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MARGS
No Brasil se faz muita Arte, e tão 
diversa quanto suas dimensões 
continentais. O mês de junho de 
2005 pode ser um exemplo da 
mistura e qualidade do pensamento 
sobre a questão, revelada na presença 
brasileira nos circuitos internacionais 
europeus, de Paris a Veneza, e 
também nas mostras do MARGS. 
índios xavantes executam coreografias 
típicas às margens dos canais da 
cidade submersa. Ainda em Veneza, 
representantes da cultura nacional 
participam em todos os segmentos, 
dos três núcleos de mostras até a 
dança (leia mais sobre a Bienalle na 
página 5 desta edição). Partindo para 
a França, Frans Krajcberg - que expôs 
no MARGS em 1999 — apresenta, 
dentro do calendário do Ano Brasil 
França, até 15 de outubro, cerca de 
30 esculturas e outras 50 obras como 
parte das comemorações do 
centenário de aquisição do Parque de 
Bagatelle pela Prefeitura de Paris. E 
continuam, até o final de 2005, as 
comemorações do Ano Brasil pelas 
terras francesas. Para se ter uma idéia 
da repercussão deste último evento, 
em apenas três meses já foram 
publicadas mais de 3.500 páginas na 
imprensa mundial, além do interesse 
de outros países na promoção de 
eventos semelhantes: Espanha e Itália 
estão dando os primeiros passos para a 
realização de mostras brasileiras.
No MARGS, Anima Italiana -

em cartaz até o final de agosto, nas 
Pinacotecas do Museu - revela a 
inegável influência da cultura italiana 
para a arte nacional e gaúcha, em três 
importantes eventos idealizados por 
imigrantes diretos ou descendentes: a 
criação do MASP, 
a Bienal de São Paulo e a 
consolidação das atividades do 
MARGS. Entre os artistas que 
compõem a mostra estão importantes 
nomes como Portinari, Iberê 
Camargo, Eliseu Visconti, Leopoldo 
Gotuzzo, Alfredo Volpi, Arcangelo 
lanelli, Aldo Locatelli, Luigi Grady, 
Arthur Luis Piza, Carlos Pasquetti, 
Ado Malagoli, Lívio Abramo, João 
Bez Batti e Maria Bonomi, entre 
outros. Ainda na programação do 
Museu, outras importantes mostras - 
Erico Veríssimo - retratos da vida 
inteira e Subtração e ausência, de 
Lenora Rosenfield (leia mais sobre as 
mostras nas páginas 8 a 10 e 14 desta 
edição) - trazem à tona nossa 
produção literária e a pesquisa em 
arte, em níveis nacional e 
internacional.
Sem fugir desta diversidade de vozes, 
o Jornal do MARGS deste mês, além 
de trazer artigos sobre alguns dos 
eventos já citados, também discute a 
Bienal de São Paulo, com opiniões 
críticas de Ana Letícia Fialho e da 
curadora Lisette Lagnado, além da 
arte latino-americana nas 
exposições do Malba,

em Buenos Aires. Também trazemos 
aos leitores as seções Ateliê, Lugares e 
Primeiras impressões abordando 
respectivamente
a arte de Cláudia Sperb, um lugar 
que respira a cultura polonesa em 
Porto Alegre e os medos 
infanto-juvenis revelados em 
quadrinhos. A própria instituição 
Museu também é pautada, partindo 
das atividades de restauro até o olhar 
dos visitantes registrado na enquete 
“Por que você veio ao MARGS?”.
De um ponto a outro do globo, “a 
experiência da arte”, “sempre um 
pouco à frente”, “utopias ameaçadas”, 
“raízes do Brasil”, “verdade tropical” 
e “galáxias”, são sentenças - alguns 
títulos das várias mostras italianas e 
francesas - utilizadas para nomear, ora 
a síntese, ora a diversidade de 
temáticas que se misturam na busca 
pelo diálogo. Conversa entre culturas, 
conversa entre países, conversa entre 
economias: todos estes movimentos 
permeados pela arte, e esta vista, ao 
mesmo tempo, como ponte, rodovia 
e beco sem saída para a discussão 
de um mundo simultaneamente 
global e local. Talvez é chegada 
a hora de nos vermos não 
como brasileiros, mas sim 
como “internacionalistas”, na 
autodefinição de Krajcberg, um 
brasileiro por opção.

na

Glauco Rodrigues 
Sem título, da série 
0 tempo e o vento.

aquarela, 1985. 
Acervo do MARGS

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS
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AAMARGS e Projetos Culturais O Museu é entidade Cursos de Arte Iniciam 

segunda quinzena de julho, as inscrições 
para os cursos de arte do MARGS. Os 
interessados podem escolher entre as 
modalidades aquarela para iniciados e 
iniciantes, desenhe pintando e desenho 
da figura humana, técnica de pastel, 
história em quadrinhos e manga, pintura 
em acrílica e óleo, xilogravura a cores e 
relevo seco, mosaico contemporâneo e 
representação gráfica de produtos. 
Informações junto ao Núcleo de Extensão 
do Museu pelos fones (51) 3212 2281 e 
3221 3545, ou pelo e-mail 
extensao.margs@terra.com.br.

Site do Jornal do MARGS
A partir deste mês a publicação mensal 
do Museu também disponibiliza sua 
versão online.
O endereço www.jornaldomargs.org.br 
traz versões html e pdf do periódico, além 
de seções interativas para os leitores, 
artigos, notícias do mundo da cultura, 
links e mais detalhes sobre a publicação.

-se, na
viva que mantém sua dinâmica por meio do governo, da 
iniciativa privada e da comunidade. Participe 
difusão da cultura, formação e conservação do patrimônio 
artístico do Estado sendo

conosco na

um apoiador dos projetos culturais 
do MARGS e da AAMARGS - Associação de Amigos do 
Museu de Arte. Para maiores informações sobre os projetos, 
entre em contato pelo e-mail projetos.margs@terra.com.br 
pelo fone (51) 3022 4523. Informações sobre as atividades 
desenvolvidas estão disponíveis no site www.margs.org.br . 
Para ser amigo do MARGS e receber convites, publicações e 
descontos especiais em cursos e em nossa rede de associados, 
cadastre-se através do site do MARGS ou entre em contato pelo 
fone (51) 3211 5736. A AAMARGS está localizada no térreo

ou

do Museu e é aberta de segunda a sexta, das 13h às 18h.

EXPEDIENTE Jornal do Margs - ISSN 1806-0749 • Governo do Estado do Rio Grande do Sul • Secretaria de 
Estado da Cultura • Museu de Arte do Rio Grande do Sul • Conselho Editorial Antônio Hohlfeldt, Antônio 
Sanseverino, Carlos Urbim, Edgar do Valle, Francisco Marshall, João Satt,José Paulo Martins, Luís Augusto Fischer, 
Paulo César Brasil do Amaral, Paulo Gomes, Renato Malcon e Roque Jacoby • Coordenação projeto Jornal do 
MARGS Marga Acioli e Paula Taitelbaum • Jornalista responsável Drt 11857 • Consultoria e planejamento 
editorial Cida Golin • Editoria executiva e Assessoria de Imprensa Cybeli Moraes • Colaboradores desta edição 
Angélica Moraes, Ana Letícia Fialho, José Luiz do Amaral, Maria da Glória Bordini, Renato Da/to, Marcelo Pires, 
Cláudio Trarbach, Janine Mogendorff, Luís Dill eAmilcar Pinto • Produção e redação Núcleo de Comunicação do 
MARGS • Secretaria Clarissa Niederaurer • Estagiária Nijya Bisio Ciconet • Revisão Marina Miele, José Luiz do 
Amaral e Vera Grecco • Distribuição Projeto cultural Jornal do MARGS • Projeto Gráfico Ana Cláudia Gruszynski 
• Editoração Atelier Design Editorial • Impressão Gráfica Pallotti • Tiragem 20 mil exemplares • Distribuição 
gratuita • Escreva para o Jornal do MARGS: comunicacao.rnargs@terra.com.br ou cartas para o endereço 
Praça da Alfândega, s/n° CEP 90010-150 Porto Alegrc/RS Fones (51) 3227-2311 ou (51)3225-7551 (Co
municação) O MARGS abre ao público de terças a domingos, das 10 às 19h. Na segunda-feira, 
expediente interno. Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
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O Jornal do MARGS surpreendeu o 
público com uma pergunta 
simples, quase banal: a razão de 
sua vinda ao museu. Nas respostas, 
uma perspectiva de como um 
prédio, uma instituição, uma 
grande mostra, ou mesmo um 
lugar específico da cidade, podem 
fazer diferença na formação da 
sensibilidade cotidiana

Terraço
Eu não gosto da idéia de pensar em 
ser uma alienada da cultura. Venho 
para estar envolvida com a cultura. 
Gostei muito daquele primeiro 
quadro que vi da exposição italiana 
[em referência à pintura de Luigi 
Grady, A Imigrante, de 1887]. Ele é 
muito bonito. Como lugar, eu gosto 
mesmo é do terraço. Lá é silencioso, 
eu posso parar.

Cultura local Jaqueline Castro 
Estudante de cursinho

Eu venho porque acho que o museu 
é uma instituição importante. Acho 
que mesmo que algum museu, 
eventualmente, não esteja 
atravessando seu melhor momento, 
ele é sempre um indício da cultura 
do lugar.

Retina Um prédio 

interessanteExercício de retina. Eu gosto do 
primeiro andar, esse prédio tem uma 
lembrança muito importante na 
minha vida. Aqui era a antiga 
delegacia fiscal. Desde pequena eu 
vinha com a minha mãe. Ela era 
funcionária pública do Estado da 
Educação, vinha receber seus 
vencimentos aqui e eu ficava 
sentadinha, olhando pra cima. Os 
vidros me chamavam muito a 
atenção, era algo inacreditável. Olhar 
diferente era um exercício muito 
importante. Esse prédio era muito 
maior, para mim, do que ele é hoje. 
Cada vez que venho aqui, tenho uma 
lembrança de infância muito boa. O 
primeiro andar é o lugar onde eu 
acho mais aberto e o que tem mais 
cara de museu, onde é possível expor 
as obras de maior magnitude. Acho 
bonito olhar do mezanino, aqui do 
primeiro andar para o térreo. Pra 
mim, o museu é essa parte.

Eu acho o prédio muito interessante. 
Eu ia dizer bonito, mas na verdade 
ele sempre me pareceu mais 
interessante do que bonito, o que, de 
certa forma, às vezes é mais. E acho 
que isso é estimulante. Um museu 
como este, que traz tanta coisa, que 
tenta tanta coisa, é estimulante e só

Luiz Carlos Felizardo 
Fotógrafo

Origens faz a cidade crescer. Eu gosto de vir
ao museu, sempre, a qualquerEu venho ao museu para poder 

mostrar um pouco da história, das 
nossas origens no RS, reconhecer-me 
um pouco mais e dividir tudo isto 
com os nossos alunos. O acervo do 
Erico me chamou muito a atenção. 
Eu comecei a vir ao museu não faz 
muito tempo e foi dentro do 
processo de formação continuada.

Márcio Cardoso Coelho 
Professor de Educação Física

museu, bom ou ruim. Desde
pequeno, sou um frcqüentador.

De graçaAlice Urbim 
Jornalista O MARGS é o resumo da arte no 

RS, onde há de tudo um pouco, o 
melhor do que temos aqui e do que 
vem de fora. A começar pelo prédio, 
que é maravilhoso, lindíssimo, adoro 
a arquitetura do MARGS. Há 
eu freqiiento o museu e venho 
também a trabalho. E o mais legal de 
tudo, que é uma coisa super rara, é o 
fato de termos um museu aberto ao 
público, sem cobrar. Normalmente 
um museu de quilate - como o 
MARGS — estaria cobrando

anos

Humanidade
Hoje em dia, quando a civilização 
está correndo desesperadamente e 
não sabe para onde vai, eu acho que 
o museu tem um papel fundamental, 
seja em relação à tradição, seja em 
prol da preservação da arte. Muitas 
vezes, quando tu vens ao museu, 
encontras uma humanidade que, de 
certo modo, no mundo atual, está 
desaparecendo. Por isso que eu gosto 
cie vir aqui.

uma
entrada carésima. Eu tenho o maior 
orgulho. Quando eu vou para outro 
Estado, sempre falo “nós temos um 
museu que é lindo, maravilhoso, 
ninguém pode deixar de ir, e ainda 
por cima é aberto ao público”. Tudo 
de bom isso.

Nayr Tesser
Professora do Instituto de Letras da UFRCS Dulce Helfer 

Fotógrafa
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ProximidadeErico Veríssimo
Busca-se no museu um conrato mais 
direto com a cultura. Normal mente 
encontramos essas obras de arte em 
revistas, vídeos ou em filmes. O 
museu permite esse contato, digamos, 
quase que epidérmico. Essa presença 
entre o observador e a obra de arte é 
o que encanta e faz com que as 
pessoas continuem vindo ao museu. 
Eu venho aqui de acordo com as 
exposições que são feitas.

Eu venho ao museu porque gosto de 
Porto Alegre. Gosto dos museus da 
cidade e, especialmcnte, pelo Erico 
Veríssimo. Foi um dos primeiros 
autores que li, desde os meus 13 anos 
de idade: Clarissa, O tempo e o vento. 
Sou nascida aqui, mas fui bebê para o 
Rio de Janeiro. Acho até que nem 
conhecia este museu ainda. Os 
depoimentos particulares do Erico me 
chamaram mais a atenção, a carta- 
testamento, por exemplo. Achei 
muito bom ele se colocar contra 
qualquer regime de força. Uma 
sugestão minha é que esta exposição 
fosse levada para o Rio. Eu diria para 
meus alunos irem para perceberem 
que em todo o país, em todo o tipo 
de lugar, há pessoas que expressam 
seus desejos, suas vontades, se 
expressam contra regimes de força.

Enoée Arendt 
Professora de História

Voltaire Schilling 
Historiador 

Diretor do Memorial do RCS

Centro
O MARGS está na Praça da 
Alfândega, um lugar do coração de 
Porto Alegre. Eu cada vez gosto mais 
do Centro. Estou indo contra a 
corrente, pois acho que é um lugar 
que precisa ser salvo, resgatado. Nós 
temos este prédio belíssimo, que 
chama, atrai, e, dentro, temos todo o 
acervo. Isso precisa entrar na 
programação das pessoas, é 
importante que as crianças venham 
aqui. Museu é um lugar de 
acolhimento, de crescimento e 
aperfeiçoamento humano.

Os artistas italianos
Eu venho ao MARGS para apreciar e 
estar sempre em contato com a arte. 
me alimentar dela. Venho também 
para trazer os alunos. Essa idéia da 
exposição sobre a colonização italiana, 
dos artistas com nome italiano e que 
têm uma representação bastante forte 
aqui no Rio Grande do Sul, me 
encantou muito.

Maria do Carmo Campos 
Professora do PPG em Letras da UFRGS

Márcia Scherer 
Professora de Artes Plásticas

Beleza Os originais
um lugar muito bonito, muito 

agradável, sempre tem boas obras de 
arte. Acho o lugar acessível, bem no 
centro, mas mesmo assim pouca 
gente vem aqui. Hoje está 
completamente vazio, poderia estar 
cheio de gente. Eu venho sempre que 
posso, algumas vezes por ano, para 
ver as exposições que aparecem.

Eu gosto de ver, principalmente, as 
imagens. E possível interpretar os 
quadros, as fotos. Gostei dos escritos 
originais, pois tu vês como o escritor 
trabalhou. A gente sempre só pega os 
resultados no final. Venho sempre ao 
museu, freqüento todos.

Sabrina da Silva 
Estudante do Ensino Médio

Lisandro Picada 
Estudante de Química

A exposição de Erico
É bastante válido 
aqui, verem e conhecerem a arte do 
Rio Grande do Sul. Acho que a 
maneira como os textos do Erico 
foram escritos, os rabiscos, é bastante 
interessante. Sempre venho ao 
MARGS. Eu passeio por aqui e vejo 
tudo.

as pessoas virem

Diversidade
Eu gosto da diversidade de 
perspectivas que o MARGS 
apresenta, tanto em relação ao acervo,
como em relação às exposições 
exibidas. Então, o que me encanta é 
uma linha cultural que me parece 
presente na instituição, mas que está 
baseada na diversidade de 
perspectivas que se apresentam. F. isso 
aí que me atrai.

Adolar Vicente 
Estudante de Contabilidade

Flávio Loureiro Chaves 
Coordenador do Mestrado em Letras da UCS Realização da enquete: Janine Mogendorff 

Edição: Cida Colin e Cybeli Moraes
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BIENAL DE VENEZA

Veneza troca 

riscos por certezas
A 51a edição da famosa 
bienal traz elenco de 
consagrados e abre 
mais espaço para o Brasil

Agradável. É o adjetivo mais adequa
do para oferecer visão de conjunto da 
51a edição da Bienal de Veneza, inaugu
rada dia 12 de junho e em cartaz até 6 
de novembro. A edição anterior foi frag
mentada em 11 curadorias desconexas, 
caóticas e opressivas. Desta vez, reina a 
concisão e a clareza.

O problema é a previsibilidade. Em 
nenhum momento nos sentimos pro
vocados ou perplexos diante de algo. O 
elenco de consagrados garante suave
percurso por territórios já mapeados.

Anunciada como “a bienal feminis
ta” por romper a longa hegemonia de 
curadores homens com a escolha das 
espanholas Maria de Corral e Rosa
Martínez, esta 51a edição frustra no que 
deveria ser o segmento mais prospecti- 
vo, a cargo de Rosa Martínez, denomi
nado Sempre um pouco mais longe.

Logo à entrada dos enormes espa
ços do Arsenale (conjunto de edificações 
medievais de 10 mil metros quadrados), 
a curadoria de Martínez traz painéis 
assinados pelo grupo americano de 
ativismo feminista Guerrilla Girls, gran
de sensação... da metade dos anos 1980! 
Foi visto na Mostra de Gravura de 
Curitiba (PR, 1995). Nada que justifi
que abrir um dos principais eixos da 
Bienal de Veneza.

a grande dama surpreende com instala
ção sonora em que canta músicas de sua 
infância, apimentadas com ironias.

Se não há nada de novo sob o sol - 
ameno na primavera veneziana, que foi 
escaldante em 2003 - os termômetros 
comportados são metáfora adequada à 
esta 51a Bienal. É como podemos avali
ar a outra grande mostra no âmbito ofi
cial da Bienal, a cargo de Maria de Corral 
e que ocupou o Pavilhão Itália: morna.

Denominada A Experiência da Arte, 
essa mostra ausculta a contemporanei- 
dade apenas em raros momentos, como 
faz a americana Barbara Kruger na fa
chada do pavilhão. Há equilíbrio qua
litativo e quantitativo entre pintura e 
videoarte, embora seja questionável 
trazer pintores mortos como Philip 
Guston, Agnes Martin e Francis Ba
con, tarefa de museu. A pintora sul- 
africana/holandesa Marlene Dumas se 
destaca, com telas figurativas estranha
mente mórbidas.

Entre os videoartistas, o conjunto de 
trabalhos de William Kentridge é 
lente. Outros destaques são Francesco 
Vezzoli, Jenny Holzer, Eija Liisa Ahtila e 
Willie Doherty. Na entrada do pavilhão, 
as fotos de pixels estourados de Thomas 
Ruff ecoam retângulos, como a enorme 
escultura de Rachel Whiteread.

Os pavilhões nacionais nos Giardini 
são decepcionantes, com honrosas ex
ceções. F o caso dos ótimos Canadá 
(Rebecca Belmore), Espanha (Antoni 
Muntadas) e, fora dos Giardini, a Suíça 
(Pipilotti Rist). Apesar de ganhar prê
mio, a francesa Annette Messager ape
nas requentou a fábula de Pinóquio. A 5 
Alemanha é absoluto fiasco, assim como 
a Grã-Bretanha, com a mesmice da du
pla pop Gilbert&George.

A presença de artistas brasileiros é 
proporcionalmente a maior já registra
da na história do evento. Além da ins
talação sonora do grupo Chelpa Ferro 
e das lotos de Caio Reisewitz, no pavi
lhão brasileiro, há bons exemplos da 
vitalidade da nossa arte espalhados tan
to no Pavilhão Itália (Cildo Meireles e 
José Damasceno) quanto no Arsenale 
(Rivane Neuenschwander, Valeska So
ares e Laura Belém).

Laura realizou o trabalho de maior

Vale citar como bons momentos do 
Arsenale a obra da japonesa Mariko 
Mori, a peça cinética da libanesa Mona 
Hatoum e a videoprojeção do vietna
mita Jun Nguyen-Hatsushiba, grande 
revelação da primeira Trienal de Yoko- 
hama (2001).

A guatemalteca Regina Galindo foi 
premiada com um Leão de Ouro. En
tre seus trabalhos está a videoperfor- 
mance em que imprime em vermelho 
(sangue?) a marca dos pés pelas ruas. 
Nada que a cubana Ana Mendieta 
(1948-1985) não tenha abordado de 
modo mais contundente nos anos 1970.

Até Louise Bourgeois, a consagra- 
díssima escultora franco-americana, 
comparece com coisas déjà-vu: em es
cala maior, traz peça exibida na sua bela 
individual no pavilhão dos EUA, na Bi
enal de Veneza de 1993. Felizmente, em 
minúscula edificação próxima ao cais,

As fotografias Igreja de São Francisco da 
Penitência, Rio de Janeiro e do Ministério das 
Relações Exteriores. Palácio do Itamaraty, Brasília, 
realizadas entre 2004 e 2005 por Caio 
Reisewitz. estão expostas na 51a edição da 
Bienal de Veneza. A obra do fotógrafo também 
pode ser conferida na Galeria Brito Cimino, em 
São Paulo, até 16 de julho. Informações no site 
www.britocimino.com.br.

potência poética de todo envio brasi
leiro: a instalação Enamorados, com dois 
botes no atracadouro medievalexce- que
encerra o percurso expositivo do 
Arsenale.

De Veneza,

Angélica de Moraes 
Crítica de artes visuais 

e jornalista cultural

M ARG S
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OPINIÃO

A guinada da Bienal de Sao Paulo
A eleição do curador e de um 
projeto conceituai arejado aponta 
para o reposicionamento da 
próxima Bienal de São Paulo, em 
2006, no concorrido circuito 
internacional

Desde sua criação, em 1951, a 
Bienal de São Paulo assumiu uma 
sição-chave no processo de consolida
ção e internacionalização do nosso sis
tema das artes. Já nos seus primeiros 
anos, a instituição se tornou um espa
ço privilegiado de apresentação e dis
cussão da produção artística e intelec
tual brasileira e internacional, figuran
do como referência importante na de
finição de valores e tendências da arte 
contemporânea.

Em mais de 50 anos de existência, 
a Bienal de São Paulo teve seus altos e 
baixos, mas conseguiu manter-se como 
uma instituição de peso. No entanto, 
ultimamente, é evidente a perda do seu 
poder simbólico. A cena internacional 
tem registrado uma proliferação de 
novíssimas bienais - algumas com pro
postas que têm alcançado grande visi
bilidade em pouco tempo de vida, a 
exemplo das bienais de Gwangju e 
Shanghai. Já a Bienal de São Paulo tem 
deixado de figurar no roteiro obrigató
rio dos agentes do mundo das artes e 
dos “turistas culturais”. Além disso o 
espaço a ela reservado na mídia inter
nacional especializada foi significativa- 
mente reduzido.

Hoje a posição da Bienal se vê 
ameaçada não só pela crescente com
plexidade e diversidade do mapa das 
artes, mas pelas sucessivas crises inter
nas e pela adoção, nas suas últimas edi
ções, de estratégias equivocadas.

No âmbito administrativo, os pre
juízos materiais e morais causados pela 
presença de Edemar Cid Ferreira e sua 
equipe na direção da Bienal, entre 1994 
e 1996, e da Brasil Connects, até 2002, 
são de conhecimento público e não vale 
a pena comentar. Felizmente o grupo 
que utilizava a Bienal como instrumen
to na defesa de interesses particulares 
foi afastado. No entanto isso não foi 
suficiente para que a instituição acer
tasse o passo.

As duas últimas curadorias, a cargo 
do alemão Alfons Hug, ficaram muito 
aquém das expectativas. Além de apre
sentar projetos pouco originais (os te
mas “metrópoles” e “território” têm 
aparecido em exposições internacionais 
há mais de uma década), Hug optou 
por uma linha conceituai de difícil sus

tentação, que buscava eliminar as 
determinantes socio-culturais do pro
jeto artístico, que no seu entender de
veria ater-se às questões formais.

A visão retrógada de Hug revelou-se 
também autoritária. Indo na contra
mão do democrático modelo das 
curadorias recentes, em geral coletivas, 
Hug trabalhou sozinho na elaboração 
do projeto da 26a Bienal de São Paulo, 
quando reafirmou sua opção pela esté
tica, em detrimento de uma abordagem 
mais sociológica da arte que tem ca
racterizado, nos últimos tempos, as 
mostras internacionais. Cabe dizer, no 
entanto, que é justamente da aborda
gem sociológica que têm surgido as 
mais interessantes propostas de expo
sições de arte contemporânea .

Críticas e crises à parte, a Bienal de 
São Paulo bateu recorde de público, 
graças à gratuidade do ingresso: 917 mil 
pessoas. Como nem só de números vive 
a arte, o atual presidente da Bienal, 
Manoel Francisco Pires da Costa, de
cidiu alterar significativamente o rumo 
que a instituição estava tomando. Em 
sintonia com o conselho da Fundação, 
Pires da Costa concluiu que a Bienal 
precisava de um curador brasileiro, afas
tando assim o nome de Catherine 
David, que já havia manifestado inte
resse em substituir Hug.

Abrindo mão da tradicional indi
cação pessoal, o presidente da Bienal 
instaurou um processo mais democrá
tico e transparente para a escolha do 
curador da 27a edição do evento, a se 
realizar em 2006. Constituiu uma co
missão, formada por Eleonora Men
des Caldeira, Elizabeth Machado, 
Evelyn Ioschpe e Maria Ignez Barbo
sa, e esta decidiu que a escolha do 
curador deveria ser feita com base na 
qualidade dos projetos apresentados. 
A comissão convidou então Anna 
Maria de Moraes Beluzzo, Lisette 
Lagnado, Lorenzo Mammi (que não 
aceitou) e Paulo Venâncio a elabora
rem projetos, que foram submetidos 
à análise de seis especialistas: Aracy 
Amaral, Paulo Herkenhoff, Rodrigo 
Naves, Lynn Zelevansky (curadora do 
Museu de Arte Moderna e Contem
porânea de Los Angeles), Manuel 
Borja-Villel (diretor do Museu de Arte

Contemporânea de Barcelona) e João 
Fernandes (diretor do Museu 
Serralves).

Ao final do processo Lisette 
Lagnado loi apontada como a próxi
ma curadora da Bienal de São Paulo. 
Seu projeto, “Blocos sem Fronteiras” 
loi pensado a partir da obra de Hélio 
Oiticica, que será apresentada em sua 
dimensão artística e filosófica numa 
exposição especial.

Na sua forma atual, o projeto pre
vê sete blocos - em substituição ao tra
dicional formato de segmentos e nú
cleos. Todos os blocos terão artistas 
brasileiros e serão antecipados por se
minários internacionais, de acordo com 
as seguintes temáticas: Conglomerado 
em Construção, Novas Formas de Par
ticipação na Arte: Parcerias, Participa
ção e Trocas; Porque Tantas Ruínas e 
Vontade de Memória; Do Cinetismo 
às Participações Sociais; Filmes de Ar
tistas e Documentários; O Acre: de 
Território a Estado; e Marcei 30, uma 
homenagem ao 30 anos da morte do 
artista belga Marcei Broodthaers 
(1924-1976).

Lisette Lagnado contará com a as
sistência de quatro co-curadores: 
Cristina Freire, do Museu de Arte Con
temporânea da USP, a espanhola Rosa 
Martinez, atual co-curadora da Bienal 
de Veneza, Adriano Pedrosa, co- 
curador do Insite 05, José Roca, da Bi
blioteca Luis Angel Arango, em Bogo
tá, na Colômbia, além de Denise 
Grinspun, responsável pela ação 
educativa.

Tanto o novo modelo de seleção 
da curadoria quanto o conteúdo do 
projeto vencedor apontam para um 
reposicionamento da Bienal de São 
Paulo no âmbito nacional e inter
nacional.

Espera-se que com esta guinada a 
Bienal possa retomar suas prerrogati
vas e voltar a ser um espaço privilegia
do para a apresentação e discussão da 
arte e das idéias contemporâneas, um 
espaço de construção, revisão e subver
são da história, um espaço para proje
tos surpreendentes, que provoquem 
diálogos instigantes e sem fronteiras.

Parece ser esta a proposta da nova 
curadoria.

po-
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BUENOS AIRES

Lisette Lagnado Xul Solar, 
Proyecto Pari 
Klú Delta, 
aquarela sobre 
papel. 1954

apresenta mais alguns detalhes 
sobre o seu projeto para a próxima 
Bienal de São Paulo em 2006:

ALF: O tema que escolheste para a 27a 
Bienal de São Paulo - “Blocos sem 
Fronteiras” parte de um conceito de 
Hélio Oiticica. Em linhas gerais, que 
mudanças a idéia de “bloco” propõe 
à estrutura tradicional da mostra - até 
recentemente organizada em segmentos e 
núcleos?
LL: O "Bloco” não é propriamente um 
“conceito” para Oiticica, mas uma forma 
de classificar suas invenções. Assim, ele fez 
com “Cosmococa - programa in progress”. 
Cada Cosmococa (CCl, CC2, CC3 e 
assim por diante) era um Bloco e o todo 
formava um Conglomerado. Me apropriei 
desta terminologia (e não de “segmento” 
ou “núcleo”) para dar coerência.
A mostra terá como viga mestra a questão 
da construtividade. “Bloco” é o tijolo de 
construção; bloco é o bloco de carnaval; 
bloco é um grupo político. Nas três 
acepções do termo “bloco”, vislumbramos 
algo que se faz coletivamente e que tem 
uma noção de processo.
Estes Blocos devem ser imaginados de um 
material poroso. Quero dizer com isto que 
são como um grande mata-borrão que tem 
várias manchas e cujas manchas podem ter 
intersecções. São Blocos soltos e 
interligados, livres para estabelecer 
conexões entre si.

Vanguardismo 

e ambigüidade 

na América Latina
A exposição do argentino Xul Solar, 
produção em parceria com a 
Pinacoteca do Estado, é um dos 
pontos altos da programação do 
Museo de Arte Latinoamericano (MALBA)

Disparidades em um universo delineado pelos 
contornos de um mundo que se impunha como ur
bano, aí uma outra característica em comum. A cida
de como início e como fim das buscas e das
perambulações, essa parece ter sido uma das percep
ções mais generalizadas naqueles tempos. Cidades 
diversas e de várias maneiras apresentadas. Cidades 
penetradas ainda pela paisagem rural, unindo idilica- 
mente ferrovias, postes para a fiação elétrica e bana
neiras, nas pinturas de Tarsila. Depois, a pintora 
paulista vai extrair de Oswald a exclamação de que o 
Abaporu era uma coisa do mato. Cabe, entretanto, ter 
presente que a obra somente surgiu com esse aspecto 
ao olhar urbano do escritor. Ou seja, era como um 
estranhamento em meio ao mundo das cidades, no

A mesma ambigüidade que se faz presente quan
do se fala em arte latino-americana, para logo se apon
tar uma profusão de caminhos e aspectos os mais di
versos, impunha-se aos modernismos e vanguardismos 
que surgiam, desde o extremo sul até o planalto me
xicano, nas primeiras décadas do século 20. A ponto 
de, justamente nessa ambigüidade poder-se encon
trar um traço de aproximação que talvez permita fa
lar em algo como latino-americanidade. Com seu 
Manifesto Antropófago, Oswald de Andrade não ape
nas situa uma realidade feita da mescla de realida
des outras, mas pretende chegar ao ponto ideal em 
que a mistura passa a dar lugar à transformação per
manente do Tabu em Totem. Uma configuração em 
que se encontrariam as insígnias da nacionalidade, 
o delineamento de um modo de ser brasileiro. É 
para a mesma direção que apontam obras plásticas - 
tão fortemente marcadas pelo otimismo e pelo 
cosmopolitismo das vanguardas européias quanto 
pelo desejo de se dizerem nacionais - como as da 
brasileira Tarsila do Amaral, do uruguaio Torres 
Garcia ou do argentino Xul Solar.

Uma das questões que os desafiava e animava, as
sim como também se colocava no centro das elabora
ções européias naquele momento, era a da constitui
ção da linguagem. Para os do Novo Continente, uma 
questão que se apresentava sob a forma do desafio de 
como chegar a uma mais significativa maneira de se 
dizer e de se mostrar americano, brasileiro, uruguaio, 
e assim por diante. Xul Solar escapa mesmo aos limi
tes da pintura e incursiona na área da palavra, pro
pondo duas novas línguas. Apanlíngua, que seria um 
idioma internacional, e o neocriollo, formado a partir 
de raízes hispânicas e lusas para ser uma língua lati
no-americana. E a busca de uma nova fala, tão 
derna quanto brasileira que impulsiona as experiên
cias de Tarsila, primeiro, com a pintura pau-brasil e 
depois com as obras da fase antropofágica. A renova
ção dos códigos pictóricos e de comunicação está 
igualmente na base do sistema construtivo proposto 
por Torres Garcia. Embora por caminhos distintos, a 
mesma postura de reformadores interessados em 
apontar caminhos para a constituição de algum tipo 
de unidade capaz de integrar as mais diversas 
disparidades.

centro do qual surgia, que aquela pintura se impunha. 
É da urbe em que o humano se constitui pela razão 
construtiva que nos fala Torres Garcia. Densas geo- 
metrias de onde partem e onde aportam os navios; 
ponto de partida e de chegada, tanto quanto estru
tura geradora de racionalidade e organizadora da 
vida. E é com esse mesmo tipo de otimismo 
vanguardista, embora de modo bem diverso, que Xul 
Solar pensa em paisagens mágicas e em cidades 
oníricas e fantásticas. Configurações com a capaci
dade de gerar as mais felizes e impossíveis sínteses e 
aproximações. Não apenas encontros entre lados 
opostos, mas entre lados que se integram a ponto 
de gerar novas línguas e novos costumes, em anda
mento acelerado para a utopia entendida como fes
ta de cores e de signos em que bandeiras, estrelas, 
homens e dragões se misturam alegremente.

Em todos, a complexidade de se querer integrado 
e ao mesmo tempo dissonante, participando e toman
do distância do passado. Em todos, o mesmo difícil e 
ambíguo desejo de ser isso e aquilo, enquanto se quer 
ser não apenas isso ou aquilo. Coisas do mato e coi
sas da cidade, tentativas de elaborar sínteses comple
xas e instáveis, novas paisagens e linguagens, novos 
modos de ver e de inventar.
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ALF: Que formato será dado à 
apresentação da produção nacional e em 
especial dos artistas da novíssima 
geração?
LL: É cedo para falar 
é certo é que não haverá, por exemplo, um 
Bloco brasileiro. E se eu conseguir apoios, 
tampouco haverá a separação entre “artista 
convidado” e “artista da representação 
nacional”. Estas distinções só fazem 
sentido, hoje, em Veneza, onde a 
distribuição por pavilhões engessou 
qualquer reformulação do enfoque da 
mostra. Não é o caso da Bienal de São

“formato”. O queem

Paulo que está vivendo um momento 
privilegiado em termos institucionais (a 
começar pelo processo de seleção do 
curador mediante um anteprojeto 
analisado por especialistas). Tampouco 
faço distinção a priori entre artista mais 
“maduro” e “novíssima geração”: quero 
que ambos sejam apresentados por seu 
frescor e isto os colocará num patamar de

mo- José Luiz do Amaral 
Crítico de arte

Xul Solar - Visiones y revelaciones
Em cartaz no Malba até 1 5 de agosto 
Avenida Figueroa Alcorta, 3415, Buenos Aires 
Produção conjunta com a 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
sob a curadoria de Patrícia Artundo 
www.malba.org.ar • info@malba.org.ar

igualdade.

Por Ana Letícia Fialho 
Gestora cultural, pesquisadora na área de 

sociologia da arte e crítica independente
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http://www.malba.org.ar
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EXPOSIÇÃO

O escritor e o homem

Veris simo
É conhecida a imagem que Erico 

Veríssimo usava para delinear o papel do 
escritor: vinha de uma cena de infância, 
em que ele, aos 11 anos, segurara uma lâm
pada para que costurassem um pobre dia
bo retalhado pela polícia de Cruz Alta. A 
repulsa à violência, que sempre o acom
panhou, deriva daí, do menino sensível 
que, mesmo aterrorizado, manteve firme 
a luz para curar os malfeitos humanos. É 
o que afirmava, em 1975: “Acho que a nossa 
tarefa é esta: com medo ou não, segurar a 
luz acesa para deixar que apareçam as in
justiças o mundo.”

E foi contra a prepotência que Erico 
se ergueu desde moço. No trato com seus 
semelhantes, no posicionamento ante os 
males sociais, fosse na vida ou em suas fic-

A geração da editora Globo
O sentido da modernidade não era 

novidade no Sul. Já antes de 1930, ano 
em que Erico se transferiu de vez para 
Porto Alegre, um grupo de “modernos” 
se reunia em torno de Augusto Mcyer, “o 
velho Aug”, que à época tinha 30 anos. 
Erico, que acompanhava de longe as ino
vações dos modernistas de São Paulo e em 
diversas passagens por Porto Alegre con
templava tímido os intelectuais que se reu
niam à porta da Livraria do Globo, veio a 
integrar esse círculo privilegiado, em que 
Meyer brilhava. Nas palavras do recém 
chegado, “como se movia bem no universo 
das idéias, com que clara beleza racioci
nava e escrevia!” .

Atraído pela inteligência luminosa de 
Meyer e obtendo emprego na Revista do 
Globo por obra de Mansueto Bernardi, 
outro grande mentor dos escritores de 
então, Erico veio a conhecer o poeta Pau
lo Corrêa Lopes, o dramaturgo Ernani 
Fornari, o romancista Reynaldo Moura, 
o desenhista Sotero Cosme, e Mario 
Quintana, que viria a chamar de “anjo 
Malaquias”, bem como o contista Teimo 
Vergara, o poeta Theodemiro Tostes e 
Athos Damasceno, célebre por seus 
epigramas sarcásticos. Foi com esses no
vos amigos que Erico Veríssimo veio a 
formar a geração mais produtiva dos me
ados do século XX no Rio Grande do Sul, 
tendo sido, em seu posto de secretário 
editorial e, depois, de conselheiro literá
rio da Globo, um exemplo de agregação 
de talentos e, em vista do respeito que 
conquistara junto a seus pares, o epicenrro 
da expansão da cultura literária sulina, 
atingindo, igualmente o resto do país. 
Graças às traduções de literatura france
sa, inglesa, alemã e norte-americana que 
Erico estimulou na Globo, o Brasil co
nheceu em português - e, portanto, com 
maior acesso público - grandes obras in
ternacionais, com as quais os escritores 
nacionais puderam se defrontar e buscar 
sua própria identidade.

Com o incremento da industrializa
ção no século XX, impulsionada também 
pelas duas Grandes Guerras Mundiais, 
cresceram as cidades, a tecnologia trouxe 
confortos e desastres, promoveu-se a edu

cação de massa e valorizou-se o ócio e o 
lazer, em contrapartida à uniformização e 
maquinalidade da produção em série. 
Concentrada nas cidades, a vida moder
na significou estar na multidão, viver na 
velocidade, na instabilidade e na perda de 
referências. O romance brasileiro dividiu- 
se entre a herança realista de Machado de 
Assis e a desestruturação da narrativa tra
dicional ao modo de Joyce e Proust.

Cidade moderna e narrativa
Apaixonado pela idéia da cidade mo

derna, o romance de Erico Veríssimo tratou 
de unir as duas pontas. Sem renunciar ao 
realismo, cuja transparência de linguagem 
facilita a leitura, captou a seu modo as 
vidas cruzadas e solitárias, as paisagens 
artificiais das ruas, fabricas, lojas, casas de 
espetáculo, bares, escolas, pensões, as fa
mílias dispersadas, os jovens e os velhos 
igualmente perdidos no mundo novo, 
valendo-se de técnicas de vanguarda, 
como o simultaneísmo, o contraponto, a 
colagem, a montagem em blocos, os flu
xos de consciência e a mtdtifocalização.

No processo criativo de Erico 
Veríssimo, percebe-se o predomínio da 
intuição e não da análise, como em 
Clarissa, a imprevisibilidade do enredo, 
que se organiza por associação de ações 
em torno de uma personagem, até esgo
tarem-se suas possibilidades, como em 
Música ao longe ou em Um lugar ao sol, o 
uso de fragmentos da memória pessoal e 
historiai, como em O tempo e o vento, a 
pesquisa de dados para obter a verossimi
lhança, como em Saga ou em O prisionei
ro, a sintonia estética com os novos tem
pos, adotando a fragmentação, o 
plurilingüísmo, a polifonia, como em O 
resto é silêncio ou O senhor embaixador.

Sem iludir-se quanto às fontes da 
criatividade, Erico entregava-se menos à 
razão do que aos impulsos inconscientes. 
Podia pesquisar elementos de diversas pro
cedências, até estudar a teoria da narrati
va de um Roland Barthes, mas confiava 
antes no seu instinto de contador de his
tórias. Sua rebeldia a enquadrar-se nos 
padrões estéticos do momento o induzia 
a desobedecer inclusive aos próprios ro
teiros, forçava-o a testar suas energias com

A exposição Erico Veríssimo: 
retratos da vida inteira, em cartaz 
no MARGS até 1 7 de julho, é um 
dos principais eventos do 
centenário de nascimento do autor 
de 0 tempo e o vento. Ao reunir 
reproduções, originais, esboços, 
desenhos, fotografias e objetos 
biográficos, a mostra revela 
múltiplas facetas do homem 
e do intelectual, um escritor 
traduzido para 1 7 línguas e que 

g ajudou a transformar a Globo em 
uma das mais importantes editoras 
brasileiras, responsável pela 
disseminação do melhor da 
literatura universal

ções, o escritor não esqueceu de “segurar 
a lâmpada”, lançando luz sobre as trevas 
em que a dor e o horror poderíam prospe
rar. Considerado apolítico, foi tanto mais 
político ao suscitar em seus leitores o in
teresse no bem viver e na coexistência pa
cífica das diferenças.

Espírito arejado, Erico Veríssimo in
centivou efetivamente a modernização 

cultural do país. A partir do Sul, 
atingiu o Brasil inteiro como au
tor e editor da Globo, aliando

uh ia&t »otswrTOWWWaT-».l..u.«— ** 
«rim« •« ■«<«***';“»*-

-■Uo.BoWXoí»

sua criatividade de escritor à prá
tica editorial. Em seus empreen
dimentos conjuntos, ele e 
Henrique Bertaso, diretor da 
editora poto-alegrense, deram 
um verdadeiro sopro de 
modernidade à indústria do li
vro brasileiro. Lançaram tanto 
edições populares quanto cul
tas e empenharam-se na orga
nização de coleções voltadas 
para interesses diversos de lei
tura. Os dois amigos não es
queceram que o livro deveria 
antes de tudo chegar ao leitor. 
Imaginaram estratégias de di
fusão e venda, de modo a al
cançar recantos do País os 
mais desprivilegiados de livra
rias e alteraram a face da cul
tura do livro, conquistando 
o grande público pela sedu
ção de seus títulos.
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Erico usava uma 
tábua para 
corrigir e rabiscar 
seus originais

repetidos reinícios, retomadas e revisões, 
a desconfiar da escrita e praticar inúme
ras reescritas, e explica os ritos de que se 
valia para fazer aflorar a matéria ficcional 
- ouvir música clássica, escrever primei
ro em papel jornal, desenhar com canetas 
hidrocor até a idéia aparecer, vestir calças 
velhas e folgadas - e para vencer seus blo
queios e brancos, bem como os períodos 
mortos em que sua imaginação trabalha
va mas as palavras não vinham.

modernos [...] Por Villa-Lobos tenho uma 
afetuosa admiração. Prokofiev, Shostakovsky, 
Boulez, Mcssiaen, Milhaud são ‘da minha 
chácara ”, dizia ele em 1972.

Leitores
Sua dedicação ao ofício literário, seu 

empenho contínuo de formação de leito
res através de histórias e personagens me
moráveis, sua empatia ao representar a re
alidade próxima, o passado histórico e as 
gentes de sua terra, seu forte enraizamento 
na identidade brasileira explicam a excep
cional disseminação da obra de Erico 
Veríssimo no exterior. O Continente, pri
meiro volume de O tempo e vento, foi tra
duzido em oito línguas. Olhai os lírios do 
campo e Incidente em Antares apareceram 
em seis línguas; Noite e O senhor embai
xador, em cinco; e O resto é silêncio, O 
retrato, segundo volume de O tempo e o 
vento e México em quatro. Música ao lon
ge, O prisioneiro e Gato preto em campo 
de neve têm traduções em duas línguas e 
em uma apenas estão vertidas A vida de 
Joana dArc, Saga, Clarissa, A volta do gato 
preto. Ao todo, a obra de Erico Veríssimo 
já circulou pelo mundo em dezessete lín
guas, quatorze ocidentais e três orientais, 
caso raríssimo na história da literatura 
brasileira.

A fama, que foi lentamente acumulan
do ao longo de uma carreira de 45 anos, 
não o tornou deslumbrado nem arredio, 
como poderia acontecer. “É claro que a

fama tem um lado positivo - a sensação 
de que a gente se comunica com os ou
tros, passa a existir para milhares de lei
tores” afirmava ele em 1967. “Detesto 
decepcionar os que me procuram, os que 
me querem conhecer de carne e osso. 
Minha casa vive de portas abertas. Há 
noites em que temos de dez a vinte visi
tantes inesperados. Todas as semanas re
cebo dezenas de estudantes que querem 
entrevistar-me, e a gama vai do curso pri
mário ao universitário. Pessoas com ca
sos sentimentais me procuram para de
sabafar. Empresto-lhes o ouvido, o olho 
e não raro uma afetuosa atenção.” Esse 
era o homem Veríssimo: observador aten
to de seus semelhantes, cordial e acolhe
dor, mais silencioso do que falante, mas 
capaz de gestos anônimos de solidarie
dade, tanto quanto de pronunciamentos 
desassombrados em defesa da paz e da 
liberdade.

Anti-herói
Dedicado à família, à sua casa e aos 

amigos, sacrificava de bom grado seu tem
po de escrita para dar atenção a todos os 
que o procuravam. Embora parecesse 
mergulhado nos próprios pensamentos, 
era capaz de brincar e divertir sua platéia 
particular com imitações e mágicas para 
as crianças e ditos espirituosos para os 
adultos. De temperamento introspectivo, 
não hesitou em fazer ouvir sua voz diante 
da opressão e dos regimes ditatoriais. Sou

be socorrer os colegas perseguidos e pro
teger os seus entes queridos, sem alarde. 
Como dizia, por volta de 1971: “Gosto 
de meus amigos. Gosto de viagens e li
vros. Amo as crianças, com os meus ne
tos na primeira fila. Gosto de pintura. 
Prefiro ler a escrever. Detesto esnobes, fes
tas e compromissos com dia e hora mar
cados. Prezo a liberdade, mas acho que 
devemos pagar por ela com a moeda da 
responsabilidade. Sou mais um homem 
de afeições do que de paixões. Anti-he
rói, sem a menor dúvida”.

A exposição Erico Veríssimo: retratos da 
vida inteira, patrocinada pela Copesul e 
organizada pelo Acervo Literário de Erico 
Verissimo, cuja gestão pertence ao Cen
tro de Memória Literária da PUCRS, per
corre os grandes temas dessa trajetória de 
intelectual empenhado e homem de bem, 
como homenagem a um escritor que há 
cem anos nascia em Cruz Alta e que, sim
plesmente com seu trabalho duro e sua 
inventividade, alterou a fisionomia cul
tural deste país.

Cores, desenhos e música
Verissimo, desenhista frustrado, pin

tava na imaginação as suas personagens e 
cenas para depois transformá-las em dis
curso. Basta ler O resto é silêncio para 
contrar, no texto, o pintor impressionista 
da paisagem e dos céus de Porto Alegre. 
Depois de redigir suas obras, costumava 
revisá-las sentado em sua poltrona preteri
da, forrada de vermelho, ao canto direito 
da sala. Com seus originais sobre uma tá
bua que alcançava os dois braços do mó
vel, ele corrigia, alterava, acrescentava pa
lavras e frases de diversas cores sobre os
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reen-

papéis, rabiscava desenhos até na tábua, 
enquanto ouvia seu discos na eletrola. 
Melômano, era na música que encontra
va o bálsamo da vida e o impulso para a 
criação: “Preferências? Gosto principal
mente da música barroca. Ponho

Maria da Clória Bordini 
Doutora em Letras, professora da PUCRS.

em pri
meiro lugar Bach, juntamente com Mozart. 
Dos românticos, Beethoven primeiro, lon
ge, depois Brahms. [...] É claro, gosto dos

A mostra de 
Erico Verissimo 
fica até 17 de julho 
no andar superior 
do MARGS
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0 retratoFRAGMENTO

-Ya estoy 
a ver 
Ia obra 
acabada...
Los hombres 
Ia miran 
e descubren 
tu alma, 
como si fueras 
transparente. 
Porque en 
el retrato 
estará
no solamente 
tu cuerpo, 
pero también 
tus pensamientos, 
tus deseos, 
tus pasiones, 
tu pasado, 
tu presente 
y tu futuro...

- Prepárate, Rodrigo.
0 pintor começou a desenrolar com 

mãos nervosas os panos que envolviam o 
quadro. Ao ver a própria imagem na tela, 
Rodrigo sentiu como que um soco no plexo 
solar. Por um momento a comoção domi
nou-o, embaciou-lhe os olhos, comprimiu- 
lhe a garganta, alterou-lhe o ritmo do co
ração. Quedou-se por um longo instante a 
namorar o próprio retrato. Ali estava, nas 
cores mesmas da vida, o Dr. Rodrigo 
Cambará, todo vestido de preto, (Pepe ex
plicava que o plastrão vermelho era um 
licença poética) a mão esquerda metida 
no bolso dianteiro das calças, a direita a 
segurar o chapéu-coco e a bengala. 0 sol 
tocava-lhe o rosto. 0 vento revolvia-lhe os 
cabelos. E havia no semblante do moço do 
Sobrado um certo ar de altivez, de sereno 
desafio. Era como se - dono do mundo - 
do alto da coxilha ele estivesse a contem
plar o futuro com olhos cheios duma apai
xonada confiança em si mesmo e na vida.

0 êxtase de Rodrigo durou alguns se
gundos.

- Y que tal, hombre?
Foi então que ele se lembrou de que o 

retrato tinha um autor.
- Magnífico, Pepito, formidável! Uma 

obra de arte. A parecença está surpreen
dente... Eu... queres saber duma coisa? 
Pois olha... Até...

Não encontrava palavras para exprimir 
seu contentamento, sua admiração.

Precipitou-se para o pintor e estreitou-o 
contra o peito.

- Caramba! Pepe, palavra que nunca 
pensei...

Tornou a contemplar o quadro. Havia 
naquela figura uma poderosa expressão 
de vitalidade. Era o retrato de alguém que 
amava intensamente a vida, que tinha 
ânsias de abraçá-la, de gozá-la totalmen
te e com pressa. Sim, ele se reconhecia 
naquela imagem: a tela mostrava não ape
nas sua aparência física, as suas roupas, 
o seu “ar”, mas também seus pensamen
tos, seus desejos, sua alma. Como era que 
o diabo do espanhol tinha conseguido ta
manho milagre?

- Quizás sea mi canto de cisne...
- Mas por que, homem de Deus?
- Milagros como ese no ocurren dos 

veces en la vida de un artista.
Os olhos do pintor estavam agora inun

dados de lágrimas. Rodrigo esforçava-se 
por dominar a própria comoção.

Maria Valéria foi chamada para ver a 
maravilha. Parou diante do quadro, olhou- 
o demoradamente em silêncio, e por fim 
disse:

- Só falta falar.
- Pero, senora, ese retrato habla, dice 

todo!
Chiru e Neco também apareceram. 0 

barbeiro achou que estava “supimpa”. 
Chiru mirou o artista com admiração e 
afeto:

- Esse castelhano duma figa até que 
tem jeito pra coisa!

0 Tte. Lucas pôs-se de ponta-cabeça pra 
olhar o quadro e deu a sua impressão 
mimicamente, como uma personagem de 
cinematógrafo.

- É uma tela digna de qualquer museu! 
- opinou o Cel. Jairo. - Vou trazer a 
Carminha para vê-la.

Carmen Bittencourt veio ao Sobrado na
quela mesma noite, olhou longamente 
para a pintura e depois para Rodrigo, dum 
jeito que o deixou desconcertado.

0 marido perguntou:
- Então, meu amor, que achas.
Sem alterar a voz, respondeu:
- É um retrato tão revelador que chega a 

ser indiscreto.
Jairo desatou a rir. Rodrigo ficou pertur

bado, sem saber como interpretar as pala
vras da esposa do coronel.

para uma mulher só.
Sua mãe empertigou-se na cadeira, alar

mada.
- Mariquinas! Isso é coisa que uma 

moça direita diga?
- Ora, mamãe, não estamos mais no sé

culo XIX, e sim em 1910!
Com uma loquacidade nervosa, começou 

a falar no movimento das sufragistas na 
Inglaterra. Quando ela terminou, a mãe 
procurou desculpá-la:

- São os malditos livros que essa meni
na lê, D. Maria Valéria. Eu vivo dizendo 
pro Terézio que não deixe ela ler essas 
coisas modernas.

Rodrigo ficou encantado quando a tia, 
ao lhe reproduzir a ousada frase da 
Gioconda, acrescentou:

- Aquela, se pudesse, te agarrava com 
as duas mãos.

Ele sorriu dum jeito que queria dar a 
entender que “a coisa não era bem assim 
como a Dinda dizia”. Mas no fundo con
cordava com ela e sentia-se lisonjeado.

Quando Licurgo e Toríbio vieram do 
Angico para uma curta estada na cidade, 
Rodrigo ficou curioso por ouvir a opinião 
do pai e do irmão sobre o retrato.

- Não tinhas mais nada que fazer? - 
perguntou Bio.

0 pai teve uma reação que Rodrigo não 
esperava. Olhou para o quadro, num silên
cio enigmático, amaciando uma palha de 
milho com a lâmina da faca, depois sor
riu, dizendo:

- Está muito bom. Quanto vai pagar pro 
castelhano?

- Não sei ainda, papai. Qual é a sua opi
nião?

- Pague bem. 0 quadro vale. Dê quinhen
tos mil-réis.

- Que despropósito! - exclamou Maria 
Valéria.

- Nunca pensei que fosse ficar tão bem 
assim - disse. E mirou a figura por tanto 
tempo e com tamanha expressão de ter
nura, que Rodrigo chegou a ter ciúme da 
própria imagem.

Babalo plantou-se por alguns segundo 
a pitar na frente do quadro, enchendo o 
ambiente com a fumaça e o cheiro acre de 
seu cigarrão de palha. Por fim, olhando 
para Maria Valéria, murmurou:

- Está más parecido com o Rodrigo do 
que ele mesmo. Que côsa bárbara!

Gabriel ficou de boca entreaberta dian
te da pintura, num silêncio meio amedron
tado. 0 Cuca aproximou-se da tela, chei
rou-a e não resistiu à tentação de encos
tar o dedo nela.

- Que beleza, Rodrigo, que chique! Vai 
fazer inveja a muita gente. Já andam até 
dizendo pela cidade que não está pareci
do. Que mentira, hein? Que injustiça!

Mariquinhas Matos, que havia muito 
não entrava no Sobrado, achou um pretex
to qualquer para vir, em companhia da 
mãe, visitar Maria Valéria. Depois de con
templar por algum tempo o retrato, disse 
uma frase que escandalizou ambas as se
nhoras:

- Um rapaz bonito como o Dr. Rodrigo 
não devia se casar nunca. É muito homem
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* * *
Durante os dias subseqüentes, grande 

foi a romaria ao Sobrado. Todos queriam 
ver “o portento".

Tia Vanja traçou as mãos diante do qua
dro, como se fosse rezar.

- A minha bolinha de ébano!
D. Emerenciana queixou-se de que, 

como não freqüentava o Sobrado por cau
sa “dessas bobagens de brigas políticas", 
ia ficar privada de ver a obra-prima. 
Rodrigo generosamente mandou levar-lhe 
à casa o retrato, em cuja contemplação a 
esposa de Alvarino Amaral ficou por lon
go tempo. 0 quadro veio de volta com um 
recado:

- Diga pro Rodrigo que é a coisa mais 
formosa que já vi em toda a minha vida.

Flora apareceu uma noite com a mãe e 
o pai, especialmente para ver a tela.

Fragmento de 0 retrato, volume 2 de 0 tempo e o vento de Erico Veríssimo

M A R G S



Y,,

GERDAU i'1
com.br

%
j



ATELIÊ

“Os problemas ficaram lá embaixo”
O Jornal do MARGS
foi até Morro Reuter,
na encosta da serra gaúcha,
à beira da BR 116,
e conheceu o
ateliê de Cláudia Sperb

de um lugar e sua tradução na obra. 
Cláudia gosta de se expandir. Acorda 
cedo e deita tarde, sempre trabalhan
do muito. Coloca a madeira no chão 
para entalhar a matriz com as goivas e, 
volta e meia, leva essa madeira para a 
cama e continua o trabalho até o sono 
chegar. Lá de cima, à noite, as cidades 
formam um mar de luzes na escuridão.
E é possível sempre olhar longe. “Os 
meus olhos são os meus poros”, compa
ra Cláudia. E lembra Fernando Pessoa: 
“O meu tamanho não é a minha altura, 
é o que eu consigo ver”.

Cláudia só consegue ver sua arte 
como um todo: integração com a ter
ra, com os bichos, com a natureza. 
Com tudo. Nesse sentido, a ateliê não 
é metáfora, mas materialização. É ali 
que faz as xilogravuras, as colagens de 
objetos, de rendas familiares às flores 
desidratadas que compuseram a série 
chamada Arqueologia do amor. E ali 
que, junto com o filho Eduardo, de 
oito anos, produziu o livro A cobra que 
fala, depois lido pelas crianças das es
colas de Novo Hamburgo. É ali que se 
alimenta de leituras de livros de arte 
agrupados na biblioteca construída 
num mezanino e guarda seus trabalhos 
num telário cuidadosamente protegi
do. Na cozinha ao lado, os vitrôs suge
rem escamas da pele de serpente. A pele 
do vidro tem vida.

O ateliê é expansão, mas também 
casa, aconchego, comunhão. No an
dar superior, construiu uma estrutura 
para receber os amigos. E um quarto 
para as crianças, com brinquedos e 
obras relacionadas à infância. E am
plas janelas, sugerindo para que todos 
enxerguem longe. Mas olhem para 
dentro também. Em volta da constru
ção, uma bandeira do Brasil em azule
jos sobre uma cisterna d’água reflete 
tudo ao seu redor. Na casa onde mora, 
ao lado do ateliê, o chão de azulejos 
forma o desenho de uma grande ser
pente. Das viagens, dos estudos, da 
inquietante busca criativa, o lugar onde 
vive e trabalha é quase um desafio ao 
tempo, espaço, rotina. “Aqui me dá a 
sensação de que posso viver na parale
la”, pondera Cláudia. “As pessoas vêm 
aqui e eu digo: os problemas ficaram 
lá embaixo”.

Nesse lugar perto das nuvens, há 
muitos auto-retratos de vários artistas 
nas paredes e nos livros. Chama a aten
ção o de Michelangelo: com as mãos, 
o homem arranca, inteira, a própria 
pele. Cláudia observa que, explícita ou

implicitamente, a obra de um artista é 
sempre a composição do auto-retrato. 
Vida e obra em permanente ebulição. 
A serpente em movimento. O olhar em 
busca de outros sentidos. E um lugar 
onde tudo isso se materializa. O ateliê 
de Cláudia Sperb, entre o céu e a terra, 
sugere que não há distância entre uma 
coisa e outra. Árvores podem tocar nu
vens. Gente e bicho podem se encon
trar. Não há limite para quem quer es
tender o olhar.

Entre o céu e a terra, o ateliê de 
Cláudia Sperb está mais perto do céu. 
Mas nele, há muito de terra. As peles 
que as cobras trocam, a madeira de ce
dro talhada onde cavoca a matriz de 
suas xilogravuras, as flores e a textura 
da argila, a mata nativa em volta, o si
lêncio e o encanto das árvores onde vez 
por outra aparecem os bugios. Muito 
vermelho — nas cerâmicas em forma de

Renato Dai to 
Jornalista

coração, nas luminárias, nos panos in
dianos. E o fogo no fogão à lenha, nas
lembranças familiares, no trabalho in
cessante em que a mão e o calor vão de
limitando o traço.

O ateliê está perto do céu. No pon
to mais alto de Morro Reuter, de onde
se avistam os sinais da passagem do ho-

pela terra: as cidades. Morromem
Reuter, Dois Irmãos, Montenegro, Novo
Hamburgo, São Leopoldo e, ao longe,

águas do Guaíba. ÉPorto Alegre e as
se dali construísse sua acrópolecomo

particular. “As acrópoles ficavam no pon
to mais alto, onde os gregos iam ouvir
os deuses”, compara Cláudia. E é dali
que ela expande a compreensão da vida:
o olhar que vai longe, as montanhas em
forma de seio que lhe sugerem o plane
ta como ser feminino, o contato com
árvores e bichos que traz pureza, liber
dade, integração.

O lugar foi construído há dois anos.
“Inventei isso aqui. A primeira condi
ção era que tivesse muita luz. Optei
também pelo tijolo claro, é mais quen
te, porque quanto mais claro, mais tem
po foi queimado fogo”, explicano
Cláudia. E muitas janelas, muitos ce
nários, muitos objetos. Guarda cuida
dosamente as peles que as cobras tro
cam — sucuris, jararacas, cascavéis - que
são enviadas periodicamente pelo Ins
tituto Butantã. As cobras são um tema
recorrente em seu trabalho. “Quando
fui para a índia, choque entre aesse
cultura oriental e ocidental
desestruturou tudo, para se estruturar
na serpente, que tem meio e fim”,
pondera Cláudia.

Foram as inúmeras viagens -
as montanhas do Nepal, a ín

dia, a Grécia e tantos outros
lugares - que delinearam,

na verdade, a busca



LUGARES LIVROS

Polska.
Seja bem-vindo 

às consoantes

Icleia Cattani, organizado por Agnaldo Farias - Uma 
parcela expressiva da produção teórica da pesquisadora, 
curadora e crítica de arte, atuante e reconhecida 
nacionalmente, está reunida nesta publicação da 
Fundação Nacional de Arte - Funarte. A seleção dos 
textos foi realizada pelo crítico Agnaldo Farias. Além de 
ensaios que abordam questões históricas e conceituais 
da arte brasileira, o livro traz textos críticos sobre o 
trabalho de artistas contemporâneos como Cildo 
Meireles, Frans Krajcberg, Nelson Leirner; entre os 
gaúchos, Alfredo Nicolaiewsky, Dione Veiga Vieira, 
Gisela Waetge, Iberê Camargo, Karin Lambrecht, Nick 
Rands e Vera Chaves Barcellos. Funarte, coleção 
Pensamento Crítico - 3 , R$ 10,00.

Icleia
Cattani

3Eu cresci na Rua Dona Eugênia, ali 
entre Petropólis e Santa Cecília, perto do 
estádio Força & Luz (adoro este nome).

O bairro até que nem mudou tanto: 
meu antigo colégio continua lá, o Rio Bran
co; um boteco que eu tinha que ir a toda 
hora (Marcelo, busca leite, Marcelo, busca 
pão) continua lá; a igreja que eu ia de má 
vontade aos domingos, Santa Terezinha, 
continua lá. O Riacho Ipiranga ficou ain
da mais triste e mais sujo, na época já era, 
mas, ufa, ainda continua lá.

Sumiu o cinema que eu ia na Protásio: 
o Atlas. Sumiu o barbeiro que, quando guri, 
me fazia um corte quase zero. E, o mais 
triste de tudo, sumiram minha vó 
avô, Dona Nádia e Seu Miguel, que vive
ram lá a vida toda, mesmo quando 
damos do bairro.

Foi lá na casa deles, dos meus avós po
lacos, casa de madeira, com rosas no quin
tal, número 513, que cresci. E cresci co
mendo sopa de beterraba.

Quando quero matar a saudade da mi
nha infância, volto ao bairro e vou no res
taurante Polska, que continua firme e forte 
na Rua João Guimarães, 377, o único (!) 
restaurante polonês de Porto Alegre.

Além de uma comida deliciosa, servida 
em porções generosas, o Polska também é 
fartamente decorado com fotos, objetos e 
trajes típicos poloneses.

E a família Kowalczyk, dona do lugar, 
é que atende a gente. Dona Irena, amiga 
da minha vó, e a filha, Janina, estão sem
pre por lá, na cozinha ou entre as mesas. 
Quem ocupa o caixa, discretamente elegan
te, é Seu Jorge, marido da Irena e pai da 
Janina.

fuhãrie

Espaço N.O. Nervo Óptico, organizado por Ana 
Maria Albani de Carvalho — O livro é uma seleção de 
ensaios realizados pela crítica de arte e professora do 
Instituto de Artes da UFRGS a partir de uma extensa 
pesquisa que resultou no seu mestrado. Ana Maria 
Albani de Carvalho tomou como base o Arquivo 
Documental Espaço N.O. - atualmente anexado à 
Fundação Vera Chaves Barcellos -, depoimentos dos 
artistas vinculados aos dois grupos atuantes em Porto 
Alegre nos anos 1970, documentos e mais de cem 
imagens referentes a essa produção que pode 
considerada um marco referencial para o debate em arte 
contemporânea brasileira. Funarte, coleção Fala do 
Artista - 2, R$ 10,00.

e meu

nos mu-

ser

O Jogo do belo e do feio, de José Arthur 
Giannotti - O filósofo paulista revisita as grandes 
questões da estética filosófica desde Kant - como o livre 
jogo das faculdades, o belo e o sublime, a autonomia e 
a morte da arte -, reformulando-as a partir das noções 
de jogo de linguagem e linguagem não-verbal, ambas 
tomadas do pensamento de Ludwig Wittgenstein. 
Giannotti discute obras de Magritte, Morandi, Poussin 
e Rembrandt, colhe testemunhos de pintores 
Leonardo e Picasso e polemiza com pensadores 
contemporâneos. Companhia das Letras, R$ 39,00.
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como

Arte Rupestre na Amazônia - Pará, de Edithe 
Pereira - Este livro traz, pela primeira vez, o inventário 
de significativo conjunto de sítios com arte rupestre 
localizado na Amazônia. A autora reuniu informações 
sobre cada um desses locais: história, iconografia, 
localização e bibliografia disponível. É uma obra de 
referência que apresenta o estado atual do 
conhecimento sobre essa forma de expressão de alguns 
povos pré-históricos, a pintura e a gravura sobre rocha. 
O livro também alerta para o risco de destruição desse 
rico patrimônio arqueológico brasileiro ameaçado pelo 
vandalismo e pelo turismo predatório. Editora Unesp, 
R$ 165,00.

Como o polonês, o idioma, também 
tem cara de comida (sopa de letrinhas, e 
sopa consistente, já que feita principalmen
te com consoantes), é divertidíssimo des
cobrir o que é um pierogi, um klouski, 
placek ou um wieprzowina painerowana.

Não tema em perguntar o que é cada 
prato, muito menos em provar. Eu, desde 
já, recomendo os pierogis.

uma

Marcelo Pires 
Publicitário

O Polska é 
decorado 

com objetos 
que retratam 

a cultura 
polonesa. 

0 restaurante 
fica na 

rua João 
Guimarães. 377, 

Bairro 
Santa Cecília, 

em Porto Alegre.

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

As obras sobre Erico Veríssimo estão com 
desconto de 10% até o final da exposição.

M A ^GS
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MARGS

Museu restaura tela de Di Cavalcanti
0 Núcleo de Restauração e 
Conservação do MARGS 
trabalhou mais de um ano 
na tela Composição, obra 
representativa do 
modernismo brasileiro

O MARGS, como todo museu 
moderno, possui seu núcleo de Restau
ração e Conservação. Ele funciona nos 
torreões 1 e 2. Naida Maria Vieira 
Corrêa, restauradora-conservadora e 
presidente da ACOR-RS, Associação 
dos Conservadores e Restauradores do 
Rio Grande do Sul, coordena o núcleo. 
Os quadros, esculturas e objetos de um 
museu necessitam serem monitorados 
permanentemente para que possam ser 
exibidos. Os conservadores ajudam na 
tarefa de observar as obras do acervo e 
mantê-las em condições de serem mos
tradas ao público. Minimizar os efei
tos da deterioração natural ocasionada 
pelo tempo é outra tarefa. Os fungos, 
térmitas, cupins e outros agentes que 
atuam na destruição das obras de arte 
são o objeto da luta dos conservadores 
e restauradores. Primeiro, com uma po
lítica severa de conservação, os museus 
devem prevenir os problemas sanan
do-os antes deles se constituírem em 
um problema insolúvel. Assim mes
mo, têm-se que intervir restaurando es
tragos observados no quadros . O Nú
cleo de Restauro tem cumprido a con
tento essa missão. Já foram restauradas 
a Imigrante de Luigi Grady, Os balões 
de Guignard, Figuras em tensão de Iberê 
Camargo e algumas pinturas do Palá
cio Piratini. Todo o trabalho de restau
ro é um processo demorado que requer 
paciência, além de cuidado, planeja
mento e conhecimentos científicos, 
pois qualquer intervenção feita sem

séria reflexão pode ocasionar danos 
irreparáveis à obra.

Mais recentemente foi concluído o 
trabalho, de mais de um ano, da res
tauração do quadro de Di Cavalcanti, 
Composição, tela pintada em 1941. No 
caso desta peça, foram tomados os se
guintes procedimentos: a obra foi fo
tografada antes, durante e após a res
tauração. Essas fotografias são docu
mentos técnicos do trabalho executa
do, assim como a ficha do estado de 
conservação antes da intervenção, dos 
procedimentos técnicos mais adequa
dos a esta obra e o resultado final. Esta 
obra necessitou de limpeza, troca de 
bastidor comprometido por cupins, fi
xação dos craque lês, nivelamento e 
reintegração pictórica. Cabe aqui citar 
que uma obra importante como esta 
deve receber atenção especial dos 
museólogos e curadores quando expos
ta, pois foram encontradas em sua su
perfície até vestígios de alimentos e lí
quidos como vinho. Estes resíduos da
nificam as tintas alterando a sua com
posição. Um trabalho de conservação 
permanente assegurará a preservação 
tanto do restauro como da obra. A tela 
está em plena condição de voltar a ser 
exposta para apreciação do público.

A obra Composição é uma das pin
turas mais importantes do acervo do 
MARGS e é representativa do moder
nismo brasileiro.

Vestígios de alimentos
e líquidos foram
encontrados na

superfície da tela
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Cláudio Trarbach 
Núcleo de Acervo do MARGS

SALAS NEGRAS

Subtração e Ausência
A mostra Subtração e Ausência, da artista plástica Lenora 
Rosenfield, esteve exposta nas Salas Negras do MARGS durante 
o mês de junho. O cruzamento do afresco - técnica atualmente 
em desuso - e sua adaptação aos materiais e expressão artística 
contemporâneos resultaram numa mostra que procurou 
modificar a noção do espaço por meio dos cerca de 40 a 80 
módulos fixados nas paredes.
Subtração, obra exposta em Nova York, em 2003, é resultado do 
doutorado de Lenora na USR A artista parte de ossos do corpo 
humano para a construção da obra, mais especificamente do 
úmero, que articula o ombro com o cotovelo. Já Ausência é 
composta por módulos recortados que seguem o contorno das 
costelas que compõem a caixa torácica, vital para a respiração. 
Lenora Rosenfield é especialista em Restauro e professora do 
Instituto de Artes da UFRGS. Mais informações no site 
www.lenorarosenfield.com.

Detalhe de Subtração e 
Ausência, afresco 

sintético. 2005.

mArgs
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PRIMEIRAS IMPRESSÕES

Oesquelet
“dePaPque sim: os pais fora, na 

festa de não-sei-quem, e 
o irmão mais velho — que 
havia prometido ficar - 
passeando com a namorada 
por não-sei-onde. Para completar, uma noite chuvo
sa cheia de ventos, de relâmpagos, de trovões e de 
sombras que insistiam em se mexer por toda

A cada ruído lembrava o recado do irmão:
- Olha, guri, vou sair, mas não te preocupa, meu 

amigo aqui vai cuidar de ti.
O tal amigo era o esqueleto do corpo humano 

feito em papel, os ossos ligados por pequenas argolas 
metálicas. O irmão estudava medicina e mantinha 
aquela coisa pendurada bem no meio do seu quarto.

- Se tu não te comportar, meu amigo vai atrás de 
ti - advertiu antes de sair.

Agora, sentado no sofá da sala, sem conseguir pres
tar atenção aos desenhos animados da televisão, fica
va virando a cabeça para os lados. Morria de medo 
que o esqueleto de papel viesse pegá-lo. Aí a idéia: é 
só trancar a porta do quarto do meu irmão e pronto!

Quando estava no corredor, bem pertinho já, o 
estrondo e puf, adeus energia elétrica. O tremor cru
zou seu corpo. Ótimo, pensou, pra piorar 
fico sem luz...

Clarões azulados lançados pelos relâmpagos jor
ravam através das janelas, iluminavam e davam volu
me a todas as sombras. Cada trovão o fazia parar, 
como se tivesse força para derrubar a casa. A chuva 
caía com fúria sobre o telhado num barulho tão gran
de que ele mal conseguia escutar os próprios pensa

mentos. Inclinou-se cauteloso para o vão da 
porta e teve a surpresa: o esqueleto de papel 
não estava lá!

Colou as costas na parede em busca de fôle
go, o coração apressado. Onde anda o esquele
to? Como pode ter escapado? Está atrás de mim?

Resolveu que o melhor era voltar para a sala e 
aguardar a luz voltar. Mas e se o esqueleto de pa
pel estiver esperando por mim? Bom, nesse caso, 
é melhor me proteger. E a arma na qual pensou 
para se defender ficava guardada na cozinha.

Dobrou à esquerda, pé por pé, mal respi
rando. A cada quina de parede o pavor: e se o 
esqueleto de papel saltasse no seu pescoço? E 
se entrasse por baixo do seu pijama? E se o 
mordesse com dentes afiados? Com < 
coisas na cabeça chegou na cozinha, 
mãos e joelhos trêmulos. Novo re
lâmpago e viu a vassoura ao 
lado da porta dos fundos.

Correu até lá e a empunhou 
como se fosse uma lança capaz de 
matar mesmo um enorme dragão 
cuspidor de fogo. Estudou a escuridão 
já se sentindo um pouco melhor. Antes 
de voltar para o sofá decidiu fechar a basculante por 
onde entravam rajadas de vento e de frio.

Caminhou devagar até lá, sempre se voltando para 
os lados e para trás, prevenindo-se contra um eventu
al ataque surpresa. Apesar da falta de luz conhecia 
bem o terreno e sabia o lugar das coisas, por isso nem 
precisou se virar para alcançar o trinco da basculante. 
rocou-o e já ia subi-lo quando percebeu algo estra
nho, diferente: o metal parecia mole, parecia feito de... 
Papel!

a casa.

fi mm

as coisas

Girou rápido. Um relâmpago lançou seu brilho 
azulado pela cozinha e ele viu, diante dos seus olhos, 
o sorriso assustador da caveira. Soltou um gritou alto, 
mais potente que os trovões. Mesmo assim, no refle
xo, aplicou uma vassourada tão certeira no peito do 
inimigo que ele se dobou em dois e passou pelo vão 
da janela. No instante seguinte, acionou o trinco iso- 
lando-se do esqueleto de papel.

Deu dois passos para trás, o coração pulsando na 
garganta. Novo relâmpago. Viu-o pendurado pelo lado 
de fora, colado ao vidro, o mesmo sorriso assustador, 
os mesmos olhos escuros fitando-o com interesse. Será 
que ele tem força pra entrar?, perguntou-se.

A chuva respondeu.
Pingos grossos e contínuos foram martelando o 

corpo do esqueleto de papel e ele, aos poucos, foi se 
desmanchando.

Luiz Henrique Sefrin foi aluno do curso de 
desenho em quadrinhos e mangá. uma das 
oficinas mais prestigiadas pelos jovens no 
MARGS. Ele ilustrou a história do esqueleto 
de papel do escritor Luís Dill

l Informações sobre
quadrinhos e cursos de arte I 
do Museu pelo e-mail | sÜgÜ 
extensao.margs@terra.com.br 
ou fone (51) 3212 2281. lH

Osso por osso.

Luís Dill 
Escritor e jornalista
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