os procedimentos necessários no 
processo de restauração, de maneira ge
ral, implicam nas etapas descritas abaixo.

Como primeira medida, após uma 
avaliação da peça, faz-se uma ficha des
critiva analisando seu estado. A seguir, 
elabora-se um diagnóstico e uma hi
pótese de restauração, considerando 
todo o trabalho que será realizado 
a descrição de todos os materiais que 
serão utilizados.

A estrutural, como a própria pala
vra sugere, trata dos problemas da es
trutura dos suportes que podem ser 
tela, madeira, papel, metal, pedra ou 
parede, entre outros. Esta etapa visa a 
estabilizar a parte física da obra, promo
vendo uma maior longevidade do 
terial que a compõe. O leque das op
ções é muito amplo e específico, tornan
do-se difícil descrever, neste momento, 
todas as considerações para resolver os 
problemas que podem se apresentar.

Resolvida a etapa estrutural, pas
sa-se para a seguinte - a estética. Esta 
implica em recuperar a leitura da obra, 
integrando todas as lacunas provoca
das pela deteriorização, permitindo 
que nossos olhos leiam o que o artista 
fez e não o que foi degradado pelo 
tempo. Neste momento, restaura-se a 
imagem através do retoque das lacu
nas com pigmentos e tintas específi
cas para restauração.

Nenhuma das etapas da restauração 
admite um trabalho de ordem experi
mental ou diletante. Restaurar implica 
o uso de conhecimentos científicos re
lacionados tanto às ciências 
como às humanas e artísticas.

Ao concluir o tratamento da obra

, sua

ma-
Cada uma delas tem uma finalida

de bem específica. A tela é, no caso de com
uma pintura, o suporte de todo o con
junto da obra. A impermeabilização 
forma um isolamento do tecido, impe- Depois, realizam-se alguns 
dindo que o óleo da tinta, quando for de umidade, de solventes, de resistên- 
tinta a óleo, entre em contato com a

testes

cia de alguns pigmentos e de condi
ções do verniz. O que não é evidente 
a olho nu é analisado através de mi-

tela, além de conferir a esta maior rigi
dez. A base de preparação em gesso for

os dentes da tinta, segurando-a no 
suporte. A tinta, propriamente dita, é a 
expressão do artista, que a coloca da 
maneira mais coerente com sua vonta
de ou necessidade. O verniz, por fim, 
serve como proteção para a tinta. De 
fato, as tintas, caracterizadas por pos
suírem cores, também produzem pin
celadas e proporcionam ao artista a re
alização de sua marca. Faz-se necessá-

croscópios, exames de raio-x, refleto- 
grafia infravermelha, macro-fotogra- 
fia e análises químicas. Muitas outras 
investigações serão necessárias, depen
dendo da seriedade do problema, da 
importância da obra e do equipamen
to que está disponível para o restaura
dor. O profissional, em alguns casos, 
trabalha de maneira interdisciplinar, 
pois é difícil conhecer profundamen
te todas a áreas de conhecimento exi

ma
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ria, portanto, sua proteção contra os 
raios ultra-violetas, danosos para a obra gidas para restaurar uma obra de 
- daí o uso do verniz.

arte. exatas
Na etapa seguinte, faz-se a docu

mentação fotográfica que será repeti
da no final. Às

Uma obra de arte necessitará de res
tauração se tiver sofrido ação do tempo 
cronológico, do tempo climático, dos 
raios ultra-violetas, do excesso de luz, 
dos insetos, da ação do homem e de 
inúmeros outros fatores que tenham 
provocado a deteriorização de uma ou 
de algumas destas camadas.

vezes, em casos mais de arte, o restaurador cumpre a função 
complicados, ela será realizada durante de recuperar a memória dos homens,
a restauração.

Após as etapas mencionadas acima, 
seguem-se duas etapas fundamentais 
da restauração, que são a estrutural e 
a estética.

sem negar os efeitos do tempo sobre 
suas criações.Detalhe da obra Remorsos 

(óleo sobre tela, 1902. Acervo 
do MARGS) que não integrou a 
mostra A Obra Gravada de 
Pedro Weingàrtner por estar 
sendo restaurada desde 2005

Lenora Rosenfield
Restauradora pelo Istituto per L Art e il 
restauro (Florença. Itália). Doutora em 

Poéticas Visuais na ECA/USP.



CIRCUITO

Visões do popular
A mostra SOMOS a criação 
popular brasileira - em cartaz 
no Santander Cultural até 26 
de novembro - reúne mais de 
500 peças que buscam 
retratar a inventividade, os 
imaginários e as reinvenções 
sobre nossos artefatos e 
expressões culturais. Partindo 
do trabalho de nomes 
reconhecidos - como Galdino, 
GTO, Guma e Nhô Caboclo, 
entre outros - e também de 
muitos artistas anônimos, um 
passeio pela exposição traz à 
tona indagações sobre o 
espaço e as definições que a 
arte popular ocupa na 
contemporaneidade

O crescente interesse pela chamada 
cultura popular brasileira tem atingido, 
de forma notável, diferentes áreas de 
conhecimento, o mercado editorial, o 
mundo da moda e da decoração, além 
da produção literária, televisiva, cinema
tográfica, teatral e artística.

A reedição integral ou parcial da 
obra de folcloristas brasileiros - como 
Câmara Cascudo, Rossini Tavares Lima 
e Cecília Meireles - e a proliferação de 
publicações, voltadas para o público 
infanto-juvenil, que recontam históri
as populares em saborosas releituras, 
podem ser vistos como exemplos de tal 
interesse. O mesmo se pode dizer do 
sucesso obtido por artistas como An
tônio Nóbrega - cujo trabalho tem o 
popular como tema - e da inclusão de 
grupos praticantes, como o do Jongo 
da Serrinha, em programações de even
tos de universidades e centros culturais. 
A versão cinematográfica de obras 
como o Auto da Compadecida e a pro
dução televisiva do seriado Hoje é dia 
de Maria são outros exemplos.

A explicação desse fenômeno de 
redescoberta (para muitos, descoberta) 
do popular é motivo de debate entre 
estudiosos, alguns dos quais o relacio
nam ao processo de globalização e à 
crise da idéia de nação, que tem por 
sintoma a valorização do regional e do 
local. De fato, após longos anos em 
que a ação governamental e da mídia 
televisiva se dedicaram, a seu modo, a 
produzir um sentimento de unidade jun
to aos brasileiros, difundindo uma visão 
homogênea de nação, o reconhecimento 
e a valorização da diversidade - em espe
cial a diversidade cultural - estão na pau
ta do dia. As mudanças ocorridas na pro
gramação das emissoras comerciais de TV, 
mais preocupadas, hoje, em retratar o 
interior do país e os vários “modos de ser” 
dos brasileiros, - bem como os esforços 
do Ministério da Cultura por definir uma 
política para as chamadas culturas 
populares -, traduzem essa “consciência 
da diversidade”.

No caso específico do universo ar
tístico, a re-descoberta do popular tem 
provocado um maior interesse na obra 
de artistas até recentemente ignorados 
pelas galerias, museus e centros cultu
rais, - com exceção de alguns colecio
nadores particulares e de instituições es
pecialmente voltadas para o campo do 
popular, que são poucas e bem menos

conhecidas e prestigiadas, malgrado a 
qualidade de seus acervos e do traba
lho de pesquisa e documentação que 
realizam. O fato de centros culturais 
conceituados abrirem suas portas à arte 
popular brasileira - como o Santander 
Cultural, com a mostra SOMOS - é, em 
si, motivo de celebração, pois propicia ao 
público a oportunidade de conhecer “no
vos” artistas e, quem sabe, refletir sobre 
as condições, (em geral péssimas), em que 
vivem e trabalham, as quais explicam, 
(ainda que parcialmente), a difícil cir
culação de suas obras. Oportunidade, 
também, de se questionar o próprio 
conceito de arte popular - arte dos que 
são populares, arte dos outros - e o 
modo como os artistas ditos popula
res são, em geral, referidos.

Basta consultar a internet para ve
rificar a recorrência de adjetivos tais 
como “ingênuos, rústicos, autênticos, 
puros”, e a classificação de muitos de
les como “representativos de uma re
gião”, espécie de síntese estética de um 
modo de vida e de um ambiente. Tal 
entendimento se apóia numa visão ide
alizada de povo brasileiro, a qual atri
bui, aos que não tiveram acesso à edu
cação formal, um estado de rusticida- 
de e pureza, tanto no sentido de não 
terem sido “poluídos” por influências es
trangeiras a seu meio, como no de serem 
desprovidos de intenção e racionalidade 
ao produzirem sua obra. A arte popular 
decorrería, assim, da espontaneidade, 
como se o artista fosse portador de um 
dom que nem ele explica, ou um mero 
reprodutor de alguma tradição estética 
que o antecedeu e na qual estaria aprisio
nado. Capacidade de abstração, de 
questionamento existencial e de sofisti
cação seriam, segundo tal visão, privilé
gios do “artista erudito”.

A observação das obras reunidas na 
mostra SOMOS surpreenderá os que se 
identificam com tal entendimento, ao 
demonstrar que a diferenciação social 
não isola o artista em seu meio. Há uma 
constante circulação de valores e 
símbolos entre os diferentes extratos 
que compõem a sociedade brasileira, do 
qual o fazer artístico se alimenta. Im
possível traçar fronteiras rígidas entre 
o popular e o erudito.

Os artistas populares são, de fato, 
em muitos casos, portadores de conhe
cimentos tradicionais que constituem 
um legado cultural das comunidades a

que pertencem, e são, também, sujei
tos desse legado, no sentido de que atu
am sobre ele, produzindo respostas in
dividualizadas, que singularizam sua 
obra. É o caso, por exemplo, de Dona 
Isabel. Como tantas ceramistas do Vale 
do Jequitinhonha, em Minas Gerais, 
aprendeu a manipular o barro com a 
mãe e se dedicou, inicialmente, a con
feccionar figuras de presépio. Em cer
to momento seu trabalho individuali
zou-se, ela criou um estilo próprio, hoje 
copiado por outras, que combina qua
lidade técnica e uma visão pessoal da 
condição feminina.

Do mesmo modo, Ulisses Pereira 
Chaves, também ceramista mineiro, 
percorreu um longo caminho, marca
do pela intensa exploração do fantásti
co. Não por acaso, refere-se a sua obra 
como “natureza viva”. Chico Tabibuia, 
escultor fluminense que tem sua cria
ção orientada por sonhos, jamais re
pete uma obra - cada um de seus exus 
constitui uma resposta ao seu cons
tante questionamento místico. As 
condições em que os chamados artis
tas populares produzem são, também, 
objeto de sua reflexão e crítica, 
expressos tanto em sua obra quanto 
em atos de protesto - como a “foguei
ra cultural” em que Véio consumiu 
algumas de suas esculturas, numa fes
ta de São João.

O universo a que se refere o con
ceito de arte popular é artificialmente 
homogeneizado pela alteridade que 
apresentaria frente à chamada arte eru
dita. A apreciação das obras ditas po
pulares seria bem mais rica se levásse
mos em conta os artistas em seu meio 
e o discurso de cada um sobre seu pro
cesso criativo, o que nos permitiría 
compreender cada trajetória.

Talvez seja mais interessante pen
sar na obra de tais artistas como arte 
brasileira contemporânea, como propõe 
Lélia Coelho Frota. E submeter a defi
nição de popular, tão discutida entre es
pecialistas, a um debate mais amplo e 
generoso, para que não se limite a de
sempenhar o papel de um “selo de qua
lidade” voltado a qualificar os objetos e 
seus criadores, como uma espécie de 
“novidade no mercado”.
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Beatriz Muniz Freire 
Historiadora do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 
Porto Alegre. Coordena a implantação do 

Programa Nacional de Patrimônio Imaterial

Ulisses Pereira Chaves,
Duas cabeças de boi soltas. 
cerâmica, final do século XX. 
Divulgação Santander Cultural
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ATE LI E

0 Jornal do MARGS
visitou o ateliê-escola
de Antônio Augusto
Soares Frantz, onde
a arte é feita de
resquícios e intenções

sas”. Durante anos, Frantz se interes-entrar no Fernando Baril. “Ia lá paraen- ver como
tra-se na sua obra. O espaço é pela maestria técnica e trabalhou eles faziam”, lembra.o assun- sou
to principal do seu trabalho. Não há muito no preparo de tintas para obter Agora, em seu terceiro e maior ate-
perigo de alguém deixar cair um pote novas tonalidades. Agora não mais. O liê, Frantz comenta que o espaço vem
de tinta nem de respingar o pincel, já artista está preocupado com o exercí- diminuindo aos poucos. Não, não são
que parede, chão e mesa formam cio do olhar: quase como um fotógra- as paredes que estão se mexendo. É auma
grande tela. Frantz começou a estrutu- fo, enquadra pedaços de seu ateliê nas Koralle que está crescendo pelos dois
rar seu ateliê como obra a partir da dé- páginas dos livros. Esse olhar interes- andares da casa situada a poucos
cada de 90, antes era o resultado do sado, que vê o mundo como uma gran- metros da Osvaldo Aranha. Assim
acaso. Tudo começou como uma pre- de tela, faz de Frantz um grande cole- como os sebos e as livrarias estão para
caução para preservar o ambiente de cionador. Restos de tintas das latas, pe- os leitores vorazes, sua loja está para

apartamento alugado e culminou daços da sinalização de trânsito que seum os amantes das artes. O negócio co-
como exercício conceituai. “Eu não descolam do asfalto, manchas grandes meçou modesto, em 1996, em uma
faço nada. Isso é tinta que cai. Meus de pintura velhas construções - sala de 75 m2 na Getúlio Vargas, quan-em
alunos sabem que eu vou aproveitar, tudo para Frantz é arte. do o artista não encontrava material
então derrubam no chão. Teve um que suficiente em Porto Alegre. Viajava,

O ateliê-obraaté escreveu o próprio telefone na pa- então, em busca de novos pigmentos
rede”, comenta o criador. O caminho de Frantz se cruzou e acabava comprando alguns materi-

Os recortes desses painéis estão se com o das artes ainda em Rio Pardo, ais a pedido de amigos.
transformando em livros. A alternância onde nasceu, em 1963. No final da Atualmente, a Koralle, (que em ale-
entre módulos de parede e piso, mesa e década de 70 a cidade recebia muita mão quer dizer coral), oferece, em um
piso, mesa, parede e piso formam gente na comemoração da Semana jogo de palavras pensado por Frantz,
páginas e páginas de mais de 30 livros Santa, inclusive alguns artistas. todas as cores {alie, todas, também do
já catalogados. É uma maneira de pre- Frantz gostava de conversar alemão). A idéia inicial era que o ateliêcom es-
servar um trabalho de dimensões tão sas pessoas e acabava servindo de guia ocupasse todo o segundo andar, mas a
grandes, que pode demorar até para os forasteiros que queriam co- loja expandiu-se pelos cômodos da casa.ser con
cluído. Um dos pisos ficou em gestão nhecer a região. “Não sei se eu gosto Mesmo assim, o artista conta com um
por mais de sete anos, até ficar pronto. de artes plásticas eu gosto das espaço especial para continuar constru-ou se
Aliás, “pronto” significa que muitas pessoas de artes plásticas”, comenta. indo seus painéis e, de vez em quando,
pessoas já participaram da composição O artista lembra que ficou fascinado recebe a visita de algum passarinho, vi-
daquele painel. Enquanto pelo fotógrafo Salomão Scliar. Ele zinho seu, da José Bonifácio.conversa
mos, um aluno coloca uma tela em uma tinha ido a Rio Pardo para montar Ao deixarmos o ateliê, o questiona
das paredes e vai deixando catálogo e precisava de ajuda paraum mento que fica é levantado pelo própriosua marca

obra maior, pinceladas de azul que chegar à fazenda onde tinha que fona Frantz: “Tem tela, tem tinta, tem com-
tografar. Em troca da orientação,percorrem a parede até chegar ao chão. posição, todos os valores da pintura, só

Frantz continua fazendo outros Frantz podia participar das rodas de não tem o sujeito executor. Isso é pintu-
exercícios de pintura e desenhando, conversa dos artistas. ra? Sempre insisto nessa pergunta, por-
mas para o artista, isso não tem assun- Aos 17 anos deixou Rio Pardo que eu não pintei, só tive a intenção”.sem
to. “Isso aqui sim [aponta para os li- saber o que iria fazer em Porto Alegre. Já Janine Mogendorffvros] tem assunto, pode polemizar, na capital, passou a dividir um JK com Jornalista
pode colocar em cheque algumas coi- mais cinco amigos, mas passava a maior

Fotos de Amílcar Pintoparte do tempo pintando no Atelier Li
vre - e continuava buscando a convi
vência com artistas. Na época em que
Iberê Camargo morava na Cidade
Baixa, foi algumas vezes à casa dele, e
lá aprendeu como se preparava o fun
do de tela. Freqüentou também o ate
liê de Danúbio Gonçalves e o de
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LUGARES LIVROS

A rua que é um bairro Mario Quintana: poesia completa, organização de 
Tania Carvalhal Franco - A publicação em volume único 
reúne pela primeira vez os quinze livros de poesia 
editados em vida por Mario Quintana (1906-1994), 
livro póstumo (Água) e os cincos livros de poemas para 
infância. Editado no ano do centenário de nascimento do 
poeta gaúcho, o livro ao mesmo tempo em que homena
geia Mario Quintana, permite aos leitores um melhor 
acesso ao conjunto de sua obra. Além das poesias 
completas, em verso ou em prosa, o volume traz 
cronologia da vida e da obra de Quintana, uma pequena 
iconografia, sua fortuna crítica e algumas homenagens 
poéticas. Editora Nova Aguilar, R$ 170,00.

seu

uma
Viaduto da Borges, 
no coração da Duque, 
inverno de 1999. Foto 
de Guilherme Lund, 
publicada em cartão- 
postal da Prefeitura 
de Porto Alegre.

ri

mb
Cultura em Trânsito: da repressão à abertura,
de Elio Gaspari, Heloisa Buarque de Hollanda e 
Zuenir Ventura - O livro reúne textos escritos pelos 
três intelectuais durante o período mais quente da 
ditadura. Publicados em jornais e revistas nos anos 70 
e 80, os artigos representam diferentes pontos de vista 
dos anos de chumbo até a redemocratização: Heloisa 
Buarque de Hollanda comenta a universidade e a 
crítica literária, Zuenir Ventura fala sobre

Elio Gaspari. Heloisa Buarque de Hollanda 
& Zuenir Ventura

Ainda há em Porto Alegre remanescentes de gerações que se habituaram a refe
rir-se à Duque desta maneira carinhosa. Isto porque ela já foi mais que uma rua, 
representou o estilo de vida de uma época e os anos dourados da cidade.

Ainda é o lugar do poder, tanto o temporal como o espiritual. E é por isso que 
a Rua Duque de Caxias e as suas adjacências constituem a área sensível da cidade, 
onde tudo acontece: protestos, greves e passeatas.

Ao lado do Palácio do Governo, a interminável Catedral. Ombro a ombro, 
lançando sobre o Guaíba olhares de sentinelas que atravessaram crises e sobrevivem 
ao tempo.

Quem sai do Palácio e anda pela Duque em direção ao Viaduto - aquele folcló
rico viaduto de onde muitas almas românticas, desesperadas, se lançaram num vôo 
em busca do desconhecido - vai passar pelo Museu Júlio de Castilhos, mais um 
emblema desta rua privilegiada. Também ali gerações e gerações de rio-grandenses 
tiveram seu primeiro contato com a nossa história oficial e a da nossa gente. Quem 
não lembra das botas daquele homenzarrão que até nos dias atuais ainda seria con
siderado um gigante, mesmo entre os jogadores de basquete e vôlei?

A Duque tem outros recantos, mas minha história está mais ligada às vizinhan
ças da praça da Matriz, onde aos domingos ia à missa das dez na Catedral e apreci
ava o desfile interessante de lindas famílias, muito bem vestidas, vindas de todos 
os bairros. E a praça da Matriz! A glória era montar no dragão do monumento. Os 
cachorros juntos às escadarias não tinham o mesmo charme!

E da Duque até à Rua da Praia era um pulinho! Ia- 
olhar vitrines ou assistir a uma sessão de cinema.

Aos poucos aflora a memória afetiva, compartilhada com quem morou naquela 
rua, frequentou o Anchieta ou o Sevigné, assistiu a espetáculos no antigo Auditório 
Araújo Viana e no São Pedro, bem como a outros menos divertidos acontecimen
tos, embora educativos, como os 
estadual e também da brasileira.

a reporta
gem cultural e comportamental, e Elio Gaspari analisa 
o jornalismo político. Ao serem republicados quase 
trinta anos depois, os textos adquirem característica de 
testemunho do período, além de funcionarem como 
ponto de partida para uma reflexão posterior. 
Aeroplano Editora, R$ 36,00.

Unheimlich - imaginário popular brasileiro,
de Walmor Corrêa - O objetivo do projeto é, através 
da pintura, representar em termos fisiológicos e 
anatômicos os mitos populares brasileiros. Para tanto, 
o artista catarinense precisou buscar informações que 
o permitissem enxergar a estrutura desses seres: leu 
livros escritos por folcloristas nacionais, consultou 
médicos e especialistas da biologia e da anatomia e 
visitou populações que oralmente mantém vivas as 
lendas e os mitos. Além de conferir a esses seres um 
discurso de verdade, o artista questiona se estaria 
reforçando a crença e o imaginário popular, ou 
iluminando o desconhecido. O título do projeto 
remete ao texto de Sigmund Freud, Das Unheimlich, 
“o estranhamento familiar”. Tiragem de 500 exempla
res. Apoio cultural: Competence. R$ 50,00.

pé a qualquer hora parase a 13
unheimlich

que ocorreram em momentos cruciais da política

O Araújo Viana era muito bonito: bancos embaixo de caramanchões, os verões 
com música ao vivo, o teatro de bonecos... Parecia tão familiar.

E de repente percebo que estou em plena Duque da minha infância, a rua que 
pulsa no meu coração como algo vivo e sempre presente. É dela que gosto de falar, 
como se falando pudesse restituir-lhe a alma perdida na transmutação em metrópo
le. Da Duque, onde ficava a casa da vovó, onde chegávamos do interior para tomar 

“banho de cidade grande”, onde compravamos mil-folhas - as melhores do 
mundo - no bar da Dona Maria.

Após o Fim da Arte: A Arte Contemporânea 
e os Limites da História, deArthur C. Danto-A 
principal reflexão do filósofo e crítico de arte refere-se 
à arte praticada nos últimos 40 anos, que teria se 
tornado independente diante da história, assumindo 
um caráter radicalmente livre e reflexivo. Segundo ele, 
a arte chegou ao seu fim, o que não significa necessari
amente um término, mas sim a possibilidade de uma 
nova relação entre a expressão e o mundo. Para Danto, 
as narrativas mestras que primeiro definiram a arte 
tradicional e, depois, a modernista, não só acabaram, 

também a arte contemporânea não mais se 
permite ser representada por narrativas mestras, que 
excluíam certas tradições e práticas artísticas. Odysseus 
Editora, R$ 49,00.

um

E o bonde, gente!
É impossível falar da Duque sem lembrar dos trilhos. O bonde Duque foi o 

último a ser desativado em Porto Alegre. Era um bonde quase clube social, onde as 
pessoas conversavam, marcavam encontros, faziam novos amigos e eventualmente 
tinham sua passagem paga por um velho ou novo amigo.

Para mim, a rua parecia uma cidade do interior. Lembro-me de uma vez em que 
D. Ana Jobim, esposa do ex-governador Walter Jobim, depois de uma animada 
conversa, convidou-me para visitá-la. A mim, quase uma criança.

dia destes à Champanharia Ovelha Negra e lá reconhecí os balcões 
do armazém do Seu Ivo - coisas da velha Duque — e constatei o que uma deco
ração planejada pode fazer por um velho armazém, criando um clima entre 
teatral e saudosista.

Fui um
como

Passo com certa freqüência pela Duque. Ela tem mudado. A cidade tem muda- 
minha imaginação ela continua como símbolo de uma Porto Alegre 

segura, romântica e cheia de promessas.
do, mas na

Os lançamentos desta coluna estão à venda 
na Loja do MARGS. Aberta de terças a domingos, 
das 1 Oh às 19h. Fone: (51) 3228-8533 
lojadomargs@terra.com.br

Vera Grecco
Técnica em assuntos culturais do MARGS
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EXPOSIÇÃO

Os papéis do papel 

e o lugar do desenho
O material empregado pelo artista é 

um aspecto preponderante nas definições 
canônicas das artes plásticas, categoria 
que inclui o desenho ao lado da pintura, 
da gravura e da escultura. Em determi
nados períodos da história da arte, caso 
alguém afirmasse ser pintor ou escultor, 
sem grandes chances de erro, poderia
mos antecipar os materiais e suportes por 
ele utilizados. Para pintar, por exemplo, 
tela e tinta. Hoje, tais limites e especifi
cações foram rompidos e não existe - a 
rigor - material ou procedimento inter
ditado ao trabalho de um artista.

No atual cenário das artes visuais (no
temos aqui a mudança de ênfase, da 
materialidade implícita no uso do ter
mo artes plásticas para a visualidade, 
noção mais ampla sob certos aspectos e 
também mais difusa), há escassa fideli
dade, por parte dos artistas, a um dado 
suporte ou material como veículo de um 
projeto artístico.

Na contemporaneidade, um mesmo 
artista pode investir e produzir valendo- 
se dos mais variados materiais, suportes, 
procedimentos ou mídias, em um mes
mo período de sua carreira. Nestes ter
mos, todo material ou suporte - o papel e 
a tela, inclusive, por mais convencionais

que possam parecer ao observador apres
sado -, configura-se como uma escolha 
possível para o artista contemporâneo, que 
arca com as dificuldades de dominá-lo 
para produzir algo criativo e expressivo.

Ao longo dos séculos, artistas, críti
cos e teóricos da arte enfatizaram o lu
gar do desenho como base para todas as 
outras artes plásticas. Pensamento visu
al, composição, forma, projeto, concep
ção, disposição dos elementos no espa
ço: o desenho é um fundamento para a 
pintura, a gravura e também para as ma
nifestações no espaço tridimensional, 
como a escultura, por exemplo, além de 
configurar-se como linguagem específica.

E, em uma época que aparentemen
te privilegia a velocidade da mudança - 
e em certos casos, a platitude dos resul
tados -, Clara Pechansky pode dar-se ao 
luxo de trazer a público apenas um re
corte de sua produção (as obras sobre pa
pel) e, exatamente por isso, configurar 
uma mostra expressiva de seu percurso ar
tístico nos últimos cinqüenta anos, de
monstração de sua coerência em termos 
estéticos e investigativos. No atual está
gio da arte, pintar ou desenhar é confron- 
tar-se com a própria historicidade das 
obras, é confrontar-se com Velázquez,

com Goya, com Rubens, com Rembrandt 
e, ainda, com Cézanne, com Picasso (lon
ga seria nossa lista e não teríamos chega
do a meados do século XX). Para pintar 
e desenhar - mais que isto, para afirmar- 
se como pintor ou desenhista - neste con
texto, devemos reconhecer, é preciso co
ragem. Ou melhor, é preciso saber equi
librar persistência e confiança no próprio 
trabalho a um certo grau de humildade 
que somente o tempo e a experiência po
dem conferir nas doses certas. Nem mais, 
nem menos.

Nos trabalhos de Clara, a linha e a 
mancha fluem, elegantes e ágeis, sobre o 
papel. O efeito que a obra causa no es
pectador é tanto resultante da leveza per
cebida na imagem, quanto da maestria e 
eficiência técnica, como uma capacidade 
que reconhecemos no artista que a exe
cutou. Uma e outra - leveza e maestria 
não são gratuitas. É mesmo bom lembrar: 
a grande maioria das obras de arte tem 
esta capacidade de fazer esquecer, quan
do as observamos, a complexidade ine
rente ao seu processo de criação. Pesqui
sas, opções, recusas, mudanças de percur
so, planos, decisão quanto ao momento 
certo de parar. Nem mais um traço ou 
pincelada: o trabalho está pronto. Cada 
obra exige seu tempo e um pequeno de
senho talvez permaneça longo período sob 
o olhar atento da artista antes que esta 
decida-se a exibi-lo.

Clara Pechansky é uma artista ma
dura quanto ao domínio do métier. Mais 
que isto, uma artista experiente quanto 
à exploração das potencialidades expres
sivas e significativas de um suporte (pa
pel) e de um leque de procedimentos 
(desenhar, pintar) que possuem uma his
tória, não apenas extensa, mas intensa. 
Ou seja, uma artista que não foge ao 
embate com aqueles que escolheu como 
seus pares.

■>

Obra da série 
0 que Goya não viu,

] 4 técnicas combinadas 
sobre papel, 2006.

Ana Albani de Carvalho
Historiadora e crítica de arte, professora do 

Instituto de Artes da UFRCS

A mostra Clara Pechansky - 
Os papéis do papel, marca os 50 anos 
de trajetória da artista e apresenta 
gravuras, desenhos, pinturas e 
colagens. A exposição entra em 
cartaz no dia 5 de setembro, nas 
galerias João Fahrion, Ângelo Guido 
e sala Pedro Weingãrtner (segundo 
pavimento do MARGS).
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Brincando 

com os olhos
Aberto de terça a domingo, 
das 1 Oh às 19h. Entrada franca.

Cursos de Arte
De terça a sábado, nos Torreões e 
Auditórios. Atividades semestrais. 
Informações: (51) 3221-3545, 
extensao.margs@terra.com.br
- Aquarela -
Prof. Eduardo Guimarães
- Desenhe pintando 
com figura humana - 
Prof. Paulo Porcella
- Desenho em pastel - 
Prof3. Ariadne Decker
- Quadrinhos e Mangá - 
Legio Studio
- Mosaico Contemporâneo - 
Prof. Leonardo Posenato
- Pintura em acrílica e óleo - 
Prof. Ênio Lippmann
- Expressão Gráfica de Produtos - 
Prof° Achylles Costa Neto
- A permanência da pintura: das 
cavernas à contemporaneidade - 
Prof". Carlos Wladimirsky
e Humberto Dutra
- Desenho Contemporâneo - 
Prof3. Rosali Plentz
- Seminário Livre de Arte e Cultura -
Prof0. José Luiz do Amaral

As Salas Negras do MARGS 
recebem, a partir do dia 14 
de setembro, a exposição Sombra 
de dúvida, do fotógrafo gaúcho 
Rogério Medeiros. 0 trabalho 
do artista pôde ser conferido 
recentemente nas Pinacotecas 
do Museu, na 13a edição 
da Coleção Pirelli/MASP, com 
imagens da série Entre a terra 
e o mar. Para este novo trabalho, 
Medeiros registrou fontes de luz 
e suas refrações, sombras sem 
interferências que levam 
a uma linguagem intimista

Olhar as imagens de Rogério Me
deiros nesta exposição é entrar em 
contato com a força e a delicadeza da 
luz. Numa busca de novas relações 
estéticas que em muito lembram as 
preocupações das escolas vanguardis- 
tas para transformar a visualidade já 
estagnada, ele nos oferece uma gama 
de opções para que nossa percepção 
se modifique.

Lúdico, nos convida a entrar neste 
jogo misterioso de luzes e sombras de 
onde a fotografia nasceu, mas que mui
tos parecem ter esquecido. É a 
ontologia da imagem.

Ao contrário do que acontece com a 
maior parte da arte contemporânea, Ro
gério não quer desvendar e muito menos 
revelar os processos, mas, como diria 
Umberto Eco, ele quer nos sacudir das 
“câimbras da percepção" que a sociedade 
mediatizada acabou criando em nós.

Suas fotografias nos desconcer
tam: não definem, não afirmam, sim
plesmente apontam, num jogo 
chiaro-scuro que nos leva a querer ir 
muito além do que ele nos propõe. 
Um jogo do olhar.

Na contramão da grande maioria 
das imagens produzidas hoje, Rogério 
não nos propõe sensacionalismos nem 
fogos de artifício, mas nos convida à 
calma da contemplação, de um olhar 
plácido que passeia pela imagem com 
vagar. Quando menos se espera, um 
detalhe aponta de um feixe de luz não 
percebido à primeira olhada.

Tudo na sua produção é interliga
do: a captação, a impressão e mesmo a 
ampliação das fotografias. Nada é gra

tuito. Tudo é parte constitutiva de seu 
discurso estético.

Rogério não tem medo de experi
mentar, de explorar os limites de sua 
câmara, mas principalmente da sua 
visualidade. Ele quer descobrir e não 
trabalhar o já-pronto, o já-feito. Pro
cura discutir as idéias pré-concebidas 
de uma produção contemporânea: ele 
não se preocupa com a instantaneidade, 
com a supressão da mediação, com a 
imagem borrada ou fragmentada. Ao 
contrário, um rigor técnico está presen
te, mas a criação de um sentido 
imagético é o que se sobrepõe.

Estas imagens de Rogério produ
zem esta desconstrução do olhar: como 
se ele nos chamasse para refletir com 
ele, observar com ele suas descobertas, 
suas formas, sua “nova” maneira de ver.

O psicólogo social L.S. Vigostski, 
em seus estudos sobre a psicologia da 
arte, nos lembrava de que “um homem 
que domina uma linguagem desenvol
vida duplica o seu mundo, porque o 
percebe de forma diferente”.

Na época da acumulação de ima
gens, de informação e de códigos, são 
vários os artistas que procuram uma 
transformação estética.

Rogério nos cria dúvidas, nos colo
cas questões, cria novas combinações, 
novos contextos e reinventa o cotidiano.

Talvez por isso o título que ele es
colheu para sua mostra “Sombra de 
Dúvida”, não podia ser mais perti
nente. E feliz!

Café do MARGS
Aberto de terças a domingos, 
das 10h às 19h. Informações 
e reservas pelo fone (51) 3227 3712.

Loja do MARGS
Aberta de terças a domingos, das lOh 
às 19h. Informações pelo fone (51) 
3228 8533. lojadomargs@terra.com.br 15

Bistrô do MARGS
Aberto de segunda à sexta, das 11 h 
às 21 h e sábados, domingos e feriados, 
das 1 Ih às 19h. Informações e reservas 
pelo fone (51) 3018 1380.

Biblioteca de Artes
Aberta de terça à sexta, 
das lOh às 14h. Informações 
e agendamento especial pelo 
fone (51) 3212 8783 ou e-mail 
documentacao.margs@terra.com.br

Visitas mediadas
Somente com agendamento. 
Informações pelo fone (51) 3221 
3545, de segunda à sexta, das 
1 Oh às 17h ou através do e-mail 
extensao.margs@terra.com.br

AAMARGS
Seja um Amigo do MARGS 
ou apóie nossos projetos culturais. 
Atendimento de segunda à sexta, 
das 13h às 18h ou pelo e-mail 
aamargs.margs@terra.com.br. 
Cadastre-se também através 
do site www.margs.org.br

Simonetta Persichetti
Jornalista, organizadora de Imagens da 

Fotografia Brasileira I e II
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Você já parou para 
pensar o que podemos 
fazer com a imaginação?

O Jornal do MARGS uniu duas 
formas de expressão - a poesia 
e o cartum - e deu asas para as 
idéias de duas pessoas que não 
moram na mesma cidade e 
nem têm a mesma profissão - 
mas possuem imaginação de 
sobra. A autora do poema, 
Maria Alice Rosa, tem 
o apelido de Tuca. É jornalista, 
mora em São Paulo e trabalha 
na Agência Estado. O autor do 
cartum, Moacyr Knorr Guterres, 
é conhecido como Moa, mora 
em Porto Alegre e trabalha no 
Jornal do Comércio. A Tuca 
escreveu, o Moa desenhou.
E você, usa sua 
imaginação pra quê?

(Para meus sobrinhos Paula. Alice. 
Laura, Rafaela, João Guilherme e Livia)

quando viro uma cadeira 

ela vira uma barraca 

com um pedaço de madeira 

faço logo um telefone

a vassoura vira pônei 

a pedra vira sabão 

a melhor das brincadeiras 

é minha imaginação

com um punhado de graminha 

faço uma comidinha 

numa caixa ou num banquinho 

o que eu vejo é um fogão

a pedra virou batata 

o tomate é um botão 

a melhor das brincadeiras 
é minha imaginação

do papel faço a canoa 

navegando pelo ar 

do barro faço a pessoa 

que comigo vem brincar

amiguinhos chegam perto 

viramos todos irmãos 

a melhor das brincadeiras 

é nossa imaginação!
4

4^
16 x

1

8.Li
s.i

\f.
3B-

• .c:lL •K.

•L' ~rr** *
i

%' . '.mmsaa .TTI-V-.
TTLT
LL

■v- >- ' -

LükmmKniiniuunI1 •(*
:^Sfe
ThiL-, -j

>•
* -

-•i.- - T

£ a
oj0

“v

7\ n /\ n n n n i\i\ n Ti ni\l
*

LL v
■

M -

ir
H—


