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No dia 27 deste mês, o MARGS Ado 
Malagoli comemora 51 
Fechamos as comemorações do 
cinqiientenário do Museu com a

Nossos setores de Documentação e 
Comunicação também registraram 
números dignos de nota. Cerca de 
660 novos volumes adquiridos por 
meio de doações de pessoas físicas e 
instituições culturais. Mais de 600 
inserções sobre o Museu, somente 
nos veículos locais. Cinco anos de 
edição do Jornal do MARGS, único 
periódico cultural com circulação 
ininterrupta produzido por 
Museu brasileiro, distribuído 
atualmente em 200 locais no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e 
Minas Gerais.
E para comemorar seu quinto ano, 
esta edição do JM envolve 
leitores com o cartum de Edgar 
Vasques, com a poesia visual de 
Arnaldo Antunes, a vídeo-arte de 
Andy Warhol e a obra azul de Regina 
Silveira. Os textos da publicação 
também passeiam pela Estética do 
frio, pelo ateliê de Vera Chaves 
Barcellos, por uma pracinha da 
capital e pela programação de eventos 
e mostras do MARGS.
É preciso também citar o valioso 
esforço desprendido na produção de 
projetos culturais institucionais. 
Entendemos que a política cultural é

uma missão do Estado, mas que é 
compromisso da sociedade apoiar a 
sua manutenção, motivo pelo qual o 
MARGS e a AAMARGS têm se 
preocupado em desenvolver uma 
política de auto-sustentabilidade, 
cujos resultados começam a ser 
alcançados de forma inédita, em 
relação a quantidade de projetos e 
valor de captação. Atualmente, oito 
iniciativas dessa modalidade estão 
sendo desenvolvidas, sendo que 
quatro delas já se encontram em fase 
de implantação.
Ampliamos um colecionável gratuito 
e cultural. Em breve chega ao público 
o Livro de 50 anos do MARGS. 
Modernizamos nossos parques de 
informática e segurança. Recebemos 
mais de 700 pessoas em nossa casa no 
dia 27 de julho de 2004. Dialogamos 
com quase 70 empresas - aliás, 
damos as boas-vindas a nossa nova 
parceira, Sulvin, que comercializa os 
vinhos Casa de Amaro - e com a 
comunidade porto-alegrense de 
aproximadamente 1,3 milhão de 
pessoas. Bastante trabalho para 
preparar e comemorar com prazer 51 
anos de cultura e Arte.

anos.

sensação de dever cumprido: não só 
trabalhamos muito como projetamos 
importantes atividades para um 
futuro próximo.
Para que se realize uma grande festa 
os preparativos devem começar antes. 
Em função disso, a equipe do 
MARGS, especialmente nos últimos 
dois anos, preocupou-se em 
estabelecer grandes metas. De 2003 a 
junho de 2005, foram realizadas

um

, nos
espaços expositivos do MARGS, mais 
de 60 mostras de acervo do Museu, 
da Prefeitura de Porto Alegre e de 
instituições nacionais e 
internacionais, além de individuais de 
artistas brasileiros. Ainda 
período, contamos alguns números 
que ilustram o trabalho desenvolvido 
pelo MARGS: mais de 400 mil 
visitantes, 451 sócios da AAMARGS, 
200 eventos de extensão abertos ao 
público, 16 
de arte, 119 inscritos 
público para criação do selo de 50 
anos do MARGS e cerca de mil 
visitas guiadas realizadas pela 
mediação voluntária do Museu.

seus

no mesmo

Capa
Regina Silveira. Reflexus. 
instalação, recortes de duralex 
pintados, 1986.
Acervo do MARGS, foto de 
Rômulo Fialdini.

cursos teóricos e práticos 
em concurso

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS

Anima Italiana é Música e cultura 

alemã no Café do MARGSatraçao até agosto
2 Como parte integrante das celebrações dos 130 

da imigração italiana ao Brasil, a mostra expressa 
panorama da produção de artistas de origem 
italiana. A mostra, sob curadoria do pintor Alfredo 
Aquino, reúne cerca de 60 obras do acervo do 
MARGS, de instituições de arte e de coleções 
particulares. Entre os grandes nomes que integram a 
exposição destacam-se Luigi Grady, Arthur Piza, 
Arcangelo Ianelli, Iberê Camargo, Alfredo Volpi, 
Maria Bonomi, Lívio Abramo, Ado Locatelli, Eliseu 
Visconti c Cândido Portinari, entre outros. A mostra 
pode ser vista nas Pinacotecas do MARGS e na sala 
Berta Locatelli, de terça a domingo, das lOh às 19h, 
até o dia 28 de agosto. A entrada é franca. Visitas 
guiadas podem ser agendadas pelo fone (51) 3221 
3545, no Núcleo de Extensão do Museu.

O tradicional espaço do Museu, além de oferecer 
cardápio de tortas e cafés especiais, traz para o público dois 
eventos permanentes: o Deutscherkaffee - aprendendo a 
reaprender e o Bossa no Café. O primeiro consiste em 
encontros semanais - às terças-feiras, das 17h às 19h - para 
conversar em alemão e trocar experiências culturais, histórias e 
lembranças sobre a cultura germânica. O projeto é organizado 
por Bia Kern e é realizado em parceria com o Consulado da 
Alemanha e com o apoio da professora Coni Fertsch. Já o 
Bossa no Café tem por objetivo tornar as tardes de domingo 
mais musicais. O duo de violino e violão composto por 
Débora Dienstmann e Pablo Lanzoni, num repertório que 
passeia entre a bossa nova e a MPB, proporciona boa música 
para os freqüentadores do local. Ambos os eventos têm 
entrada franca. O Café é aberto de terças a domingos, das 
10h às 19h. Informações pelo fone (51) 3227-3712.

anos um
um
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ENTREVISTA

0 humor mantém a luz acesa
visual. Isso era um problema porque eu não podia, 
por exemplo, mandar desenhos para um salão 
internacional, uma tradição aqui onde todos 
mandam e ganham prêmios. Raramente consigo 
participar, porque sempre tem a 
língua portuguesa, esse código 
secreto em termos internacionais.
Achava isso uma limitação; mas 
não, é uma característica. Então, 
vamos trabalhar dentro dela. Os 
desenhos da mostra não te dão 
todo o nexo do que eu estou mostrando, sempre 
precisam da legenda, que também não funciona 
sozinha.

Jornal do MARGS - A tua exposição Legendas 
vivas, exibida no Museu do Trabalho, reúne 
aquarelas realizadas em pouco tempo, com muita 
velocidade. Como foi este processo e o trabalho 
de articulação da imagem-palavra?
Edgar Vasques - A preparação dessa exposição 
durou dois anos e 14 dias. Dois anos tentando 
pensar o que eu iria expor e 14 dias desenhando. O 
Museu do Trabalho tem uma orientação de expor 
os trabalhos da periferia das Artes Plásticas, 
inclusive os cartunistas. E por que os cartunistas 
são a periferia das artes plásticas? O cartunista 
trabalha com todas as técnicas e materiais do 
artista plástico, mas não produz originais. Produz 
matrizes, só te contratam quando está impresso na 
revista, no jornal, seja onde for. Tudo isso é 
grafismo aplicado. O artista plástico, não. Produz 
um original e pronto, seu trabalho está completo.
O artista plástico tem compromisso com a 

expressão, nós temos 
compromisso com a 
comunicação. Não somos 
vanguarda, precisamos do 
repertório do espectador. Temos 
que trabalhar com o déjà vu, com 
as coisas conhecidas, desde que tu 
sejas criativo e introduzas 

novidades. Já fiz muitas exposições, algumas 
retrospectivas e outras como artista plástico, 
mostrando aquarelas de paisagens e desenhos. Mas 
não com esse nexo. Pensei em mostrar algo 
diferente. Passei dois anos maquinando isso 
inconscientemente, tinha apenas aquele farol lá no 
fim da navegação, que era a data. Cerca de um mês 
antes, sonhei a exposição: ela veio toda, desenho 
por desenho. Do dia cinco ao dia 19 de junho, fiz 
todos os 14 desenhos. O diferencial é que meu 
desenho sempre vem associado a um texto, sempre 
tive um discurso verbal junto com o discurso

Edgar Vasques não cansa de 
transformar observação em 
desenho. No escuro, no 
estúdio, em trem trepidando, 
em barco, numa boate, na 
platéia do teatro. De tanto 
olhar, olhar e olhar, este voyeur 
às vezes arranja alguma 
confusão. Desde pequeno, 
escolhia seu gibi pela diferença 
no traço do Pato Donald. 
Encontrou no humor, esse lugar 
inteligente de registrar o 
cotidiano, uma alternativa de 
trabalho com o desenho e 
seguiu a escola de Millôr, 
Ziraldo e tantos outros. Da 
geração dos cartunistas e 
chargistas dos anos 70, autor 
do famoso Rango, que 
completa 35 anos em 2005, 
Vasques é mestre no jogo de 
aproximação e afastamento 
entre a palavra e a imagem.

JM - E o que vem antes: o texto ou a imagem?
Há trocadilhos...
EV - Alguns são trocadilhos, outros são 
contradições. A legenda redireciona o que a 
imagem está dizendo. Às vezes nem isso... Eu não 
sei te dizer o que veio antes. Possivelmente a 
imagem, porque todo o mundo nasce analfabeto. 
Toda a criança desenha antes de se alfabetizar. 
Cronologicamente, acho que a imagem é anterior, 
até na história da humanidade. Pintava-se na 
caverna antes de ter alfabeto. Conceitualmente, 
para mim, não. Desde criança, dentro da minha 
casa, com minha família, a gente sempre fazia o 
jogo da palavra: todo o mundo era “trocadilhista” 
de algum jeito. Eu dizia: “Mãe, eu quero caldo de 
feijão com arroz em cima”. E ela dizia: “Então tu 
queres um ricebergt” Pessoalmente, sempre fui um 
cara muito tímido, o desenho foi uma forma de me 
socializar. Eu era o desenhista da aula. Peguei uma 
neura de estar sempre a desenhar. Se tu me pegares 
num bar de noite, ou numa sala de espera, vais ver 
que estou rabiscando. Às vezes até em momentos 
inadequados: me recuperando de uma cirurgia 
numa cama de hospital, por exemplo. Há também 
as brincadeiras de separar sílabas da palavra.
“O que você achou desse barzinho? Ah, um barzinho 
VIP. Vi piores”. Todo o tempo tem esse jogo.

JM - É um jogo também que passa pelo humor 
da associação sonora.
EV - É uma tradição gaúcha do jogo da empulha. 
E os cartunistas fazem muito isso. Se reúnem toda 
semana e ficam dizendo um monte de besteiras, 
além de desenhar e inventar..., tramar em silêncio 
nossos planos.

JM - A aquarela dá uma delicadeza ao teu traço 
forte. Como tu vês esta relação?
EV - O que me atrai na aquarela é exatamente sua 
qualidade de leveza, é uma tinta que não dá 
cobertura. Tudo o que está embaixo aparece e 
soma. Eu me amansei muito na aquarela fazendo 
O analista de Bagé, na Playboy, com Luis Fernando 
Veríssimo. Foram sete anos, de 
1983 a 1990. Era uma sacanagem 
porque botavam o analista do 
lado da pin-up e ninguém 
olhava... nem eu. Naquela época, 
comecei usando ecoline, uma
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Nesta página, ilustração realizada para a Feira 
do Livro de Porto Alegre. Na página quatro e 
em detalhe, esboço para Lipopótamo, cartum 
da mostra Legendas vivas.
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anilina que faz as vezes da aquarela - porque 
também é transparente e muito usada em 
publicidade. Mas ela é muito escandalosa, pois 
concentrada. Comecei a achar que estava grosso 
demais, mesmo para o analista de Bagé. Aí 
a usar os eleitos da aquarela, pois não 
desenhista de humor, sou um desenhista

estabeleceram os grandes órgãos 
de imprensa. As batalhas 
políticas, de certo modo, foram 
resolvidas, e a caricatura deixou

cartum: ele não faz a revolução, mas mantém a luz 
acesa. Há quem diga — e é verdade — que o humor 
também folcloriza os problemas, tornando-os mais 
fáceis de engolir. Isso existe, tanto que Getúlio 
Vargas chamava os humoristas para o Catete. Mas 
isso depende de

vem

de cumprir essa necessidade. Veio 
uma fase de profissionalização e 

de um certo remanso. Na década de 50, 
os profissionais modernos. São os irmãos Sampaio, 
primeiro o Zeca, depois o Paulo. O Xico 
Stockinger começa a fazer caricatura, e aparece um 
monte

comecei
sou um

como ele é feito: tem porrada que 
dói e que faz o cara refletir na direção certa.e pronto.

A minha fissura é a realidade, tudo o que a luz está 
dizendo. Já passei pincelada por cima de fruta para 

se via a diferença, de tão fissurado no realismo. 
Comecei a ser humorista porque era o que tinha 
para lazer no jornal. Quando uso aquarela como 
quem pinta de forma realista, mesmo aplicando 
isso a um desenho estilizado, trato a paisagem de 
uma maneira realista: luz, sombra... Acho

aparecem

JM - Tu falaste, uma vez, que os políticos deviam 
deixar a caricatura para vocês, profissionais, e 
fazer política com seriedade. Será q 
cartunistas dariam bons políticos?
EV - Olha o único caso que eu me lembro foi a 
mulher do Hermes da Fonseca, primeira dama do 
país, que era caricaturista. Nair de Tefé. Ele 
grosso, um cara considerado burro; ela, uma pessoa 
sofisticada, uma dama da sociedade... 
caricaturista. É o caso que eu me lembro. Depois 
dizem que não há mulheres fazendo

JM - E...
EV - Os próximos projetos?
Editar todo o Rango. Fiz a conta, 
tenho mais de 1.760 tiras 
publicadas até hoje. Começou 
Folha da Manhã, depois saiu no 
Pasquim - apreenderam o 
Pasquim em todas as bancas do 
país por causa do Rango... Ele tem 
trajetória, mas sempre como bóia-fria, trabalhava, 
depois ficava desempregado, depois voltava. Neste 
ano faz 35 anos da criação do Rango, foi em 1970 
na faculdade de Arquitetura. Minha idéia não é 
museificar o Rango, até mesmo porque ele ainda 
está vivo, apesar da fome. E eu recebo 
mensalmente pedidos de publicação em livros 
didáticos. Pretendo editar quatro volumes: piadas 
sobre política, piadas filosóficas, comportamentais 
e ecológicas. Quatro livrinhos em uma caixinha e 
doar para todas as bibliotecas. Grande parte do que 
eu fiz nesses 35 anos com Rango é atual. Há 
piada de 10 anos atrás com uma entrevista na TV... 
assim: “Deputado, o que é ética para o senhor?”.
“É grego”.

ver

de gente. O próprio Nelson Jungbluth fez 
jornalismo gráfico. Nos anos 70, começa a minha 
geração. Começo a trabalhar em 73, na Folha da 
Manhã. Aí chega o Fraga, com uma visão 
extrovertida, o contrário de mim, e inventa o 
Quadrão, uma sessão de humor gráfico e de texto 
na Folha da Manhã. Propõe para o Bicudo (Elmar 
Bones), para o Ruy Ostermann, e eles topam. A 
essa altura estava saindo o Rango. Os humoristas já 
tinham certo prestígio. O Tiago, o Juska, o 
Schroeder, todos desenhavam naquela época. A 
diretora de cinema Flávia Moraes, o Nelson 
Nadotti, o Mário Goulart, todos passaram pelo 
Quadrão. A seção começou com uma página e 
quando terminou, três anos • 
lomos além: buscamos o Motini (um dos grandes 
desenhistas do realismo, esquecido em Porto 
Alegre, pintando uns

ue os

que esse era um
é o encanto, o mundo fica plausível, embora 
deformado. É caricatural, mas parece realidade. era

JM - Teu trabalho está sempre vinculado à 
comunicação diária, à rotina industrial de 
produtos gráficos. A facilidade das 
tecnologias mudou teu jeito de trabalhar?
EV - Eu faço uso de recursos eletrônicos, do 
computador, mas sou muito ciumento da minha 
mão, do desenho manual. Até pensei em fazer 
cartão: Edgar Vasques, desenhos feitos à mão. Acho 

que o desenho está na cabeça. Se 
eu enxergá-lo, desenho com o 
dedo na areia, com palito de 
fósforos, guardanapo. O 
instrumento é secundário. É

cartum...

novas

um nadepois, tinha quatro. E

quadros maravilhosos para 
sobreviver) para nos dar aula de modelo vivo. 
Juntamos gerações e, com isso, geramos circulação 
de informação, uma corrente de transmissão 
estava interrompida. E aí não parou mais. A cada 
dois, três anos, aparecia mais 
gente. Ferrer, Guazzelli, Allan 
Sieber, Adão Iturrusgaray, Moa, 
lotti, Bira, Jaca, e mais um monte 
de gente que vou esquecer de 
citar. Então, o que aconteceu de 
diferente foi isso: reativamos uma 
corrente de transmissão de algo 
que sempre houve e estava meio quebrado. Não 
sabíamos mais quem eram os velhos, eles não 
sabiam quem eram os novos. Juntou tudo.

longauma

queimportante na hora de obter o 
resultado, precisa técnica, mas o 

desenho está aqui. Se eu não estiver com as coisas 
na cabeça, não adianta ter o melhor computador 
do mundo. As facilidades de execução de 
idéia, dadas pela eletrônica, muitas vezes são 
confundidas com a despreocupação de conhecer os 
fundamentos daquilo. Não dá para jogar vôlei 
saber dar o saque, fazer o bloqueio, a recepção, o 
passe, etc. Existe uma grande falta de educação, 

q anterior ao computador, que me preocupa.
Estamos imersos na civilização da imagem, mas 
somos analfabetos em termos de imagem, que tem 
seu léxico, sua gramática, suas regras. Os pintores 
da Renascença sabiam disso. Eles pint 
quadros sabendo o que teu olho iria fazer para ler 
um quadro. Por isso, na pintura ocidental, 
normalmente a assinatura está embaixo, à direita, 
onde termina a leitura. O cara que pintava sabia o 
que estava fazendo contigo quando te mostrava o 
quadro. A gente não sabe, não fomos ensinados 
para isso. Se alguém aprendeu a ler, 
contar, “vai meu filho, vai te comunicar”. Não te 
ensinam a dançar, cantar, a entender a linguagem 
visual, a linguagem do movimento. Aqui é a 
civilização da necessidade, vivemos da mão

uma

sem

uma

JM - E sobre a função social do cartum? Às vezes, 
o uso do humor não acaba por neutralizar ao 
invés de mobilizar?
EV - Eu sempre me perguntei, para que serve? O 
padeiro, tu sabes; mas e o cartunista? Qual sua 
função social? O que ele dá para a sociedade? Por 
que existe essa atividade? Acho que a função social 
é dupla. Uma é a saúde mental. O riso como forma 
de manter o equilíbrio no meio da barbaridade, 
dos problemas, das tensões. Essa função terapêutE 
e catártica do humor. Outra, de certa forma 
oposta a essa, mas que se completa, é uma função 
de conscientização. Tu vais rir, mas tens que te 
preocupar com aquele problema e pensar nele, 
refletir sobre ele, te confrontar com uma opinião 
que podes concordar ou não. É mais fácil fazer isso 
perante uma informação que venha na forma do 
humor. Grosso modo, há duas maneiras de dar 
uma informação: uma é fria, técnica, chata, que 
interessa a um grupo de especialistas, algo 
catálogo de funcionamento da máquina. 
Fundamental, mas só a quem interessa. Outra 
forma é a quente, acoplada a uma emoção ou a um 
prazer, no caso, o riso. Quando a informação fria 
vem associada a uma emoção dolorida, tu não a 
esqueces, mas recuperas com dor. Quando 
com humor, tu recuperas com prazer, vai contar 
para os outros a piada. Este é o grande trunfo do

Entrevista concedida a Cida Colin e Cybeli Moraes 
Edição Cida Colin. Cybeli Moraes e Janine Mogendorffa vam

escrever e
íca

para a
boca. Se o governo te ensinar a ler, já está bom. 
Quando as crianças aprendem a ler, param de fazer 
outras coisas, inclusive desenhar. Acho que a
ignorância, que gera essa desinformação em relação 
à função do computador, é bem anterior.

JM - O sul, especialmente Porto Alegre, ainda é 
uma referência nacional na área de cartuns, 
quadrinhos, charges, dos grandes artistas gráficos? 
Qual foi sua melhor fase?
EV - Nós sempre tivemos tradição. A imprensa 
caricata do RS se desenvolveu muito no século 
XIX, porque cada lugar 
política. Isso vicejou até meados do século XX, 
quando houve a Revolução de 23,

como o

a usava como arma
vem

e se
1PO ItGAMO
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CALIGRAFIA

Intento
Caligrafia.
Arte do desenho manual das letras e palavras.
Território híbrido entre os códigos verbal e visual.
— O que se vê contagia o que se lê.
Das inscrições rupestres pré-históricas às vanguardas artísticas do sé

culo XX.
Sofisticadamente desenvolvida durante milênios pelas tradições chi

nesa, japonesa, egípcia, árabe.
Com lápis, pena, pincel, caneta, mouse ou raio laser.
— O que se vê transforma o que se lê.
A caligrafia está para a escrita como a voz está para a fala.
A cor, o comprimento e espessura das linhas, a curvatura, a dispo

sição espacial, a velocidade, o ângulo de inclinação dos traços da es
crita correspondem a timbre, ritmo, tom, cadência, melodia do dis
curso falado.

Entonação gráfica.
lais recursos constituem uma linguagem que associa características 

construtivistas (organização gráfica das palavras na página) a uma intui
ção orgânica, orientada pelos impulsos do corpo que a produz.

Assim como a voz apresenta a efetivação física do discurso (o ar nos 
pulmões, a contração do abdômen, a vibração das cordas vocais, os mo
vimentos da língua), a caligrafia também está intimamente ligada ao 
corpo, pois carrega em si os sinais de maior força ou delicadeza, rapidez 
ou lentidão, brutalidade ou leveza do momento de sua feitura.

A irregularidade do traço denuncia o tremor da mão. O arco de aber
tura do braço fica subentendido na curva da linha. O escorrido da tinta 
e a forma de sua absorção pelo papel indicam velocidade. A variação da 
espessura do traço marca a 
de tinta assinalam a indecisão ou

pressão imprimida contra o papel. As gotas 
precipitação do pincel no ar.

Rastos de gestos.
A própria existência de um saber como o da grafologia, independen- 

temente de sua finalidade interpretativa sobre a personalidade de quem 
escreve, aponta para a relevância que podem ter os aspectos formais que, 
muitas vezes inconscientemente, constituem a “letra” de uma pessoa.

O atrito entre o sentido convencional das palavras (tal como estão no 
dicionário) e as características expressivas da escritura manual abre um 
campo de experimentação poética que multiplica as camadas de signifi
cação.

I
Além disso, suas linhas, curvas, texturas, traços, manchas e borrões, 

mesmo que ilegíveis, ou apenas semi-decifráveis, podem produzir suges
tões de sentidos que ocorrem independentemente do que se está escre
vendo, apenas pelo fato de utilizarem os sinais próprios da escrita.

O A grávido de O.
Erres e ésses atacando Es.
A multiplicação de agás.
Rios de Us e emes e zês.
Esqueletos de signos fragmentados.
Dança de letras sobrepostas possibilitando diferentes leituras. 
Paisagens.
Horizontes ou abismos.

Arnaldo Antunes

Arnaldo Antunes, artista plástico, músico, poeta, expôs em julho Palavra imagem, 
um conjunto de poemas visuais na galeria Bolsa de Arte de Porto Alegre. A 
caligrafia em preto e branco Intento (78 x 106 cm), que ele publica no Jornal do 
MARGS, foi realizada em 2003. Comenta a relação entre sons, palavras e 
imagens. Ao lado, um pequeno ensaio sobre a arte da caligrafia.

mArGS



I

INTERNACIONAL
W-

Regina Silveira faz
poesia visual com a luz de Madri

A artista gaúcha criou 
obra especial para o 
Palácio de Cristal do 
Museu Reina Sofia

Poucas vezes um artista brasileiro ob
teve espaço tão especial no exterior para 
instalar sua obra. Regina Silveira ocupou 
— com sua reconhecida competência vi
sual e poética - o Palácio de Cristal, do 
Museu Reina Sofia. O prédio é um belo 
exemplar da arquitetura de ferro do sé
culo XIX, cartão postal de Madri 
engastado em bosque verdejante, emol
durado por um lago com chafariz, cisnes 
e gansos.

O cenário, aliás, parece pronto. De
safio monumental tentar inscrever aí uma 
obra de arte. Regina foi desafiada e ve 
Provou-o de dia e de noite. A instalação 
Lumen, tanto sendo atravessada pela luz 
quanto emitindo luminosidade, se inscre
ve entre as mais significativas realizadas pela 
autora em sua já extensa trajetória.

Era preciso criar visualidades poten
tes e nítidas para não serem esmagadas 
pela estrutura de ferro e vidro, com 54 
metros de comprimento por 28 
de largura. A altura máxima do arcabouço 
metálico atinge 22 metros. Lumen 
seguiu esse feito. O segredo? “Não esta
belecí queda de braço com o prédio”, fri
sa a artista. “Notei que só teria bom re
sultado se o tornasse protagonista de mi
nha obra, se trabalhasse junto com ele e 
não contra ele”.

É de total justiça admitir: p 
tistas hoje, tanto no país quanto no exte
rior, têm uma concepção espacial tão re
finada quanto Regina. Ela conseg

nceu.
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con-

Imagens do Palacio de Cristal (Museu Reina Sofia) e das intervenções Memoríazul e Transluz, 2005

oucos ar-

ue reu
nir, na mesma proposta visual, a 
milimétrica exatidão das malhas 
perspécticas que vão estabelecer os simu
lacros pretendidos quanto, em visão 
macro, inscrever essas composições no 
espaço do entorno.

Como ela domina essas dimensões? 
Com diversas estratégias. Para o Palácio de 
Cristal, Regina desenhou o trabalho sobre 
imagens fotográficas que ela fez do local, 
para experimentar as escalas necessárias.

A complexa montagem envolveu 
equipe de alpinistas e grua para a coloca-
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Regina Silveira viajou pela primeira vez a Madri em 1967, para 
na Europa, com bolsa de estudos do governo espanhol. Nessa 

época, aos 28 anos de idade, lecionava no Instituto de Artes (IA- 
UFRGS), como assistente de Ado Malagoli, e era pintora de 
crescente prestígio. Tinha feito a primeira individual no MARGS 
(1961), aos 22 anos.
Em 1965, teve individual na Galeria Goeldi (RJ), com apoio de 
Iberê Camargo, seu professor no Atelier Livre da Prefeitura. 
Começava a conquistar espaços no circuito nacional graças à sólida 
formação pictórica e às telas vigorosas, em tons baixos, de início 
filiadas à figuração expressionista e, depois, à abstração informal.
Foi durante a vivência européia de 1967 que Regina iniciou a 
profunda troca de paradigmas de sua obra. Frente a frente 
contemporâneo, percebeu protagonismos estéticos que a 
interessaram vivamente. Era a época da consolidação da corrente 
construtiva, da explosão da arte pop, da arte conceituai. Existia 
uma grande liberdade de experimentação de meios. Daí, pintar 
passou a ser algo insuficiente para ela. Começou a fazer coloridas 
colagens geométricas, que expôs na galeria madrilenha Seiquer.
No retorno a Porto Alegre, a cidade nunca mais teve de volta a 
pintora. Expôs no Instituto dos Arquitetos do Brasil uma série de 
esculturas construtivo-geométricas, de metal. Esculturas? 
Estranhamento de público e crítica. Pouco depois, a artista casou-se 
com o artista madrilenho Julio Plaza e foi morar em Porto Rico, 
para lecionar na Universidade. Lá, fizeram freqüentes viagens a 
Nova York, ebulição das vanguardas. O retorno ao Brasil deu-se 
com o convite de Walter Zanini para o casal lecionar na Fundação 
Armando Álvares Penteado (Faap). Radicaram-se em São Paulo.
Os anos 1970 seriam de presença rarefeita de Regina em Porto 
Alegre, em mostras focadas na gravura expandida, 
apropriações de imagens fotográficas e uso de malhas de 
perspectiva. Elementos que, desde então, elegeu como pilares da 

obra. Isso não conseguia reduzir o estranhamento do públi:: 
gaúcho, que ainda e sempre a queria pintora.
A sintonia com o Rio Grande do Sul só

ano
Ção da obra (impressa em vinil adesivo) 
nas faces externa e interna do prédio. O 
making-ojf com as imagens está no catá
logo realizado pelo Museu Reina Sofia 
para documentar a mostra: publicação 
bilíngüe (espanhol-inglês), com 188 pá
ginas e extenso depoimento da artista, 
além de vários textos críticos.

Mas nada, nem mesmo o estreito con
vívio com a obra da artista há quase duas 
décadas, um livro sobre ela

As outras duas peças da exposição são 
Memoriazul e Transluz. Memoriazul é 
feita de dois segmentos, um aéreo e ou
tro no piso, relacionados para armar 
uma ilusão. “A idéia é criar uma situa
ção hipotética e fantástica em que to
dos os vidros e armações de ferro das 
abóbodas se quebram e caem no chão, 
formando um imenso tapete de frag
mentos”, diz Regina.

A última obra do conjunto, Transluz, 
se organiza a partir de uma película de vi
nil azul em que a palavra “luz” é recortada 
em perspectiva, emoldurando e deixando 
vazar o céu acima e além dela. Como a 
autora observa, “é uma correspondência 
circular entre palavra e fenômeno”.

A imprensa espanhola abriu largas 
matérias para a exposição de Regina 
Silveira. Um dos principais jornais diá
rios madrilenhos, o ABC, deu capa e 
quatro páginas coloridas do seu cader
no de cultura. Um texto, assinado pela 
crítica Laura Revuelta, lembrou que os 
artistas que enfrentam o desafio do Pa
lácio de Cristal merecem uma atenção 
especial. E lembra que alguns, bastante 
famosos, não conseguiram bons resul
tados: “ Talvez os maiores fiascos vieram 
de dois dos mais reputados artistas in
ternacionais: Olafur Eliasson e Per 
Barclay”, espeta a crítica.

Após inaugurar a mostra em Madri, 
Regina Silveira viajou à Dinamarca para 
instalar uma peça feita especialmente 
para a mostra Shadoivs (Sombras), em 
cartaz no Museu de Arte de Soro até 
quatro de setembro. A coletiva home
nageia o escritor Hans Christian 
Andersen e tem no elenco Vito Acconci 
(EUA), Sophie Calle (França) e William 
Kentridge (África do Sul). Regina 
Silveira, gaúcha de Porto Alegre, é um 
nome cada vez mais internacional.

e outro em
com oprojeto poderíam me preparar para o im

pacto de ver Lumen ao vivo. A maior par
te das obras da artista é feita em espaços 
fechados, em ambientes negros que absor- 

toda uma mágica de projeções reais e 
virtuais de imagens, distorcidas e 
perspectivadas. Não havia no Palácio de

vem

Cristal esse espaço fechado. A artista criou 
à plena luz , incorporando como nunca os 
acontecimentos fortuitos da iluminação 
natural. A mágica se fez sem cortinas nem 
palco. Poesia inteira.

A rigor, Lumen é a recriação, em pa
tamares tecnicamente mais complexos e 
metaforicamente mais sutis, de um con
junto de trabalhos exibido na mostra in
dividual Claraluz, realizada pela artista 
em 2003, no Centro Cultural Banco do 
Brasil, em São Paulo. Lumen capta o céu 
intensamente azul de Madri e remete às 
lembranças, também azuis, que Regi" - 
Silveira tem dessa cidade tão importante 
para ela (veja texto ao lado).

As três obras colocadas no local funcio-
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sua ICOma

começaria a ser 
restabelecida gradualmente. Contribuiu bastante para isso a 
abrangente exposição individual organizada no MARGS, em 1984, 
na gestão Evelyn Ioschpe. A nítida presença de Regina em eventos 
de grande porte, tanto nacionais quanto internacionais, acelerou 
esse processo. Impossível, por exemplo, não deixar de ver o mural 
Tropel, que ocupou a fachada principal do prédio da Fundação 
Bienal, no Ibirapuera, na 24a Bienal de São Paulo (1997), apenas 
para citar uma de suas dezenas de intervenções urbanas antológi 
Atualmente, quando os gaúchos saem 
por via aérea, sempre são recebidos pelo mural Ex Orbis (2001), 
obra de Regina para o aeroporto Salgado Filho. Lugar excelente, 
aliás, para abrigar a obra de uma artista sempre em trânsito, sempre 
em busca de outros ângulos de visão. (AM)

nam em conjunto, como sitespecific, ou seja, 
intervenção visual feita para uma determi
nada arquitetura e que obtém parte de seu 
sentido exatamente dessa localização.

O trabalho de visão mais imediata 
denomina-se Quimera. Segundo palavras 
da artista, trata-se de “um paradoxo vi
sual”: a imagem de uma lâmpada elétri
ca que, ao invés de emitir luz, irradia 
sombra negra em forma de gota. Um 
índice de que, naquele prédio de cris
tais iluminados pelo sol, a luz artificial 
perde sentido.

cas.
ou retornam a Porto Alegre

De Madri, 
especial para o JM

Angélica de Moraes 
Crítica de artes visuais e jornalista cultural
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ANDY WARHOL

Andy Warhol (1928-1987), 
uma das principais referências 
da arte pop, modificou nossa 
experiência com os objetos cotidianos 
e com nossa própria imagem, 
tão efêmera como 15 minutos de 
fama. O Museu de Arte Moderna de 
São Paulo apresenta Andy Warhol: 
motion pictures até 14 de agosto

Sobre arte e Coca-Cola
Andy Warhol, o maior nome do mo

vimento americano Pop Are, foi o artista 
que confundiu nossa relação com a Coca- 
Cola. O líquido negro de fórmula secreta 
era o símbolo do american way oflife, um 
estilo de vida acessível a quem pudesse 
aderir a uma bandeira mais do que ame
ricana: a do consumo. A Coca-Cola era 
onipresente e democrática como a arte 
gostaria de ser. Poucos trocados em qual
quer boteco e se está diante de um sím
bolo. O inacessível tornado acessível é a 
promessa do capitalismo concentrada na 
pequena garrafa adornada com letras lân
guidas: um ícone da publicidade. Nada 
mais claro para explicar o que pode o ca
pital como realizador de desejos.

Se Warhol confundiu nossa noção de 
Coca-Cola, ajudou a confundir nossa re
lação com a arte colocando em cena que 
arte era o que não era arte. Um segredo 
comum era partilhado por elas. A arte fa
lava de pessoas e de coisas tornadas mis
teriosas por meio da sua elevação a objeto 
de arte, mas também, enquanto 
“iconizadas”, transformadas em mercado
rias. A equação a ser analisada é a que tra
ta o mistério como mercadoria, mas tam
bém a mercadoria como mistério.

O artista construiu sua obra sobre a 
lógica da confusão entre significado de 
imagens cujo significado tinha sido des
feito. Nada mais contundente como ob
jeto da arte do que - além da simbólica 
Coca-Cola - o ultra-simbólico rosto hu
mano. Warhol foi um artista de retratos. 
Tanto em sua pinturas quanto em seus 
filmes as pessoas são mais que pessoas, são 
ícones e, reduzidas à linguagem, são tam
bém objetos: Che Guevara, Mao Tse- 
Tung, Elvis Presley, Mick Jagger, Prince
sa Diana, Marlon Brando, Jacqueline 
Kennedy, e mesmo auto-retratos, são al
gumas das figuras conhecidas ao lado de 
muitos desconhecidos que passaram pelo 
prisma do fabricador de ícones. As coisas 
têm o mesmo estatuto que pessoas e me
recem retratos: o perfume Chanel n° 5, o 
carro BMW, a lata de sopa Campbell e a 
inolvidável Coca-Cola.

Warhol jogava com a figuração demo
crática dos objetos. Entre a acessível Coca- 
Cola e a inacessível Marilyn Monroe, um 
ícone intocável pelo comum dos mortais. 
O que era-para-qualquer-um e o que não- 
era-para-qualquer-um estabeleciam sua 
dialética que agora nos ajuda a compre
ender o caminho seguido pela obra dc 
papa da Pop Art. Marilyn era uma diva 
do cinema, uma deusa entre as mortais, 
Se estava em cena ainda o inacessível tor
nado acessível, agora o que estava em joge 
era o sentido do "acesso”: o que de fatc 
podemos tocar do objeto pela obra e, mais 
além, o que, de fato, podemos tocar ou 
saber da própria obra. Qual a sua função, 
As obras de Warhol também eram uma 
metateoria da arte: se a obra de Warhol 
escancarava o caráter icônico dos seu: 
objetos, de outro lado, ele mostrava que a 
arte revelava uma verdade das coisas, en
quanto, de outro lado, mostrava que alge 
não podia ser sabido.

O que estava em jogo era o que podia
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Passava-se da coisa, da res, ao ser hu
mano - no caso de Marilyn, ainda que 
mulher e sex symbol e por isso também, 
historicamente, um objeto. Na obra ob
jetos de natureza desigual eram igualado: 
pelo tratamento formal e cromático. A 
nivelação acontecia também pela repeti
ção. O que chamava a atenção nos retra
tos muticoloridos era a “iconização” seir 
volta. O que Warhol criava era uma nova 
mimese. E ao refazer a forma ele 
reelaborava o conteúdo. A imitação da: 
coisas tratava de reduzi-las à mera forma 
mas como conseqüência, nossa sensibili
dade era reduzida à capacidade elementai 
de perceber formas elementares e conhe
cidas: o raro tornado banal.

Mas o que podia o ícone? Que tipo dc 
acesso ele permitia? Seria possível bebei 
o segredo da Coca-Cola, sabê-lo para alén 
do raso conhecimento da garrafa e do sa
bor do líquido? O segredo não passava dt 
uma representação do segredo e, nova
mente, somente a arte triunfava. A Coca- 
Cola é uma alegoria da arte.
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Nesta página, Green Coca-Cola Bottles, 1962, óleo sobre tela, e imagens dos filmes Susan Sontag,
1964: Kiss. 1963 ejane Holzer. 1964. Na página ao lado. Se/f Portrait. 1967, acrílico e serigrafia sobre tela

Pop Art é...
Movimento artístico nascido entre os anos 50 e 60 
que se desenvolve simultaneamente nos Estados 
Unidos e na Inglaterra. Abreviação do termo inglês 
popular art, essa tendência artística emprega objetos, 
produtos industriais dirigidos às massas e assuntos 
do cotidiano - tais como enlatados, tiras de HQs, 
anúncios, ídolos de cinema e da música, produtos 
descartáveis e cenas de TV - como fontes de 
inspiração para o trabalho. Utilizando imagens da 
sociedade de consumo e da cultura popular, os 
artistas se apropriam de novos materiais, misturando 
fotografia, pintura, colagem e escultura, aliados a 
recursos gráficos como o da repetição em série. Entre 
os símbolos mais conhecidos estão as latas de sopa 
Campbell, a Coca-Cola e o rosto de figuras 
conhecidas como Marilyn Monroe e Elvis Presley.
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Andy Warhol estava brincando com
símbolos sérios como é todo símbolo, já
que serve para fazer foco de significado
em um contexto de compreensão.
Ironizava-os? Warhol exercia uma modi
ficação na concepção da Coca-Cola, das
sopas, dos famosos. Tudo o que era “con
teúdo” devia agora servir para ser visto,
“contemplado” e não por seu design, que
poderia agradar ou desagradar, mas por
sua condição de forma da arte. Da
gustação à visão a Coca-Cola tinha sido
conduzida a outro patamar de interesses.
Warhol deixava explícito o que era a arte:
a representação com poder de re-simboli-
zar objetos.

A Coca-Cola deixava se ser conteúdo
e passava a ser vista como forma: uma lei
da arte aparecia ao lado de uma lei da 9
publicidade. E todo o mito - em se tra
tando de pessoas - aparecia como
banalizável, o que abria espaço para a pos
sibilidade de que o banal também pode
ria ser mito. Justificava-se a idéia de
Warhol de que “no futuro todos teriam
15 minutos de fama”. O que o artista pro
movia era a modificação de nossa experi
ência com os objetos do cotidiano e com
nossa própria imagem que se tornaria
efêmera e, todavia, teria a aura da merca
doria.

Mas depois disso poderia a arte ainda
salvar nossa sensibilidade?

Márcia Tiburi
Filósofa, professora da Unisinos. 

autora de Filosofia Cinza, entre outros

'£ 2005. The Andy Warhol Museum. 
Pittsburgh. PA. a museum of Carnegie
Institute, all rights reserved. Original film
elements the gift of the Andy Warhol
Foundation for the Visual Arts, restored by 
the Department of Film and Media, The
Museum of Modem An. New York.



A Estética do frio de Vítor Ramil A Estética do frio, formulada por Ví- Aproximando a literatura da canção dicção que os torna reconhecíveis no de-
aponta para uma linhagem tor Ramil, define e singulariza o Rio e da música, tomo algumas referências li- talhe da frase e no tema escolhido.
expressiva da literatura brasileira. Grande do Sul dentro do Brasil. Estan- terárias que têm afinidade com a questão Machadiano ou drummondiano são ad-
representada por Machado e do no Rio de Janeiro, o compositor per- apresentada por Vítor Ramil, focando jetivos caracterizadores de uma forma de
Drummond. autores marcados cebe como o inverno gaúcho é apresen- esse incômodo com uma certa imagem prosa ou de poesia.
pelo perfil do recolhimento, do tado, no Jornal Nacional, com espanto de Brasil. Olhando a partir do fio gaú- Nos dois casos, a literatura pensa o
caráter reflexivo, da ironia e do e estranhamento, mas uma festa popu- cho, descobre-se que o mal-estar é um fe- Brasil para além do estereótipo naciona-
ceticismo. lar baiana é vista com naturalidade. Os nômeno recorrente na literatura brasilei- lista. E exige do leitor uma atitude refle-

índices de frio - geada, neve, homens ra. Não se trata de construir a gênese da xiva. Na ironia, presente diferentesem
de nariz vermelho, esfregando as mãos, estética do frio, mas de apontar algumas tons, no narrador machadiano e no eu

do poncho, o chimarrão fumegan- afin idades. drummondiano, o princípio corrosivoo uso
te - marcam uma especificidade que é Podemos recuperar uma linhagem de decompõe as afirmações genéricas de Bra-
classificada como européia, um outro autores marcados pelo perfil melancóli- sil. As manifestações particulares se arti-
Brasil dentro do Brasil. co do recolhimento, do caráter reflexi- culam para compor fragmentos de uma

Essa identidade nacional traz a ima- vo, da ironia, do ceticismo. Preservan- outra imagem de um Brasil que ainda não
gem do brasileiro emocional como mode- do as diferenças, Machado de Assis, conseguiu se formar. Não há entusiasmo
lo do qual se destaca o diferente. Para o Drummond, Graciliano, Guimarães pela República, pelo Estado Novo ou por
homem cordial, o carnaval seria expressão João Cabral, Clarice Lispector são auto- qualquer idéia generalizante. O mínimo
mais forte e a embriaguez dionisíaca res que não se enquadram em um mode- escondido do cotidiano, o detalhe da vidaexa
cerbaria um traço presente do homem re- lo linear e homogêneo de brasilidade. prosaica e as marcas comuns da existên-
gido pelo coração, pela intensa expressão Machado de Assis, que se chegou cia são ponto de partida para a criação.a ser
da afeição ou da raiva. Para esse, o calor é criticado pela falta de brasilidade, repre- O andar na cidade, seus tipos comuns e
o ambiente natural, e o frio provoca estra- sentou a impossibilidade de alcançar uma nos gestos simples formam as imagens de
nheza. Nesse caso, o gaúcho em seu reco- totalidade na formação brasileira. Cons- literatura que, experiência for-uma na
lhimento e isolamento diferencia-se do truiu romances e contos em que a duali- mal, se mantém aberta aos restos hetero-
brasileiro. dade brasileira (arcaica e colonial) se pe- gêneos, vindos de procedências diversas.

Na base da Estética do frio, há um in- trificava em tipos como Brás Cubas. Na Na destruição das idéias prontas, resta a
cômodo com a generalização de um con- lírica, Drummond, indivíduo moderno e certeza melancólica de que não há
ceito de Brasil, veiculado pela mídia e que provinciano a uma só vez, escreve uma transcendência possível em um sentido
não representa as particularidades regio- totalizante. Sem tom de desespero,poesia em que o autoquestionamento, a nem
nais. Festa popular, calor, entusiasmo, dúvida e a ironia destroem a imagem Bra- derramamento emocional, restam os
extroversão e multidão convergem sil dos anos 30 (“E acaso existirão os bra- olhos abertos e o esgar irônico.no
símbolo naturalizado do brasileiro. Vítor sileiros?”). Respeitando a diferença entre Machado de Assis e Drummond são
Ramil não se identifica com essa imagem, os dois autores, tanto no aspecto históri- exemplos de linhagem, que ajuda auma
sua familiaridade é o frio, o inverno do co quanto formal, encontramos alguns entender a dimensão do projeto propos-
sul do Brasil. Como ele bem explica, o to por Vítor Ramil na Estética do frio. Nãotraços comuns.
frio é alçado à condição de símbolo de Mergulhando na particularidade tan- se trata de um problema pessoal, local ou
um movimento mais forte de depuração to temática quanto formalmente, Macha- regional. Ele encarna, no ensaio e na ex-
do senso comum, das fórmulas fáceis, da do e Drummond constroem marcas que perimentação formal da canção, o dile-
indeterminação. Daí, os conceitos fortes permanecem e se gravam na memória ma brasileiro, marcado pela ambivalência
de rigor, profundidade, clareza, concisão, nacional. É um corte afiado da lâmina e pela indefinição. Bastaria lembrar a con-
lcveza, pureza e melancolia. fria que aparecem Rio de Janeiro, Itabira denação de Nabuco, para quem “de um

e Minas... Os autores, no entanto, não lado do mar sente-se a ausência do mun-
perdem a dimensão universal. Nas refe- do; do outro, a ausência do país. O sen-
rências à Sterne, Poe, Diderot, Luciano ti mento cm nós é brasileiro, a imagina-
de Samósata, Paul Valéry, Baudelaire, ção européia.”
Miró, entre outros, encontramos um di- Esse referencial ajuda a dimensionar a
álogo (à vontade) tradição da arte idéia fixa de Vítor Ramil, que, para alémcom a
ocidental. Sem o interesse de se elevar ao da indeterminação da canção popular ur-
cosmopolitismo, as referências estéticas bana (e brasileira), quer encontrar uma for-
são apropriadas por uso literário pes- ma puramente definida. Na supressão dasum
soai. E a busca de uma definição formal soluções automáticas e prontas, a exigência
própria, pela depuração e pelo formal não permite facilidades ao ouvinte.esvazia
mento das fórmulas. Eles encontram uma Não há saída alternativa; regionalismo,



cosmopolitismo ou nacionalismo seriam
falsos paliativos que bloqueariam a refle
xão pela fórmula fácil e pronta. Ao con
trário, há o mergulho na particularidade
da matéria estética, verbal e musical um
enfrentamento de impasses, criando ima
gens fortes, que se tornam emblemas de

produção. No frio diferencial,sua na
milonga recriada, no gaúcho solitário , no
inverno do pampa, paciente e reflexivo,

■ximssco compositor depura-se das padroniza
ções, para se encontrar em uma expres
são singularizada.

Nas composições que a letra se in-em
tegra à música, em que o ritmo prosaico e
poético se misturam, que o lugar coem
mum é afastado, Vítor Ramil não se colo
ca uma questão esteticista. Seu projeto e
sua criação articulam a experiência histó
rica e pessoal à criação estética. E a experi
ência buscada é sempre particular, mes
mo quando interioriza a tradição ou quan
do incorpora Maiakovski, Artaud Daniel

Ginsberg. Um problema histórico eou
experiência significativa são levadosuma

à composição, internalizando as tensões
na forma artística. Nesse caminho, é de se
pensar por que grandes autores da litera
tura, como Machado e Drummond, se co
locaram na contramão da idéias gran
diosas e representaram um Brasil decom
posto em imagens melancólicas pela iro
nia corrosiva e pela desconfiança. É de se
pensar por que um compositor contem
porâneo sul-rio-grandense pode ser apro
ximado dessa linhagem e por que ainda é
um problema sermos brasileiros e, ao mes-

tempo, escaparmos ao perfil genéricomo
da afetividade, da expansividade, da cor
dialidade...

Antônio Sanseverino
Professor. Doutor em Letras



ATELIÊ

0 Jornal do MARGS
visitou o ateliê de Vera Chaves
em Viamão. onde está
nascendo uma fundação
cultural. Artista premiada.
participou de Bienais como a
de Veneza e a de Sao Paulo.
De inquietude multimídia.
é conhecida, principalmente.
pelo seu trabalho com
gravura e fotografia.

Vera Chaves Barcellos 

espalha-se pelos espaços
Vera é várias. Muitas chaves abrin

do as portas da sua percepção e libe
rando idéias, criações, invenções. Vera 
é viva, hiperativa, múltipla. E sendo 
assim, não poderia trabalhar apenas 
em um lugar. Mas eu ainda não sei 
disso quando lanço a pergunta no ar.

“Onde é o teu ateliê?”
Vera faz um gesto com a mão para 

demonstrar o tamanho do seu espaço.
“Minhas coisas ficam espalhadas 

por aí”.
O “por aí” do qual ela está falando 

é a sua chácara em Viamão. Um oásis 
na periferia da selva de pedra. Há ove
lhas, cabras, galinhas... E para contras
tar com esse bucolismo todo, há o pro
jeto de um prédio super moderno que 
logo será erguido no lugar. É a Fun
dação Vera Chaves Barcellos, uma 
construção de lOOOm2 que apresenta
rá documentos e obras do acervo da 
artista e promoverá cursos e encontros. 
Será um centro cultural moderno e di
nâmico como tudo o que Vera faz.

“No que você está trabalhando 
agora?”

“Uma obra para a Bienal”
“O que é?”
Ela pára, pensa, sorri.
“Vai ser surpresa, mas posso adi

antar que tem a ver com ecologia”
Não é de se espantar. Estou há me

nos de meia hora na chácara e já fui 
invadida pelo poder das árvores cen
tenárias, a beleza das bromélias, a 
magia das orquídeas. Imagino que ela, 
que vive e trabalha ali, deve ter esse 
ecossistema inteiro ecoando na men
te. Vera continua a conversa explican
do que cada pedaço da obra que está 
fazendo para a Bienal está em um can
to. Eu insisto querendo descobrir onde 
é o seu espaço oficial.

“Você costuma trabalhar aqui?”
O “aqui” é o que Vera chama de

depósito, onde estão guardadas e ex
postas obras dela e de outros artistas 
enquanto a fundação não fica pronta. 
Na verdade, é um depósito que não 
tem cara de depósito. Mais parece um 
misto de galeria de arte com ateliê. Ele 
é amplo e iluminado, com uma esca
da que leva ao mezanino. Tem 225m2 
e foi construído há três anos.

“Ultimamente tenho gostado de 
trabalhar nesse espaço, aqui há uma 
energia mágica, não tem telefone, 
muito menos noção de tempo”.

O espaço realmente é tão mágico 
que não contenho um suspiro, tenho 
vontade de ficar ali mais tempo. Mas 
é preciso conhecer os outros lugares 
de Vera. Saímos do depósito e cami
nhamos até a casa onde Vera e Patrício 
Farias, seu marido e também artista 
plástico, vivem. É uma construção de 
1929 com janelas cor-de-rosa. Em 
duas amplas salas espalham-se sinais 
de que ali trabalha uma artista. É fácil 
perceber que vida e obra se misturam 
como tintas sobre a tela. Observadora 
que sou, me deixo absorver pelos de
talhes. Não há teto e as tesouras da 
casa estão à mostra. Prateleiras enor
mes guardam documentos, livros, ca
tálogos. O vento entra pelas portas e 
pelas janelas e coloca as idéias em 
movimento.

“Esse ateliê tem muita porta, pa
rece que as coisas fogem, por isso pre
firo o depósito”.

Vera me desperta e quando viro 
para falar qualquer coisa, ela é que pa
rece ter fugido. Foi para a varanda, 
mostrar as bromélias para Amílcar. 
Vera Chaves Barcellos não é uma sim
ples artista plástica, é uma agitadora 
cultural. Impossível imaginá-la limi
tada a quatro paredes apenas.

Paula Taitelbaum 
Jornalista e escritora



LUGARES

A praça dos simbolistas
Árvores velhas e sombrias escondem uma pracinha em forma de 

triângulo na frente da Santa Casa. Os brinquedos, as gangorras e os 
balanços estão parados, falta cuidado nos jardins. Quem passa por ali, 
cuida em não resvalar nas pedras portuguesas, sem perceber o rendilhado 
dos seus desenhos. Esquece na pressa, na correría, nos pontos de lota
ção ou de ônibus, que ali é uma praça, supostamente feita para a pausa, 
para o encontro, conceito fundante da cidade como lugar do diálogo.

A atual praça D. Feliciano, lugar de trânsito em que o passante 
imprime no corpo a desconfiança de um possível assalto, já foi 
marco de pertencimento para os poetas simbolistas. Ainda 
tra lá, sem placa e sem referência, a herma de um senhor de olhos 
claros e gravata-borboleta, Eduardo Guimaraens, jornalista que vi 
veu pouco, 36 anos, o suficiente para deixar 
portante e adquirir um 
geral da Biblioteca Pública. Mais acima, bem na esquina, outro bus
to, outra homenagem esquecida a um contemporâneo do poeta, o 
médico e escritor Mario Totta, animador cultural, líder do clube Jocotó

e suas palestras-baile nos 
anos 20 do século passado.

Guimaraens e Totta vi
veram um tempo em que os 
intelectuais e literatos ti
nham sua identidade pro
vinciana associada a algum 
espaço de Porto Alegre, o 
grupo do Jornal da Manhã, 
o grupo da Escola Militar, 
o grupo da Matilha, o gru
po da Praça da Harmonia, 
o grupo da Livraria do Glo
bo, o grupo do Correio do 
Povo. O seu grupo era o da 
Praça da Caridade.

Nas crônicas de Athos 
Damasceno, ela já aparece 

como um local úmido, com cheiro de mofo, feito da tristeza dos 
olhares dos doentes de hospital. Cenário perfeito para a reunião dos 
simbolistas, reafirmando tons crepusculares e a boêmia de ruas de
sertas e bares vazios. O jornalista e teatrólogo Álvaro Moreyra locali
za ali, em 1908, um dos pontos diários dos seus amigos, Guimaraens, 
Felipe d’OHveira, Homero Prates, entre outros.

“Todas as noites, uns rapazes se juntavam por fim na Praça da 
Caridade, em frente da Santa Casa, e ali se despediam até de madru
gada, conversando, declamando, espalhando no ar adormecido 
irreverências e fanatismos. Todas as noites e todas as estações. (...) 
Sete rapazes. Cada um com seu jeito. Nenhum influía em nenhum. 
(...) Depois, a loucura destruiu o Antonius. Depois, 
gou o Eduardo. Depois o Felippe não veio mais da Europa...”

Esta praça permaneceu na prosa dos nossos memorialistas, obs- 
curecida entre velhos jacarandás na cidade do deslocamento, da 
velocidade, da solidão organizada. Ao sofrer a degradação do 
tro a partir dos anos 70, mais do que nunca assumiu a vocação da 
melancolia e do abandono.

um
se encon-

uma obra poética im- 
catálogo sofisticado de livros como diretor-

Foto de Amilcar Pinto
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C/da Colin 
Jornalista

ERRATA Na coluna Livros do Jornal do MARGS de junho passado ilustramos a nota sobre 
Arte rupestre na Amazônia, de Edithe Pereira, com a capa de Pintura reencamada. Este livro é de 
autoria da jornalista e curadora Angélica de Moraes (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 
Paço das Artes. 2005). Angélica discute, a partir do trabalho de diversos artistas que expuseram 

Paço das Artes em 2004. o lugar da pintura na arte contemporânea e a migração do 
pensamento pictórico para outros meios. 0 livro está à disposição na Biblioteca do MARGS.
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mt0 MARGS apresenta até o 
final de agosto as gravuras de 
Eliane Santos Rocha e as 
esculturas de Zetti Neuhaus

Código pessoal
Observar o trabalho de Eliane Rocha é mergulh 

universo imaginário onde as imagens parecem ser abstratas, 
as cores preenchem e as linhas circundam esta abstração.

Parando mais um pouco em Frente à obra, o espectador 
começa a reconhecer formas.

dentro de um espaço, contido. Espaço determinado pela ar
tista, encurralada entre parede de vidro. As imagens ali se 
movem, tocam-se e trocam de posição. Parece que as formas 
se repetem de uma obra para outra, parecem que se transfor
mam, mas se formos conferir atentamente, não são 
mas 
reconhecível!

Este é o universo de Eliane: formas orgânicas, movimen
to sistemático, tonalidades profundas, uma simbiose de for
mas, cores densas como se aquela conversa do artista 
espectador viesse do fundo da alma.

Sua técnica aprimorada permite que se perceba o requinte 
contido nos pequenos detalhes. A pluralidade de recursos de
monstra seu conhecimento. A destreza de soluções 
posições de formatos maiores é a mesma das menores, que são 
quase um selo. Seus mais de 15 anos dedicados à gravura em 
metal, fizeram a artista saber seu caminho e dominar 
andar. Eliane é atemporal. A diferença de 
outro não é dividido em fases; é divido

É uma exposição de sentimentos, é uma identidade à mostra.

Bina Monteiro 
Curadora e museógrafa

ar num

A gravurista Eliane Santos 
Rocha apresenta, na Galeria 
Iberê Camargo - 3o pavimento 
do MARGS - cerca de 30 
gravuras em lona e papel, 
pintadas com tinta composta 
pela artista. Eliane trabalha com 
formas orgânicas, movimento 
sistemático e tonalidades 
profundas. Já expôs em salões e 
mostras na Espanha e Portugal. 
No RS, participou de exposições 
na CCMQ, no Museu do 
Trabalho, no Centro Municipal 
de Cultura e na Usina do 
Gasômetro. Visitação de 27 de 
julho até 28 de agosto, de 
terças a domingos, das 10h às 
19h. Entrada Franca.

Aquelas formas que lembram 
nuvens que formam imagens, 
imagens que formam figuras 
que se tornam reconhecíveis

as mes-
formas, são quase as mesmas. E..., nem existe forma

e que nos deixam satisfeitos. 
Nossa mente viaja neste mo
mento e queremos nos apro
priar daquele universo e criar 
o nosso universo. Ela permite.

Suas obras, às vezes pinta
das com aquele azul intenso 
que nos remete ao fundo do 
mar, remete também nossa 
imaginação às profundezas da
queles sentimentos. Às vezes 
parecem águas tranqüilas, co
loridas, às vezes revoltas e es-

com o

nas com-

o seu 
um trabalho para o

em momentos.

curas, que se movimentam

As esculturas de Zetti
O trabalho artístico de Zetti Neuhaus 

tem o mérito de tornar amai a questão: 
“Por que existe, ainda hoje, a escultura?” 
Não havendo mais espaços propriamen
te públicos, e estando enfraquecidas as 
exigências rituais da sociedade, 
de ordem religiosa como as de ordem 
cultural, é viável admitir que já não há 
lugar para essa arte.

A escultura apareceu dentro de um 
contexto diferente do atual, quando 
eram inexistentes ou precários os meios 
de comunicação. O intercâmbio 
as pessoas ocorria no plano do encon
tro pessoal, ou no âmbito de uma co
letividade específica. Dentro desse 
texto, a imagem e a estátua cumpriam 
a sua função, ou seja, eram destinadas 
ao culto religioso, ao culto da monar
quia e da nobreza, ou, mais recente
mente, à exaltação de ícones culturais... 
Tudo isso já não pertence 
mundo.

fazê-lo. Porque isso lhe dá prazer, e 
porque quer dar prazer a outras pesso
as que, como ela, desejam gozar o 
do, em todos os seus aspectos. Ela com
bate o que o ensaísta francês Roland 
Barthes qualificou de “obscurantismo 
do prazer”. Ou seja, a dificuldade de se 
admitir que o prazer — o Eros no senti
do mais genérico da expressão grega - 
é muito mais amplo e abrangente do 
que o prazer, reduzido à sua manifes
tação animal e sensória.

Zetti busca a leveza. Persegue aqui
lo que, no frenesi da vida contemporâ
nea, parece desmanchar-se no ar. Inte- 
ressa-se por aquilo que, segundo o sig
nificado estrito do termo, não chama a 
atenção. Sob esse ponto de vista, ela 
merece a qualificação que Henri 
Bergson dava aos artistas: “distraídos”. 
Sim, existem duas formas de distração, 
a negativa e a a positiva. O bicho, o 
animal não-humano, nunca se distrai. 
Gaston Bachelard diria: “o bicho não 
devaneia”. Quando é que uma vaca se 
põe a contemplar o campo onde a pu
seram? Quando é que um primata, por 
mais próximo do homem, terá tempo 
para apreciar a cor amarela (suponha
mos!) das bananas que come?

No fundo, é isso o que está em jogo. 
A escultura, no momento atual, é 
ato cultural. Deixou de ser uma prótese 
visual da religião e da política. Con
verteu-se num exercício lúdico, de sen

sibilidade. Só em raros momentos, faz 
sentido perguntar: “O que é que o es
cultor quis dizer? O que é que ele q 
representar?” O escultor não está a ser
viço de ninguém, a não ser da sua mi
tologia pessoal e, eventualmente, de 
uma sensibilidade, condicionada pelos 
padrões de sua própria cultura, ou da 
cultura global. Ele está, hoje, a serviço 
da alegria de perceber o mundo, de 
captar formas e volumes, que são valo
res em si.De captar formas e volumes, 
que ainda detêm em suas asas murchas 
(não mais aptas para o vôo de pom- 
bos-correio, utilizados outrora para le
varem mensagens) as relíquias maravi
lhosas da tradição e do inconsciente 
coletivo. As mensagens, agora, são le
vadas pelas fibras ópticas.

As peças, pois, de Zetti visam a ou
tro objetivo: deflagrar em nós interes
ses inéditos. Para isso, ela recorre aos 
mais variados suportes. Prefere neles 
a leveza à compacidade, a elegância 
ao imobilismo. Seus objetos estão aí, 
não para ilustrarem princípios, defen
derem causas, ou lançarem manifes- 

ideológicos, mas para mexerem 
com os neurônios da fantasia das pes
soas. As peças estão aí para, se possí
vel, produzirem nelas algo que seja um 
prazer, ou, ao menos, que se pareça 
com o prazer.

mun- uer
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A escultora Zetti Neuhaus 
apresenta, nas Salas Negras - 
2o pavimento do MARGS - 
quatro instalações montadas 
com peças concebidas na 
técnica de modelagem em 
argila e finalizadas em alumínio 
fundido e cabo de alumínio 
trançado. A artista já expôs no 
MAC e na CCMQ, entre outros 
espaços e galerias. Visitação de 
20 de julho até 28 de agosto, 
de terças a domingos, das lOh 
às 19h. Entrada franca.

ao nosso

Primeiramente, a gravura, depois a 
pintura, e posteriormente a impressão 
tipográfica, multiplicaram as reprodu
ções visuais, em tal velocidade e numa
tal quantidade, que já se estão reivin
dicando minutos de silêncio visual. Nou
tras palavras, a escultura tornou-se uma 
exilada. Mesmo assim, ela continua 
viva, como todos os exilados, para pro
testar e defender seus direitos.

Zetti Neuhaus faz escultura

tos

um

por
uma razão essencial: porque é livre para Armindo Trevisan 

Crítico de arte e escritor
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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 10h 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
Quinta-feira, das 14h às 16h, Torreão 4.
- Representação Gráfica 
de Produtos -
Prof0 Achylles Costa Neto 
Sábados, das 14h às 18h, Torreão 3.
- Xilogravura a cores e

relevo seco - Prof. José Carlos Moura 
Terça-feira, das 14h às 16h. Torreão 3.

A artista gaúcha Heloísa 
Schneiders da Silva faleceu 
em junho passado. Desenhista 
e pintora, dividiu suas 
atividades artísticas entre a 
Argentina e o Brasil

Uma artista singular
Café do MARGS É como artista que nos vem à memória a figura 

de Heloísa Schneiders da Silva. Não apenas porque 
ela produzia obras de arte, e obras de boa qualidade, 
como atestam suas pinturas. Tampouco por encon
trarmos nela os traços que se costumam atribuir aos 
artistas, e que aqueles que assim se julgam muitas 
vezes se comprazem em reproduzir. Ao contrário, o 
que a caracterizava era justamente o manter-se fora 
desse jogo. Na apresentação de seus trabalhos na ex
posição Arte al Sur, em Buenos Aires, falei em diálo-

tina Ana Lopes e o paraguaio Feliciano Centurion, 
como sugeriu a presença das figuras de primeiríssima 
magnitude de Luis Felipe Noé e de Juan Pablo Renzi. 
Depois, no Encontro de 1996, voltaria a se fazer 
ouvir no painel O sul e suas aproximações.

Uma artista, portanto, não como um título que 
se atribui em função do que se produz ou pela tribo 
a que se pertence. Mas como um modo de ser aque
le quem de que fala Hannah Arendt. Um quem que 
se realiza na particularidade de cada

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 10h às 19h. Informações 
pelo fone (51) 3228 8533. 
lojadomargs@terra.com.br
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Bistrô do MARGS um e somente 
se revela vivendo. Este o 
lugar que Heloísa ocu-

Aberto 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.

go entre a consciência e a 
emoção. Uma observação 
que pode ser considerada 
como óbvia, mas era a isso 
que ela nos remetia: à 
obviedade da vida, em que 
pensamento e desejo vão- 
se entendendo. Franzina, 
frágil em sua saúde, mas 
não em suas decisões, He
loísa não descuidava de 
viver, ainda que isso repre
sentasse um não-se-con- 
formar. Não apenas no 
sentido de não ceder, mas também no de não 
tentar em assumir esta ou aquela forma.

Não servem, por isso, para circunscrevê-la nem 
o enquadramento institucional nem a aura da ex
centricidade. Heloísa mantinha uma certa distância 
do mundo formalizado, mas não se negava a partici
par. Colaborou ativamente na realização dos Encon
tros Latino-Americanos de Artes Plásticas, em Porto 
Alegre. No primeiro, em 1989, não apenas partici
pou de uma comunicação, juntamente com a argen-

pou com sua presença e 
deixou marcado com sua 
ausência: o lugar de 
quem está vivo. O artista 
anda no fio da navalha, 
como todos os que ou
sam querer-se donos do 
seu nariz e do seu desejo. 
Heloísa

Biblioteca de Artes
Aberta de terça a sexta, das 
10h 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 10h às 
17h ou através do e-mail 
extensao.margs@terra.com.br

nem
encastelava na postura de 
rebelde às convenções 
nem se esforçava por fa

zer parte do círculo do sucesso e das titulações. Muito 
menos encarava a arte como uma missão sagrada ou 
algo do gênero. Apenas fazia arte, assim como caval
gava ou gostava de viajar. Ou seja, vivia a arte, mui
to simplesmente. Assim como vivia outros momen
tos que fazem parte do dia-a-dia e tornam a cada 
um singular em sua maneira de ser.

se

se con-

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 crítico de arte
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O escritor Caio Riter imaginou e escreveu.
Suas filhas Helena e Carolina desenharam esta 
história de anjos, tintas, cores e céu azul

Num quadro azul dentro de um quadro vermelho dentro de um 
quadro azul dentro de um quadro vermelho que ficava dentro de 
um quadro azul bem dentro de um quadro vermelho que estava

dentro de um quadro 
azul dentro dentro 
dentro bem dentro do 
dentro de tantos qua
dros azuis e verme
lhos, bem lá no fun
do do fundo, havia 
um quadro branco: a 
casa do anjo das 
mãos sujas de tinta. 
Todo branco. Bem 
branco, feito campo 
em dia de inverno 
nevado, feito cabe
lo de bisavó bem 
velhinha, feito cla

ra batida por mão de mãe carinhosa. Cabe
los de algodão, túnica alva, olhos de bolita de vidro verde e as mãos 

sujas de tinta. Mãos manchadas pelo azul e pelo vermelho dos qua
dros que o prendiam em seu quartinho todo desbotado.

No quarto: a cama, o espelho, a janela. No corpo, bem atrás, as 
asas. Grandes. Paradas. Asas de anjo que ainda não aprendeu a voar. 
Um dia, e não faz muito — dia hoje mesmo, hora quase agora —, o 
menino-anjo levantou da cama e meteu a cabeça pela janela. Sentiu o 
calor do vermelho e a aspereza do azul. Tocou, cheirou, gostou. Sujou 
os dedos nas cores. Achou bonito. Passou a mão nos cabelos, deu-lhes 
tons de ferrugem, amarelo-avermelhado. Olhou-se no espelho e riu:

— Olha só o meu cabelo!
Falava para si mesmo. Tão sozinho no gelado do quarto pálido, 

vento frio entrando pelas frestas do espelho. Passou um dedo 
boca. Traço de carmim nos lábios antes descorados.

Riu. Risada fininha se transformando em revoada de pássaros 
cantantes.

Com a ponta dos dedos, foi desenhando seu rosto na lâmina 
congelada. Desenhou pescoço, braços, pernas e uma túnica azul ce
leste. Usou mistura de cores e a face que o olhava do outro lado 
parecia rir feliz. Ele, o anjo preso no quarto, sorriu também. E lá 
dentro do espelho, sua imagem colorida bateu asas, ergueu os pés 
descalços do chão.

E saiu.

Abandonou o cristalino da lâmina do espelho, rompeu a moldu
ra. Voou.

Voou pelo quarto, latas de tinta nas mãos.
— Vem — convidou. Anjinho levado, sorriso de Emília na cara 

levemente corada. — Vem me pegar. O último a voar é mulher de 
padre.

Ú
■

Eram dois anjos voando pela brancura do quarto. Foi, então, que o 
garoto livre do espelho jogou a tinta pro ar. Susto, correría, pingos para 
todos os lados.è — Você tá fazendo arte, anjo arteiro — gritou o outro. Olhos 
abertos pelo fascínio do festival de cores.

E mais e mais tinta, e 
mais e mais tons, desenhan
do figuras sem íormas pelas 
paredes e teto e chão. Riram 
de verdade. Bocas arrega- 
nhadas, feito fatias de me
lancia em dias de verão.
Travessura de anjos bran
cos, agora não mais tanto.

Saíram pela janela e ba
teram asas para fora dos 
muitos quadros: pés, 
mãos, roupas, tudo sujo 
de cor. Por onde iam pas
sando, iam deixando pe
gadas coloridas: um ver
de aqui, um amarelo ali,
um roxo mais adiante, um bege acolá. E, depois de tanto 
rirem, nem frio sentiam mais.

A praça — em frente à casa amarela — toda verde e lilás em seus 
risos de sol e de primavera os convidou para desenhar: riscaram traços 
e os encheram de borrões. Um burrinho azul, uma girafa gorda e cor- 
de-rosa, um papagaio marrom cheio de pintas fúcsia, uma bola muito 
redonda e laranja, meninos e meninas com todos os tons do arco-íris.

E os anjos nem brancos mais eram: palidez avermelhada pelo sol. 
Vontade de fazer muito mais arte nas calçadas, nos muros, nas facha
das dos prédios, no rosto do homem triste que virava palhaço de 
nariz vermelho, gritando, gritando: — E o palhaço o que é?

Nem precisavam falar. Bastou os anjos olharem bem dentro üi?l 
de seus mesmos olhos para saber. E souberam:

Agora lá vão os dois a colorirem o céu de anil e 
púrpura. Quadros alados sem molduras. Só asas ao 
vento. Mais nada.

E tudo.
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. Lápis sobre papel. 2005

■THelena Riter. Anjos e cores T>r,‘<Í
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Carolina Riter. Explosão de tintas
*■.

• Guache sobre Papel. 2005
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Caio Riter 

Escritor e professor i
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