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MARGS
Estamos no segundo semestre de 
2005, ano de Bienal do Mercosul. Por 
esta razão, o MARGS encerra, de 
forma simbólica, é claro, seu ano de 
exposições temporárias e de acervo, 
para dar lugar a um evento que, 
especialmente nesta 5a edição, 
pretende diluir fronteiras e territórios. 
Sendo assim, o MARGS finaliza as 
mostras Anima Italiana, de Acervo e 
as individuais de Eliane Santos 
Rocha e Zetti Neuhaus em 28 de 
agosto, data em que fecha seus 
espaços para montagem da Bienal, 
que inicia em 30 de setembro. A 
partir daí os visitantes poderão 
contemplar, nos espaços do MARGS, 
obras de Palatnik, Volpi, Arthur Piza, 
Iberê Camargo, Serpa, Milton 
Dacosta, Mira Schendel e pinturas 
de Amílcar de Castro, entre outros 
nomes importantes.
Mas o fechamento de nossos espaços 
expositivos não significa 
cancelamento da agenda de eventos: o 
Café, a Loja e a Biblioteca de Artes 
continuam abertos ao público, assim 
como permanecem em 
funcionamento os cursos de arte e 
demais atividades de extensão,

anteriormente programadas.
No final deste mês, também 
chamamos atenção para um evento 
que muito nos honra: a posse da nova 
diretoria da Associação dos Amigos do 
MARGS, que existe há mais de 20 
anos. No dia 23 de agosto, saudamos 
a vinda do arquiteto Antônio Chaves 
Barcellos (presidente) e da historiadora 
Eda El ter (vice-presidente) e os 
demais membros da nova diretoria, 
eleita em 25 de julho. Esperamos 
permanecer num contínuo de 
realizações e agradecemos a parceria 
com a gestão anterior, presidida pelo 
arquiteto Edgar do Valle, cujo 
período foi reconhecidamente o mais 
fecundo da história do Museu em 
relação à inscrição de projetos e 
captação de financiamentos. Entre as 
iniciativas podemos citar a ampliação 
e atualização do parque de 
informática, no valor de R$ 80 mil, 
que obteve a maior pontuação entre 
os projetos encaminhados ao 
Ministério da Cultura.

Pretendendo antecipar a nossos 
leitores um pouco do conteúdo dos 
livros de 50 anos do Museu, o Jornal 
do MARGS deste mês traz fotografias

de Genaro Joner e um texto de 
Eduardo Bueno que integram as 
publicações comemorativas. Iniciando 
os debates sobre Bienal, o JM traz 
uma entrevista com Iole de Freitas - 
uma das artistas brasileiras 
selecionadas para esta edição da 
mostra - além de dois textos de 
opinião, assinados por Maria 
Tomaselli e José Luiz do Amaral, 
sobre a história do evento e suas 
movimentações iniciais. O JM 
também explora o Ateliê de Gclson 
Radaelli, a arte náíf do gaúcho J. 
Altair e sugere um convite à 
introspecção na coluna Lugares. 
Dentro do espírito de apelo à 
visualidade, propomos a realização de 
uma releitura, feita por Edgar 
Vasques, da obra do grande 
desenhista alemão Ernest Zeuner - 
além da intervenção da também 
ilustradora e artista plástica Laura 
Castilhos, na seção Primeiras 
Impressões: um convite, por meio da 
aquarela, aos “pequenos” leitores. 
Povoemos de letras e estórias nossa 
contemplação cotidiana.

Memória do Museu
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Capa
Fotos de Genaro Joner 
para os livros de 
50 anos do MARGS

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS

Café do MARGS recebeReceba o Jornal do MARGS 
por e-mail todo mês
O site do Jornal do MARGS 
(www.jornaldomargs.org.br) já está no ar. Com um 
layout simples e moderno, é possível consultar a edição 
do Jornal do mês na íntegra, navegando por cada página 
em separado. O site também apresenta a história da

publicação, os números 
anteriores, notícias, artigos 
e concursos da área.
A partir do dia 30 de 
agosto os visitantes do site 
podem também receber 
por e-mail a edição mensal 
do Jornal do MARGS.
É só se cadastrar na seção 
newsletter e deixar o nome 
completo e o e-mail.

selo de excelência turística do 
Guia Quatro Rodas 2005
O Café do Museu foi selecionado para integrar a edição 
de 2005 do Guia Quatro Rodas Viajar Bem e Barato, o 
mais importante do país no gênero. Além de possuir um 
cardápio especial de tortas, salgados e bebidas quentes, o 
Café apresenta uma rica programação paralela, que 
inclui exposições periódicas e outros eventos, como 
lançamento de livros. Somente neste ano, três novos 
projetos passaram a integrar a programação do Café: o 
Deutscherkajfee: aprendendo a reaprender, espaço, todas às 
terças-feiras, para conversar em alemão e trocar 
experiências sobre a cultura germânica; o Bossa no Café, 
que traz música aos domingos, e a Quinta do crepe - 
degustação de diversos sabores de crepes salgados e 
doces. A próxima edição do buffet de crepes ocorre no 
dia 28 de agosto, a partir das 17h.
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ENTREVISTA

0 esforço
a

para construir
a leveza

Jornal do Margs — Comente um pouco sobre a carros, dos veículos está implícito. Acho
tensão entre espaço e material, e a questão da 
força de gravidade, elementos significativos em 
seu trabalho.

interessante também citar, dentro desta trajetória 
do trabalho, as mostras no Centro UniversitárioA escultora, gravadora e artista 

multimídia lole de Freitas,
60 anos, mineira de Belo 
Horizonte radicada no Rio de 
Janeiro, é um dos destaques da 
próxima Bienal do Mercosul.
Em entrevista concedida ao JM 
no Centro Cultural Banco do 
Brasil, no Rio de Janeiro 
(CCBB-Rio), onde suas obras 
ficam expostas até 11 de 
setembro, a artista fala sobre as 
idéias expressas em seus 
trabalhos e o processo rigoroso 
e extenuante de confecção de 
cada um deles, lole também 
adianta sua participação na 
Bienal e ressalta o quanto 
Amílcar de Castro, artista 
homenageado na 5a edição 
do evento, influiu no 
desenvolvimento de sua obra.

Maria Antonia, em São Paulo, no Hotel Pestana, 
em Salvador, e na casa de diversos colecionadores 
paulistas que abrigaram o projeto em grandes 
jardins, expandindo-se por dentro das suas 
residências. Às vezes parece que no Brasil o campo 
cultural não tem uma dinâmica muito intensa.
Mas existem colecionadores bastante audazes e 
corajosos. Eles apreendem um determinado 
instante estético, que normalmente é exposto em 
obras gigantescas nos centros culturais e museus. 
Eles os assimilam e solicitam que um projeto 
semelhante seja realizado para as próprias 
residências. Não temem os tubos que atravessam os 
vidros das janelas para dentro da sala e saem pelo 
jardim de inverno, como é o caso do colecionador 
Fábio Faissal. Pessoas que convivem com este 
trabalho, com estas questões de leveza, translucidez 
e velocidade dentro da própria casa.

lole de Freitas - Meu trabalho sempre procura criar 
uma relação de ativação do espaço. Aqui, no

com quatro salas que oferecem 
toda a relação do cubo branco modernista — no 
caso, retângulos de 4,20 metros a 4,60 metros de 
altura e completamente neutros. Não tenho, ao 
contrário de situações anteriores, nenhuma 
provocação, nenhum impedimento ou a presença 
de uma arquitetura que venha alavancar e 
tensionar determinados momentos do raciocínio 
plástico. Esta mostra é um amadurecimento de seis 
anos de trabalho, desde a exposição realizada no 
Museu do Açude (Alto da Boa Vista, Rio de 
Janeiro, 1999). Lá usei, pela primeira vez, tubos de 
aço inox de duas polegadas, curvados e retorcidos 
de maneira tecnologicamente pesquisada. 
Ferramentas foram desenvolvidas para a execução. 
O sistema iniciado no Açude conjuga linhas e 
planos, cria uma volumetria vazada, translúcida e 
rigorosa, onde pulso, velocidade, fluidez e 
travamento constituem o trabalho. Esse sistema 
teve desdobramentos no projeto desenvolvido, em 
2000, para o Centro de Artes Hélio Oiticica, 
também no Rio. Agora, no CCBB, o trabalho se 
instala dentro de salas neutras e revela sua natureza 
de uma maneira muito mais intensa. Em relação à 
gravidade, por exemplo, estabelece uma relação de 
flutuação. Ele fica no ar, tal qual ficava no Centro 
Cultural Hélio Oiticica, onde saía das paredes 
internas ou externas e se projetava do lado de fora, 
à altura do terceiro andar. Ali organizava suas 
linhas e planos. No espaço do CCBB é diferente. 
Não só fica num estado de flutuação, mas também 
contido entre as duas paredes de uma sala. O 
importante aqui é a relação com as pontes da 
arquitetura, uma área pela qual tenho muito 
interesse. As pontes são os projetos que mais me 
instigam. Projetam-se no espaço, num vazio dado, 
unindo dois pontos. Instalam um local de 
deslocamento, onde o movimento das pessoas, dos

CCBB do Rio, lido
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JM - Como é a relação das suas obras com a 
arquitetura da cidade?
IF - Para mim, a questão da edificação é muito 
importante. Acredito que as secretarias de cultura e 
o Ministério da Cultura deveríam dar uma atenção 
maior a estes instantes estéticos de inserção no 
urbano que ativam a sensibilidade do passante, do 
público em geral - especialmente no Brasil, onde 
existe um número significativo de artistas que 
trabalham muito bem com o espaço. Temos desde 
a geração dos anos 50, 60 e 70, autores de obras 
que pedem a relação com a cidade. Também há os 
contemporâneos, da minha geração, dos quais há 
pouquíssimos projetos elaborados pelas secretarias 
de cultura. Há também os artistas mais novos que, 
se solicitados a elaborar um projeto urbano 
permanente que lide com o solo, com os jardins e 
com parques, teriam uma capacidade imensa de 
produzir intervenções específicas. Veja o caso de 
meu projeto no Açude, por exemplo: estamos 
dentro da Floresta da Tijuca. A possibilidade de 
trabalhar em uma área que fosse parte do jardim
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Estudo para a superfície e linha, aço inox com carbonato. 2005

ou parte da floresta era de 99%. No fim, 
pesquisando toda a área, que é enorme, elaborei 
um projeto para lidar com o espaço, vinculado à 
arquitetura do complexo do Museu. No caso, era a 
piscina já esvaziada. Lidei com aquele vazio interno 
e com as dimensões das arestas que formavam o 
fundo da piscina. Há um diferencial aí, na medida 
em que as obras permanecem no local. Ao longo 
dos anos, você vai tendo retorno do público, de 
outros artistas, dos críticos e curadores, de 
brasileiros e estrangeiros, no caso, sobre um projeto 
de ponta, com instalações permanentes de 
Maiolino, Lygia Pape, Nuno Ramos, José Rezende. 
E criado um campo de interesse plural e 
permanente.

JM - Fale um pouco sobre o contraste entre a 
aparente leveza dos seus trabalhos e o processo de 
confecção deles.
IF - Me interessa a questão da fluidez, aquilo que 
o trabalho indica e a própria relação antagônica 
que existe entre a impregnação que ele cria no 
espaço e os seus métodos de elaboração. Por 
exemplo, o trabalho atual cria uma idéia muito 
forte de leveza e suspensão e isso é uma intenção.
Ê a investigação sobre a leveza. Para chegar 
resultado existe uma logística precisa e extenuante 
de um grupo grande de técnicos. Tenho que 
coordenar uma equipe de 30 a 35 pessoas para que 
surja esta idéia de leveza. O esforço do 
procedimento não deve aparecer. Não pode haver 
erro. As peças foram projetadas e realizadas num 
grande galpão em Angra dos Reis (Costa Verde, 
Rio), dentro da marina. Lá foi construído um 
espaço idêntico ao do CCBB, para que tudo se 
encaixasse milimetricamente, já que tínhamos um

tempo curtíssimo de instalação. Mas no fundo, isso 
não importa: são os meios. O importante é atingir 
o objetivo: as linhas vão de um lado a outro da 
sala, tensionadas entre as paredes, num estado de 
flutuação, construindo formas que foram 
precisamente calculadas nas maquetes ou não se 
sustentariam dessa maneira. É preciso fazer com 
que, estruturalmente, o trabalho tenha firmeza, 
segurança, mas que resulte impregnado destas 
idéias de transparência, translucidez, velocidade, 
impulso e uma relação espaço-temporal.

JM - Parte desta mostra do CCBB vai ser 
instalada na Bienal do Mercosul.
IF - O curador Paulo Sérgio Duarte escolheu uma 
grande instalação que se chama Estudo para 
superfície e linha, que vai ocupar na Bienal uma 
área de 18m x 13m, com cerca de 4,5m de altura. 
Já estive no local, verifiquei todos os sistemas de 
estruturação do trabalho naquele espaço, onde a 
constituição das paredes é completamente diferente 
das do CCBB. No prédio do Banco do Brasil temos 
paredes de pedra com um metro de largura. Foram 
usados parafusos que atravessam essas paredes de um 
metro, uma perfuração demoradíssima. Cerca de 
uma hora e 20 minutos para cada furo. E eram 48 
furos. No espaço da Bienal vai ser bem mais simples. 
Vou contar com estruturas metálicas que fazem 
parte do prédio e que vão promover, inclusive 
esteticamente, outra relação, muito mais seca, que 
eu também gosto muito.

plásticas, etc. Arte é para isso. Para você 
impregnar as pessoas de uma determinada 
instância poética e fazer com que a criatura possa 
alavancar as suas próprias possibilidades. O 
público é que está sendo homenageado, na 
medida em que vai receber de presente uma bela 
exposição sobre Amílcar de Castro. No que diz 
respeito a mim, Amílcar era uma pessoa 
extremamente querida, pela qual tive uma 
admiração profunda como artista e como pessoa. 
Suas observações generosas, o espaço e o tempo 
que me dedicava, o rigor dos questionamentos, 
sempre impulsionaram o meu trabalho, 
principalmente dentro da idéia da escultura como 
uma unidade. Essa questão vem sendo 
desenvolvida por vários artistas contemporâneos, 
inclusive no meu trabalho em alguns momentos.
A fluidez e transitoriedade, quando o trabalho se 
instala num determinado espaço, cria uma 
presença que indica sua continuidade para além 
dos muros e do espaço determinados pela 
arquitetura ou mesmo pela paisagem. As 
conversas com o Amílcar sempre foram 
extremamente proveitosas. Suas reflexões me 
levaram a buscar instantes opostos ao da fluidez, 
do movimento que precisa do travamento para 
manter o percurso e, em vez disso, identificar 
determinados instantes autônomos. Isso gerou 
uma exposição no Gabinete de Arte Rachel 
Arnaud, onde duas das obras expostas estão hoje 
em ótimas coleções no Rio e em Belo Horizonte. 
O olhar atento de Amílcar me estimulou a 
expandir possibilidades da linguagem.

Entrevista concedida à jornalista 
Alda de Almeida no Rio de Janeiro 

Edição equipe JM

4

a esse

JM - Comente a influência de Amílcar de 
Castro em sua obra, justamente o artista 
homenageado na Bienal do Mercosul.
IF - A homenagem é mais do que legítima. Não 

preciso nem dizer. É legítima e justa, em benefício 
do público geral. E a oportunidade de dar 
visibilidade a uma obra que só pode colaborar no 
desenvolvimento da sensibilidade e da capacidade 
estética do público, sejam elas pessoas que se 
dediquem ou não à música, à literatura, às artes
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SEMINÁRIO

O que é colecionar?
O colóquio internacional 
Espírito do colecionismo reúne 
entre 29 e 31 de agosto, no 
auditório do Instituto Goethe, 
especialistas como os professores 
Ana Luisa Janeira da 
Universidade de Lisboa, o 
professor Ulpiano Bezerra de 
Meneses, da USP, o bibliófilo 
José Mindlin e Alfons Hug, 
diretor do Instituto Goethe do 
Rio de Janeiro. A promoção é da 
UFRGS, Universidade de 
Lisboa e ICOM/BR.
Confira a programação em 
www.ufrgs.br/colecionismo
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Ao lermos ou pronunciarmos a 
palavra coleção, fazemos reverberar em 
nossas mentes ou glotes um conjunto 
cie sons e sinais de origem multimilenar 
cujo significado expressa uma das mais 
essenciais e profundas definições de cul
tura, situada em um conjunto de expe
riências primordiais em que se forma este 
vocábulo e, junto com ele, comporta
mentos fundamentais da civilização.

A pergunta pela origem e pelo fun
damento exige uma busca exaustiva, 
pronta para superar décadas, séculos e 
milênios, hábil a atravessar vários

da Europa, da orla norte-mediterrânica, 
da Pérsia e do vale do Rio Indo. A ocu
pação da América, incluindo a forma
ção de Porto Alegre, pode ser conside
rada como feito de uma leva tardia de 
conquistadores indo-europeus. As re
lações dentro desta família lingüística 
aparecem no vocabulário essencial do 
parentesco, dos entes naturais e de ins
tituições sociais; veja-se o caso de mãe 
e pai, maternidade e paternidade: me
ter e pitar em sânscrito; meter e pater 
em grego, mater epater em latim, muter 
e vater em alemão, mother e father em 
inglês, madre e padre em espanhol.

E neste contexto indo-europeu que 
encontramos as raízes lingüísticas e 
culturais que formaram o colecionar. 
Trata-se da raiz l*g, modulada em seus 
graus leg e log, com significados 
correlatos. Colecionar vem do latim 
collectio que por sua vez está ambienta
do em torno do verbo latino legere: reu
nir, escolher, colher, ler. Derivadas desta 
raiz, aparecem na língua portuguesa as 
palavras coleção, colega, colégio, cole
ta, colheita, diligência (e negligência), 
eleger, eleição, florilégio, inteligência, 
legenda, legível, legião, leitura, leitor, 
lição, preleção, sacrilégio e seleção. Do 
grego legein (reunir e falar), vêm as pa
lavras catálogo, dialeto, diálogo, 
eclético, écloga, léxico (alexia e dislexia) 
e prolegômeno. Do grau o {log, de logos, 
encontro ou fala), procedem ainda as

palavras (também aplicadas em prefi
xos e sufixos) análogo, lógico, logística, 
logo-, logos, -logia, apólogo, apologia, 
prólogo, epílogo, decálogo, homólogo, 
logaritmo, paralogismo e silogismo.

Com variantes menores, estes léxi
cos sobrevivem em idiomas modernos, 
como o inglês, o francês, o castelhano, 
o italiano, o alemão, o romeno, o gre
go, o albanês, o russo, o tcheco, o persa 
e o sânscrito, entre outros. O vínculo 
essencial informado pela origem da 
palavra colecionar, assim como seu ele
mento propriamente civilizatório, é a 
relação entre colecionar, narrar e orde
nar. Colecionar: coletar e ordenar em 
uma narrativa. Artefatos variados ou 
histórias extraordinárias, sons ou lem
branças, todos os produtos da experi
ência podem ser colecionados. Ao 
rememorar, recuperamos e apresenta
mos narrativas seletivas, que colecio
nam determinados eventos a partir de 
um critério específico. O valor de um 
evento preservado nos convida a orde
nar narrativa, momento em que se en
contram o museu, a psicanálise, a lite
ratura e a fala nossa de cada dia. O que 
sobra da experiência? Di-lo a coleção, 
sumo expressivo em que se concentra 
o valor.

MoMA. 2005. Fotografias de F. Marshall
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res, continentes e civilizações, ocasião 
em que encontramos revelações histó
ricas preciosas, cujo brilho originário 
ilumina os sentidos contemporâneos. 
Para realizar esta arqueologia, precisa
mos situar as palavras colecionar e cole
ção em suas origens profundas, no ber
ço da civilização indo-européia.

Os indo-europeus são um amplo 
grupo lingüístico, que compreende 
dezenas de falares e civilizações locali
zadas em um arco geográfico e cultural 
entre os arianos da índia e os celtas da 
Ibéria, incluindo-se persas, hititas, gre
gos, latinos, albaneses, eslavos, 
germanos e britânicos, entre muitos 
outros. A formação do indo-europeu 
situa-se cerca de 4.000 anos a.C., se
guida de vagas de dispersão muito for
tes a partir do segundo milênio a.C., 
as quais culminaram com a ocupação
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PERFIL: J. ALTAIR

A arte na/f está no sangueJoão Altair de Barros, 
71 anos, um dos mais 
experientes pintores 
primitivos do Brasil, 
participa da mostra 
Encontros e reencontros 
na arte naíf Brasil-Haiti, 
que foi apresentada 
no CCBB de Brasília e 
agora segue para Rio 
de Janeiro e São 
Paulo. J. Altair mora 
na Lomba do 
Pinheiro, em Porto 
Alegre, possui obra no 
acervo do MARGS e 
faz da religiosidade 
afro-umbandista um 
elemento essencial da 
sua obra e da sua vida

J. Altair guarda um segredo no quarto 
de dormir. Suas pinturas espalhadas por 
toda a casa, localizada na Lomba do Pi
nheiro, em Porto Alegre, mostram a ex
pressão de um autodidata da arte naif 
(primitiva, espontânea, popular) cujo tema 
predominante é a religiosidade. Os qua
dros estão na sala, no corredor, na cozinha 
- até uma porta ganhou cores e desenhos 
tribais. O que ninguém imagina, porém, é 
o que reserva o interior do quarto do artis
ta de 71 anos recém completados no último dia 13 de 
agosto: ousadas telas eróticas.

Isto mesmo. Um acervo secreto. Tão secreto quan
to a fórmula para manter a excelente forma deste jo
vem pai de 10 filhos, avô de 18 netos, seis bisnetos, 
frutos de dois casamentos. Seu dia começa cedo. Acor
da às 6h da manhã para tomar mate. Não importa 
que, na maioria das vezes, tenha ido dormir depois 
da meia-noite, invadindo a madrugada com um pin
cel na mão. “O cardiologista pergunta o que eu vou 
fazer lá no hospital se a minha pressão é sempre 12/8”, 
orgulha-se, enquanto segura o cigarro na ponta dos 
dedos. aNão tomo remédio algum, só chá”, garante 
ele, deixando escapar uma inconfidência. “Tá certo 
que a minha vodka, um vinhozinho e uma cervejinha 
eu não dispenso...”

Como viver de arte no Brasil é privilégio reser
vado apenas a alguns, J. Altair decidiu repartir os dias 
da semana em dois períodos. Pelas manhãs, ocupa-se 
em fazer letreiros, arte final e propaganda visual. “É 
como eu ganho dinheiro”, costuma explicar. Às tar
des, dedica-se à pintura. “Ai vem o prazer”, emenda. 
Apesar de septuagenário e de ter trabalhado por bem 
mais do que 30 anos, uma fatalidade impediu a apo
sentadoria. O fogo destruiu uma série de documen
tos, entre eles a carteira de trabalho, guardada no 
ateliê. “Fiquei impossibilitado de comprovar os anos 
trabalhados”, lamenta.

Mas logo se refaz. Não é homem de se lamentar 
por muito tempo. Apaixonado pelo ofício, J. Altair 
começou a pintar ainda nos anos 50, pelas mãos do 
artista italiano Vicente Pellasca. De 1965 a 1970, 
morou em São Paulo, onde atuava como arte-finalista. 
Nos fins de semana, percorria as feiras da Praça Embu

_ e da República, expondo suas obras. 
“Nesta época, conheci muitos pinto
res primitivos que acabaram não só me 
influenciando como virando meus 
grandes amigos”, recorda.

A religião, além de ser tema perma
nente na pintura, também faz parte do 
seu dia-a-dia. J. Altair é Babalorixá - o 
último grau na hierarquia Afro- 
Umbandista. Joga búzios e tarô. Não 
por acaso, a arte naif está no sangue. 

Personagens negros, oferendas religiosas e sonhos 
paradisíacos são retratados por intermédio de cores 
fortes, primárias, vibrantes. “Gosto de carregar no ver
melho, no azul, no amarelo”, reconhece. Talvez aí es
teja a explicação, segundo o próprio artista, do grande 
sucesso de seus quadros no Rio de Janeiro. Todo ano 
ele foge do rigoroso inverno porto-alegrense para se 
espraiar pela orla carioca durante pelo menos 15 dias. 
“Nunca vi como os gringos gostam da arte primitiva”, 
conta, entusiasmado. “Chego lá, espalho minhas telas 
em Copacabana e vendo tudo.”

Ter obras no exterior não é nenhuma novidade 
para J. Altair. Ele já participou de acervos na Rússia, 
Alemanha e Estados Unidos. Além disso, conta com 
quadros em coleções particulares na Bélgica, França, 
Japão, Alemanha, Israel, Egito, Estados Unidos, 
Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. “Também 
já viajei muito. O Brasil, por exemplo, eu conheço 
praticamente todo”, assegura. Há cerca de cinco anos 
visitou o filho Jader, que há 10 anos mora em Orlando, 
nos Estados Unidos.

Mas a grande viagem de J. Altair está mesmo di
ante da tela. É o desafio do branco do tecido 
imaginação do artista. “Na pintura eu ponho meus 
sonhos, minhas ilusões, não há limites”, filosofa. Tan
to não há limites que, quando namoradas (segundo 
ele, no plural), filhos, netos, bisnetos, noras, genros 
e agregados se reúnem na Lomba do Pinheiro para 
os churrascos de fim de semana, um detalhe nunca 
pode ser esquecido: manter a porta do dormitório 
fechada a quatro chaves. Afinal, aquelas paredes guar
dam segredos indevassáveis.
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LIVROS DO CINQÜENTENÁRIO

Celebrar o MARGS, para nao morrer
O MARGS encerra as 
atividades do cinqüentenário 
concretizando um projeto 
editorial ousado. Três livros 
com a memória do Museu 
serão lançados neste ano. 
numa iniciativa fomentada 
pelas Leis Rouanet e LIC, com 
a parceria das empresas 
Gerdau e Tintas Killing.
Com design gráfico de Clô 
Barcelos e fotos de Genaro 
Joner. o primeiro volume, 
organizado por Vera Grecco e 
Paulo Gomes, recupera 
depoimentos inéditos de 
pessoas que viveram e 
construíram o Museu em suas 
diversas fases, além de contar 
com documentos históricos e 
com um texto especial sobre 
o arquiteto Theo 
Wiederspahn. 
autor do prédio da 
Praça da Alfândega.
O segundo livro foi concebido 
por Francisco Marshall e Cida 
Golin e reúne uma seleção de 
artigos e ensaios publicados 
nos informativos do Museu 
ao longo de 30 anos, 
configurando uma 
significativa referência 
sobre a história da arte 
no sul do Brasil.
O terceiro tomo, bilingüe em 
inglês e espanhol, oferece ao 
leitor estrangeiro um rápido 
panorama da instituição por 
meio de textos e documentos. 
Nesta página, antecipamos o 
texto do escritor Eduardo 
Bueno, que participa do 
primeiro volume, lançando 
seu olhar sobre o Museu do 
coração da cidade.

Já não existe praia na Rua da Praia, 
qualquer porto-alegrense está cansado de 
saber. O que nem todos percebem é que 
justo aí está um dos reflexos mais nítidos 
da alienação que se estabeleceu entre a ci
dade e o lago que não apenas a viu nascer 
como foi a principal, quase única, razão 
para seu surgimento. Mas é evidente que 
houve uma época em que as águas do 
Guaíba lambiam as franjas da rua que veio 
a se tornar a mais conhecida da capital.
Afinal, o Porto dos Casais - que, em seus 
primórdios, não era muito mais que um 
ajuntamento de barracos de imigrantes Erico Veríssimo, Dyonélio Machado e 
sem-terra ludibriados pelas promessas va- outros tantos. Os gaúchos, afinal, tinham 
zias de políticos sem-vergonha - surgiu chegado ao poder - e a galope, amarran-
nos arredores da atual Ponta do Gasôme- do seus cavalos no obelisco da avenida Rio

seguir, criar o Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, seu anseio soou como quimera 
- um capricho supérfluo, um requinte des
necessário. Como se uma sociedade pudes
se se impor ao restante do país sem o devi
do lastro cultural.

Por empenho e determinação de 
Malagoli e de uns poucos heróis e heroí
nas, o MARGS nasceu — sua gênese, cele
brada neste conjunto de livros, acaba de 
completar meio século. Mas é claro que o 

resplandecia, orgulhosa, como se lê, qua- museu não surgiu com força e prestígio su- 
se se vê, nas crônicas de Nilo Ruschel, ficientes para ocupar um dos mais belos e

simbólicos prédios de Porto Alegre: o 
MARGS nasceu no foyer, quase no sótão, 
do Theatro São Pedro. Que, 24 anos de
pois, o museu tenha se transferido e se ins- 

Branco, no Rio, e apeando a turma “café- talado justo no seio da antiga Delegacia 
com-leite” do Palácio do Catete. A antiga Fiscal - quadros a óleo, aquarelas, escultu

ras e idéias substituindo arquivos-mortos, 
livros-caixa, papelões e papelada - parece 
a concretização de uma metáfora libertária.

Mas muita coisa deu para trás desde 
então. E não se trata de lastimar as limi
tações, o raquitismo das verbas e os even
tuais desvios de rota que tantas vezes afli
giram o MARGS. Trata-se, isso sim, de 
lamentar a degradação do centro de Por
to Alegre e do entorno da Praça da Alfân
dega; a derrocada da Rua da Praia, o afas
tamento e a poluição do Guaíba, a feiura 
e a pobreza reinantes, embora na última 
década o próprio MARGS, o Memorial 
do Rio Grande do Sul, o Santander Cul
tural e o futuro conjunto cultural da Cai
xa Federal estejam dando novo fôlego ao 
centro e à praça. Mas queremos mais, 
muito mais - e eu, particularmente, es
tou coberto de motivos.

tro e, a partir dali, foi se estendendo para 
leste, em direção ao que viria a ser o Lar
go da Quitanda. E tal expansão se deu alfândega já havia sido remodelada 
por uma via paralela à margem do lago, a transformara 
estreita estrada de terra que a prática coti
diana e a sabedoria popular batizaram 
de... Rua da Praia.

O Largo da Quitanda cedo virou Pra
ça da Alfândega, pois, além do trapiche 
principal, ali surgiu a primeira alfândega 
da capital - as sociedades ibéricas, con
vém lembrar, sempre sobretaxaram seus 
súditos com impostos abusivos. A praça 
se impôs então como o coração comerci
al da cidade e, ao redor dela, brotaram os 
bancos, jornais, cinemas, farmácias e ho
téis que marcaram a transformação de um 
mero vilarejo isolado nas lonjuras meri
dionais do Brasil em centro urbano

e se
em Delegacia Fiscal. Os im

postos, ainda extorsivos, passaram a ser re
colhidos em um lindo prédio, de arquite
tura eclética, saído das pranchetas lumino
sas de Theo Wiederspahn, o maior arqui
teto da história de Porto Alegre. A vida era 
boa e farta - ou assim parecia. E a Rua da 
Praia, embora já afastada do Guaíba, vivia 
seus dias de boulevard elegante.

Culturalmente, porém, a cidade per
manecia imersa na mediocridade. Burocra-
tas, coletores de impostos, juizes, militares 
positivistas, intendentes, interventores e 
políticos autoritários tinham assegurado 
seu lugar ao sol. Mas ativistas ainda esta
vam na cadeia, escritores no exílio e artis
tas na berlinda. O pintor Ado Malagoli 
não estava preso, nem exilado ou esque
cido. Mas quando ele ousou sonhar e, a

cos
mopolita - a moderna Porto Alegre de fins 
do século 19 e do alvorecer do século 20.

Nas décadas de 1930, 40 e 50, a praça
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na praia
Meu pai e minha mãe se conheceram pudesse ser muito diferente do Tietê.

na Rua da Praia na esquina com a Praça Para completar, sabia que onem
da Alfândega, em setembro de 1954 - mês MARGS existia. Alienado da cidade, do
e ano em que o MARGS nasceu e a pou- Estado e do Brasil, entrei no museu pela

metros do local onde agora está. Se eles primeira vez — céus, que vergonha! - emcos
não tivessem se conhecido, eu não teria nas- plena década de 1980. Mas já era fã dos
cido (em 1958), como diz, resvalando no prédios de Wiederspahn e, homem sem-
óbvio, aquele comercial de cartão de crédi- pre atrás de meu tempo, também venera
to. Mas a família mudou-se para São Paulo va Weingãrtner e Ângelo Guido,

1963 e, quando retornei a Porto Alegre, Lutzenberger, Gotuzzo e Crusius, Joãoem
em maio de 1968, o centro da cidade já Faria Viana, Boeira Faedrich e Fahrion.
mergulhara na decadência pós-golpe de 64. Não havia (e ainda não há) no MARGS
Eu só ia à Rua da Praia para ir ao dentista — tantas obras deles quando eu achava e
e nunca gostei de ir ao dentista. Não vi nem queria que houvesse, mas elas me apre-
percebi que o coração de Porto Alegre esta- sentaram os primeiros fíashs de uma Por-
va sendo arrebatado de mim e de to Alegre refinada, romântica e cosmopo-meus
conterrâneos - como a praia já o fora da rua lita, com a qual jamais sonhara.
que ainda leva seu nome. Nome que se não Uma Porto Alegre idílica, mas plausí-
era de todo inexplicável, para mim soava vel e possível. Um porto, a beira-lago, com

ameaça, pois não achava que o Guaíba uma rua na praia, alegre. Uma cidade comcomo

um parque central, com um mercado ba
cana, com a tal sinfônica de Erico e, é cia-

-

ro, com um museu metropolitano plan
tado em seu coração florido de ipês e
paineiras e guapuruvus, entre os cafés e as
livrarias, no sopé do Theatro. Um museu
ocupando uma antiga Alfândega. Por que1 não? Por quem não?

As promessas continuam vazias, mui
ta gente continua sem terra e muitos po
líticos sem-vergonha. Os impostos tam
bém continuam extorsivos, mas pelo me-

agora podem retornar para o antigonos
prédio da Alfândega na forma de incenti
vos promovendo a cultura no meio da pra
ça, quase ali, na Rua da Praia, onde já
houve um porto alegre cheio de casais,
diversão e arte.

Eduardo Bueno
Escritor

Praça Senador Florèncio 
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RELEITURA

0 MARGS apresenta uma exposição de
acervo sobre a obra de Ernest Zeuner, um
dos principais desenhistas da antiga
Editora Globo. Nesta página, o cartunista e
ilustrador gaúcho Edgar Vasques interpreta
com aquarela um guache do mestre
alemão. O momento não poderia ser mais
oportuno: Vasques escolheu fazer uma
releitura de um cenário profundamente
alterado pelo tempo, a Praça da
Alfândega, com os cinemas Imperial e
Guarany ao fundo, salas hoje fechadas
depois de quase um século de
funcionamento.

Têmpera sobre papel da série A vida na cidade: visão geral de uma cidade, s/dat

TA IMA ZEUWER ...

Ernest Zeuner nasceu em Zwikan, 
Alemanha em 1895. Mudou-se para 
Leipzig ao ingressar na Academia de Artes 
Gráficas da cidade. Surpreendido pela 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), foi 
convocado para servir nas frentes de 
batalha. Depois da Guerra, transferiu-se 
para o Brasil. Já em Porto Alegre, foi 
contratado como desenhista da Editora 
Globo, na época uma das mais importantes 
do país. Ali orientou uma geração de 
artistas de expressiva qualidade como João 
Fahrion. Edgar Koetz e Gastão Hofstetter. 
Observador, Zeuner representou em seus 
desenhos as tensões entre campo e cidade, 
em uma época de industrialização e 
degradação do meio ambiente.

Edgar Vasques nasceu em Porto Alegre em 
1949. Faz parte da importante geração de 
cartunistas e chargistas dos anos 70. 
Formado em arquitetura. Vasques 
trabalhou nos jornais Folha da Manhã, 
Diário do Sul e Coojornal (RS), no Pasquim 
(RJ) e nas revistas Versus e Playboy, onde 
desenhava as aventuras do Analista de Bagé, 
com argumento de L. F. Veríssimo. É autor 
de diversos livros com seu famoso 
personagem Rango - que completa 35 anos 
em 2005. Um de seus trabalhos mais 
recentes é a ilustração do livro Brasil: terra à 
vista, de Eduardo Bueno. Sua brilhante 
associação entre palavra e imagem pôde ser 
conferida no Museu do Trabalho, na mostra 
Legendas vivas, em junho deste ano.

A mostra de acervo de 
Ernest Zeuner fica em cartaz 
na Galeria Oscar Boeira até 
28 de agosto. Visitação de 
terças a domingos, das 1 Oh 
às 19h, com entrada franca.
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ATELIÊ

Na esquina 

da Riachuelo 

com a Marechal
Quem imagina 

que num dos lugares 
mais feios e descuida
dos da Riachuelo,

transformar em quase outra. Limpa o pincel 
na parede, as tintas vão se sobrepondo, memó
ria de alvenaria, textura para acolher

Não há rotinas sistemáticas de produção. 
Quando Gelson Radaelli pode, e quase sem-

0 Jornal do MARGS 
abre o ateliê do 
artista gaúcho 
Gelson Radaelli,

o artista.

uma rua que poucos45 anos,
olham com carinho pre pode, está no ateliê. Algo como um refú-no centrao de
ou atenção, no centro gio, sua “fortaleza da solidão", repete háPorto Alegre anos.
de Porto Alegre, es- Da janela controla outra parte fundamental na

conde-se um artista e coisas boas da vida como vida. Bem pertinho, a meia quadra, está osua
livros, pinturas, telas, tintas, vinhos, receitas de seleto restaurante Atelier de Massas que ele
molhos e uma imaginação capaz de transfor- abriu em 1992, trazendo o sabor, os cheiros
mar tudo isto em cotidiano? Bem e criatividade na interpretação da culináriana esquina
da Riachuelo com a Marechal Floriano, italiana para um endereço conhecido pelo pon-em um
prédio muito velho e muito cinza, Gelson to de drogas, cabarés e casas de pagode.
Radaelli se recolhe para criar. Segue a tradição O sucesso na gerência do restaurante trans-
das pintoras Alices, que mantiveram no sexto formou-o em mecenas de si próprio. Foi uma
andar daquele edifício, até o início deste sécu- forma também de seguir a tradição familiar
lo, seu famoso ateliê conjunto de trabalho, de italiana e conjugar as memórias da infância em
onde saíam pintadas as meninas de olhos de Nova Bréscia e as famosas reuniões à mesa. Seu

12 alice ou as telas delicadamente melancólicas e pai, entusiasta do filho que desenhava desde os
introspectivas de Brueggemann. sete anos, não deixava de estimular a leitura, o

No segundo andar nascem as pinturas desenho, o estudo de referências universais
monocromáticas de Radaelli, conhecido pela 
figura em preto e branco, pela insistência

Bacon, Van Gogh, Matisse, Goya.como
Radaelli veio para Porto Alegre, fez publicida-em

reduzir qualquer adereço da imagem, pelo de- de, diagramação, e teve em Fernando Baril e
safio da contenção. Seu ateliê é também Iberê Camargo algumas pistas fundamentais.um
pouco assim. Além dos livros e das várias cai- Gelson olha o ateliê e diz que um dia sairá
xas de cigarro, garrafas e cálices de vinho, qua- dali para um lugar maior. Talvez leve o restau-
se não há objetos. Um divã, duas cadeiras, uma rante junto. Quem fica pergunta se serão os
delas destinada a fazer o artista sentar, pensar e mesmos, o restaurante e o ateliê, para além da
contemplar longamente a tela branca, onde a rua Riachuelo.
figura humana é jogada em carvão preto e de-

Cida Golin
pois vai se movendo, se reconstruindo, até se Jornalista
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LUGARES LIVROS

Um não-lugar? A &K.QUEÇTXA 
TiNTf\\ 

TínTíNA
A orquestra tintim por tintim, de Liane 
Hentschke, Susana Ester Kruger, Luciana Del Ben e 
Elisa da Silva e Cunha - As quatro professoras e 
especialistas em educação musical desvendam o 
universo da sonoridade e da música em um livro 
recheado de ilustrações e textos explicativos. O CD 
que acompanha a publicação ajuda professores e 
alunos a entenderem o funcionamento de uma 
orquestra e seus instrumentos, o papel do maestro, da 
partitura e dos sons em geral. O livro, que também dá 
dicas de como aproveitar adequadamente 
concerto, tem apresentação do maestro Isaac 
Karabtchevsky. Moderna, R$ 25,90.
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O luxo eterno: da idade do sagrado ao 
tempo das marcas, de Gilles Lipovetsky e Elyette 
Roux - Em dois ensaios complementares, o filósofo e 

□ a especialista em marketing e gestão fazem uma análise 
sobre a história e o consumo do luxo na sociedade. 
Lipovetsky retorna ao passado para traçar a 
arqueologia do luxo, apresentando os rituais de povos 
primitivos, cujos bens mais preciosos eram 
reconhecidos pela natureza sagrada. Já Roux busca 
desvendar quem é o novo consumidor desses objetos 
de desejo. Para isso, ela se debruça na pesquisa sobre a 
identidade e a gestão das marcas. Em tempo: Gilles 
Lipovetsky é um dos convidados da 1 Ia Jornada 
Nacional de Literatura de Passo Fundo, que acontece 
de 22 a 26 de agosto no campus da UPF. Companhia 
das Letras, R$ 35,00.
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Um importante filósofo do século XX, Vilém Flusser, disse 

livro Pós-História que “há culturas que recorrem à concentração dos p 
sarnentos para alcançarem a felicidade. Já, nossa cultura cria constante
mente técnicas que visam a divertir o pensamento de determinados as
suntos e daí proporcionar a felicidade”.

Em função desta reflexão, para esta coluna Lugares, proponho 
“não-lugar” - esquecendo os sentidos conceituais do termo 
bata um pouco essa nossa mania de olhar somente o que há pr 
tivamente visto. E mesmo sabendo que uma das propostas da coluna é 
levar o conhecimento de um local interessante ao leitor, arrisco fazer, ao 
contrário, um convite.

em seu
en- í

li

um
— que com- 

a ser obje-

A fotografia aqui exposta refere-se ao meu lugar favorito para olhar o 
nada. Mesmo sendo uma paisagem belíssima e 
pecial - é uma saibreira cujas terras coloridas, em tons de amarelo, ver
melho e verde, já foram muito utilizadas para manufatura de tinta indus
trial - consegue propor um recolhimento para quem está nele. Talvez 
seja o silêncio. Talvez seja o vento. Talvez seja a proximidade com a água. 
Ou os sons emitidos pelos pequenos insetos. E todo aquele céu.

Um não-lugar no sentido que proponho aqui é uma forma tosca e 
bonita de referir aqueles lugares únicos, próprios - e talvez inexistentes - 
de nossos pensamentos, sonhos e desejos. Um local que ocupe espaço 
mapa, mas que nos faça ficar tão atentos aos detalhes imóveis que acabe 
por resultar numa espécie de estado hipnótico. Um transe que nos leva a 
encontrar

Fotografia no Brasil: um olhar das origens ao 
contemporâneo, de Angela Magalhães e Nadja 
Peregrino - O trabalho das pesquisadoras contempla 
um amplo panorama da história da fotografia 
brasileira dos séculos XIX, XX e início do XXI, 
transitando entre a fase pioneira do período Imperial e 
a fase moderna. A publicação, que reúne mais de 450 
fotos, ratifica a importância da fotografia para o 
cenário da arte contemporânea e atesta a vitalidade da 
produção brasileira. O livro também é uma celebração 
da parceria de mais de 20 anos de trabalho entre as 
autoras, que participaram da criação de inúmeros 
centros de fotografia, organização das Semanas 
Nacionais da Fotografia da Funarte e foram parceiras 
de muitas exposições fotográficas. Funarte, coleção 
História Visual, R$ 63,00.

lugar fisicamente es-
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respostas para perguntas ainda não feitas, dúvidas latentes, 
perdão de rancores, sorrisos de memórias.

Existencialismos à parte, acredito que locais assim são necessários. 
Fazem com que nós olhemos para o que realmente pode surtir diferença 
neste mundo: essa tão falada alma - ou consciência, ou seqüência elétri
ca, ou divindade - que deveria nos guiar para alguma coisa. Nos indicar 
como podemos ser melhores para nós e para os outros. Mas é preciso ser 
dito: olhar para o nada — ou tudo — interno pode resultar em bons e 

momentos. Às vezes, mais ruins do que bons, e talvez seja 
motivo de nossa resistência. Ficar parado, olhando sem ver... não... va
mos ao cinema, ao teatro, num barzinho, conversar. “Ver” gente. E tudo 
bem que o seu lugar possa ser um estádio de futebol lotado - desde 

não seja desculpa para evitar a tão temida solidão.
E não me entendam mal: os frutos de nossa cultura devem

ABSTRACIONISMO • Abstracionismo geométrico e informal: a
vanguarda brasileira nos anos cinqüenta, de
Fernando Cocchiarale e Anna Bella Geiger - É 
referência básica para quem quer conhecer a arte 
brasileira e uma de suas principais vertentes e 

5 tendências. O livro, que não era reeditado desde 1987, 
{ nasceu de uma pesquisa dos autores realizada entre 
j 1980 e 1981 cujo objetivo era traçar um panorama da 
I vanguarda abstrata geométrica e informal no Brasil,
' desde seus primórdios até os anos 60. A edição revista 

e complementada possui um apêndice de pequenos 
verbetes sobre artistas abstratos da época. Funarte, 
coleção Temas e Debates 5, R$ 48,00.

GEOMÉTRICO f iNHMmai

maus umaeste o

que
este

ser apre
ciados. Minha proposta é que, de vez em quando, apreciemos também 
a própria cultura que somos. Convido, então, a selecionarmos um lu-

■ tVNANCO COCOnAUU
•UH. «OlA Oí Cí •füíirti

gar que nos permita este momento.
Finalizando com as palavras de Flusser: “o Oriente optou pela auto- 

afirmação do homem, e correu o risco de perder o mundo. O Ocidente 
optou pela conquista do mundo, e correu o risco de perder-se nele”. 
Excluindo a questão continental, espero que você se sinta seduzido a 
escolher o seu lugar de encontro.

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.brCybeli Moraes 

Jornalista, cyb.alla@terra.com.br
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OPINIÃO

A 5a Bienal do Mercosul 
inicia em 30 de setembro e 
tem como tema Histórias da 
arte e do espaço. Esta edição, 
que pode ser vista em Porto 
Alegre até 4 de dezembro, 
reúne 1 73 artistas. De todas, 
é a que traz o maior número 
de trabalhos brasileiros, além 
de obras argentinas, 
bolivianas, chilenas, 
mexicanas e uruguaias. 
Também foram convidados 
quatro artistas para a 
representação de Europa, 
Estados Unidos e Suíça.
Sob a curadoria-geral do 
crítico e professor Paulo 
Sérgio Duarte, a Bienal 
mescla as nacionalidades dos 
participantes, dividindo os 
trabalhos em quatro vetores: 
Da escultura à instalação. 
Direções do novo espaço, A 
persistência da pintura e 
Transformações do espaço 
público. O MARGS recebe 
obras de 21 artistas 
brasileiros e estrangeiros - 
entre eles Iberê Camargo, 
Mira Schendell e Alfredo 
Volpi -, além de pinturas do 
artista homenageado,
Amílcar de Castro.
Ao completar cinco edições, 
a Bienal se consolida como 
um evento pontual do 
sistema de artes latino- 
americano e já começa a 
construir sua memória. Nesta 
página, duas perspectivas 
sobre o seu nascimento.

A pasta cor-de-rosa e a Bienal
A vida é como um campo de fute

bol com uma bola pronta para ser chu
tada, mas às vezes não há jogadores e o 
campo não é usado. O inço cresce.

A criação da Bienal do Mercosul 
foi um pipocar generalizado para des
centralizar a força motora da Bienal de 
São Paulo, muito orientada pelos cen
tros internacionais, e colocar em deba
te a arte do sul da América Latina. O 
crítico José Luiz do Amaral tentava es
tabelecer boas vizinhanças com o Uru
guai e a Argentina para facilitar um vai 
e vem entre os artistas e suas obras. 
Chegou a montar pequenas exposições 
nos respectivos países.

A produtora cultural Maria Beni- 
tes elaborou um projeto chamado Bie
nal do Cone Sul (fruto de um encon
tro dela com o empresário Jorge Jo- 
hannpeter no aeroporto, quando ela ia 
tratar da vinda da parte histórica de 
uma Bienal de São Paulo para o Edel- 
1 rade-Center- Concepção-), pôs numa 
pasta cor-de-rosa e entregou-a à Se
cretária de Cultura, Senhora Mila Cau- 
duro. Enquanto em Curitiba se cogi
tava fazer também uma Bienal do Cone 
Sul, por aqui a pasta cor-de-rosa dor
mia numa gaveta. O jogo pendeu para 
o campo verde de Porto Alegre, com 
uma bola colocada pelo Secretário de 
Cultura Carlos Jorge Appel.Ele foi à 
procura de uns jogadores para colocar 
em ação o jogo latente das artes e achou 
o grupo certo. Montou um time 
com mais atacantes do que goleiros, 
mas de paixão e garra. Esta equipe já 
havia mostrado jogo durante décadas: 
a paixão de mudar a cidade através da 
arte (não foi sempre assim na história 
da humanidade?). Os jogadores já ti
nham pensado transformar a Travessa 
do Carmo num centro de arte pública, 
pintaram um mural (até o mestre Ma-

lagoli participava), colocaram uma es
cultura na praça da Epatur, participa
ram do ateliê coletivo Ponto das Artes 
da Beth Nunes junto ao Mercadão das 
Artes, atacaram o Muro da Mauá, cria
ram o movimento PÜA 90 -A Última 
Década que depois resultaria no Pro
jeto Espaço Urbano Espaço Arte da 
Prefeitura; criaram um Ateliê aberto ao 
público marginalizado pelos circuitos 
oficiais, o Eucaliptos Panela Center, no 
último andar do Estádio dos Eucalip
tos, e sua sede social era o Bar Super- 
frango, em frente. Jogaram muitas par
tidas mais, na maior parte sem resulta
do concreto, mas semearam muitas idéi
as que um dia ainda podem se concre
tizar, como um Parque de Esculturas em 
Gramado.

Pois é, tinha mais atacantes do que 
gente na defesa e no gol, isso foi um 
erro de estratégia, mas quem é perfei
to? Grêmio e In ter que o digam.

Os jogadores não tinham empresá
rios, mas tinham um jornal, o Então, 
que fazia furor na cidade. Criava mui
tos admiradores, mas talvez ainda mais 
inimigos na torcida adversária. Em dú
vida sobre quem colocar como 
diretor no Museu de Arte, o secretá
rio Appel consultou seu colega de 
basquete, o jogador Nelson Jungblu- 
th, que, por sua vez, consultou a equi
pe de jogadores: concluiram que esta
va na hora de colocar uma super-ad- 
ministradora na direção do MARGS. 
A escolhida foi a mais tchã, a senhora 
Maria Helena Johannpeter. A resposta 
foi na lata: puxa, que legal seria, mas 
não tenho tempo para uma função in
tegral, porém num projeto especial, 
contem comigo. Plim, plim: a pasta 
cor-de-rosa!!!! Os jogadores tinham 
uma cópia!

O assunto era urgente, Curitiba iria

botar o time em campo e levar a Bienal. 
A jogada começou com Nelson que 
passou para o Appel que, rápido no 
gatilho, lançou na grande área do Go
vernador Britto. Houve um jantar 
muito caprichado feito pelo senhor Jus
to Werlang. Para este foi convidado o 
senhor Johannpeter que ama as artes e, 
mesmo sem jantar, teria dito que sim 
(afinal ele já tinha dito que sim no ae
roporto). Ele perguntou aos jogadores 
quais seriam as regras do jogo. Aí, 
afloraram os ideais de todos, mas em 
especial a vontade nunca satisfeita de 
conhecer os vizinhos: ninguém conhe
cia um artista argentino, um uruguaio, 
um paraguaio, um chileno, como eles 
também não conheciam os brasileiros. 
Os jogadores queriam partidas amis
tosas com os vizinhos, muitos encon
tros, porque os outros jogadores das 
artes lá na Europa e América do Norte 
eles já conheciam bastante pela Bienal 
de São Paulo.

Assim se criou a Bienal do Merco
sul, uma Bienal Latino-Americana. Foi 
gol! - (Nascimento). Hoje, dez anos 
depois, está cada vez mais longe da 
idéia inicial, mas a Bienal está 
aí. Quem sabe, um dia, terá uma edi
ção assim como foi idealizada pelo 
grupo que fez o papel de parteiros, 
porque nada se sabe da idéia que esta
va atrás da concepção.

O time da época jogava com Caé 
Braga, Paulo Chimendes, Nelson Jun- 
gbluth, Paulo Olszewski, Maia Menna 
Barreto, Gustavo Nalde, Manolo Doy- 
le, Maria Tomaselli, Wilson Cavalcan
ti, Paulo Roberto G. Ferreira. Todo 
mundo pra frente!
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Maria Tomaselli Cirne Lima 
Artista plástica

Paulo Roberto Caiger Ferreira 
Jornalista e advogado
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MARGS ADO MALAGOLI

Cursos de Arte
Informações: (51) 3212-2281. 
extensao.margs@terra.com.br
- Aquarela para iniciados
e iniciantes - Prof. Eduardo Guimarães 
Quinta-feira, das 14h às 18h, Torreão 3.
- Desenhe pintando com
figura humana - Prof. Paulo Porcella 
Quarta-feira, das 14h às 18h, Torreão 4,
- Desenho a pastel - 
Prof3. Ariadne Decker 
Quarta-feira, das 14h às 18h, Torreão 3.
- História em Quadrinhos e Mangá - 
Legio Studio
Sábados, das 1 Oh às 12h ou das 14h 
às 16h. Torreões 3 e 4
- Mosaico romano 
e contemporâneo - 
Prof. Leonardo Posenato 
Sexta-feira, das 14h às 16h. Torreão 4.
- Pintura em acrílica e óleo - 
Prof. Ênio Lippmann 
Segunda-feira, das 14h às 16h. Torreão 4.
- Representação Gráfica 
de Produtos -
Prof° Achylles Costa Neto 
Sábados, das 14h às 18h, Torreão 3.

Encontros de 

final de tarde
A criação da Bienal de Artes Visuais 

do Mercosul ocorre, significativamen
te, ao fim de dez anos caracterizados por 
uma intensa participação do Governo 
do Estado na área da cultura, promo
vendo o debate e a participação. O que 
aponta para o fato de que a Bienal não 
surgiu ao acaso, nem brotou apenas do 
desejo e cia boa vontade dos que cola
boraram para seu surgimento, mas foi 
sendo construída pouco a pouco, à me
dida em que se geravam condições para 
sua implantação.

Já em 1987, quando começava a se 
firmar a preocupação com o intercâm
bio com a América Latina, apareceu a 
proposta da realização de uma Bienal. 
Era difícil, entretanto, levar adiante a 
idéia de criar uma instituição do porte 
de uma bienal internacional, quando 
havia tanto por fazer para recuperar e 
consolidar outras instituições em que 
abundavam os problemas, como o 
MARGS cheio de goteiras, o Museu 
Julio de Castilhos e o Museu de Piratini 
caindo aos pedaços, e assim por dian
te. Optou-se então pela realização de 
um Encontro Latino-Americano de Ar
tes Plásticas que, não só voltou a acon
tecer em outros anos, como desenca
deou uma série de eventos semelhan
tes em outros países latino-americanos.

Assim, ao poucos, iam-se consoli
dando condições para a retomada da 
idéia da Bienal. Em 1994, durante a 
campanha para o Governo do Estado, 
foi encaminhado ao candidato Antô
nio Britto um abaixo-assinado que reu
nia muita gente do setor das artes visu
ais, no qual eram apresentadas diversas 
sugestões, entre elas, a da realização 
bianual de uma mostra internacional 
em Porto Alegre. Uma proposta que foi 
assumida e passou a fazer parte do pla
no de governo elaborado logo após as 
eleições. Agora, sim, já não havia como 
duvidar de que a política cultural 
implantanda lá atrás parecia estar em 
condições de frutificar.

E não faltou, ao processo, espaço 
para a espontaneidade do dia-a-dia. A

esse respeito cabe lembrar um encon
tro em um fim de tarde, num bar de 
esquina. Estávamos ali, Maria 
Eomaselli Cirne Lima, Gustavo Nakle, 
Nelson Jungbluth e alguns outros ar
tistas, o Secretário da Cultura, Carlos 
Appel, e eu que o assessorava e dirigia 
o Instituto Estadual de Artes Visuais. 
Enquanto se avaliava a oportunidade 
de finalmente criar a Bienal, Gustavo 
Nakle, num gesto impulsivo, tomou 
o telefone ao lado da caixa registrado
ra e combinou com Dona Maria He
lena, esposa do empresário Jorge 
Gerdau Johannpeter, a realização de 
um jantar para reunir, em torno à pro
posta da Bienal, artistas, empresários, 
o Governador e outras autoridades. 
Pode-se contar, portanto, embora a 
história não tenha sido registrada nas 
publicações oficiais, que foi entre um 
encontro em um boteco e um jantar 
em sociedade que nasceu a Bienal do 
Mercosul. Mas é claro que houve mui
to mais. Muita água já havia corrido 
nesse rio, e muitas voltas ainda daria a 
roda do moinho.

O empurrão que faltava veio com o 
convite do grupo de artistas para o en
contro no bar, naquele fim de tarde. De
pois, no jantar, em ambiente mais for
mal e sofisticado, todos concordaram e 
aplaudiram a criação pelo Governo do 
Estado de uma comissão para elaborar 
o ante-projeto da Bienal e encaminhar 
a sua realização. Foi nessa comissão, que 
me coube coordenar, que se estabelece
ram pontos básicos, como a definição 
de que seria uma Bienal do Mercosul, 
mas com abertura para acolher obras 
de outras regiões. Foi nela também que 
surgiu a idéia de que a Bienal fosse ad
ministrada por uma fundação privada, 
conveniada com o Estado. A partir daí, 
as coisas tomaram o rumo da definiti
va realização da Bienal.

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

Loja do MARGS
Aberta de terças a domingos, 
das 1 Oh às 19h. Informações 
pelo fone (51) 3228 8533.
I o j ad o m a rgs@te rra.com.br

Bistrô do MARGS
15Aberto de segunda a sexta, das 

11 h às 21 h. e sábados, domingos e 
feriados, das 11 h às 19h. Informações 
e reservas pelo fone (51) 3225 4484.

Biblioteca de Artes
Aberta de terça a sexta, das 
1 Oh 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 a sexta, das 1 Oh às 
17h ou através do e-mail 
extensão, m args@terra.com. br

AAMARGS
Seja um Amigo do MARGS ou apóie 
nossos projetos culturais. Atendimento 
de segunda a sexta, das 13h às 18h 
ou pelo e-mail
amargs.margs@terra.com.br ou pelo 
fone (51) 321 1 5736.
Cadastre-se também através do 
site www.margs.org.br

José Luiz do Amaral 
Professor e escritor: dirigiu o IEAVI-RS em 

duas gestões: coordenou o ante-projeto da 
Bienal do Mercosul e fez parte de sua 

primeira Diretoria
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