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MARGS
0 novo jornal do Museu
Para marcar o segundo semestre de 
comemoração do seu cinqüentenário, 
o MARGS avança na sua atividade 
editorial e viabiliza a expansão do seu 
periódico especializado. Por meio dos 
benefícios das leis de incentivo (LIC 
e Rouanet), o Jornal do MARGS, a 
partir deste número, amplia o foco 
de seu conteúdo, duplica o número 
de páginas - de 8 para 16 
quadruplica a tiragem de 5 para 20 
mil exemplares, sem abrir mão da 
distribuição gratuita em todo o País, 
nas principais instituições de arte, 
ensino e cultura, salas de espetáculo, 
bares e aeronaves.
Única publicação mensal 
circulação ininterrupta, produzida 
por um museu brasileiro, o Jornal do 
MARGS conquistou seu público ao 
tratar com seriedade e elegância a 
divulgação do patrimônio artístico e 
institucional, além da pesquisa em 
Arte. Com sofisticado tratamento 
gráfico e editorial, transformou-se 
numa espécie de colecionável entre os 
leitores, suprindo carências de 
espaços jornalísticos para a crítica, 
memória das artes e museologia. Ao 
longo de quase cinco anos de 
circulação, o projeto gráfico do 
periódico foi premiado pela 
Associação dos Designers Gráficos do 
Brasil (ADG Brasil), pela Associação 
Riograndense de Propaganda (ARP) 
e na Bienal do Design Gráfico. O 
jornal sempre contou com a 
colaboração de reconhecidos 
ensaístas, artistas, escritores e 
jornalistas.

O novo formato do JM terá seções 
especiais e pautas mais abrangentes, 
passando pela música, literatura, 
cinema e outras manifestações sociais 
e culturais, sem perder o foco 
prioritário: artes visuais, a divulgação 
do acervo e das atividades do 
MARGS. Tal perspectiva pode ser 
percebida na configuração deste 
número. O tema principal, o quarto 
centenário da publicação da obra D.
Quixote, recupera o legado de 
Cervantes, que revolucionou a 
narrativa literária e transformou-se 
num marco da cultura ocidental. O 
imaginário do cavaleiro sonhador e de 
seu fiel escudeiro foi recriado por 
diversos artistas, músicos e cineastas.
Escolhemos para ilustrar esta edição a 
bela série de serigrafias de Vasco 
Prado da coleção do Museu. A edição 
conta ainda com matérias especiais 
sobre exposições nacionais, uma 
entrevista com um dos curadores da 
5a Bienal do Mercosul e ensaios sobre 
arte. Neste número começaremos 
duas séries sistemáticas: a primeira, 
intitulada Ateliê, pretende apresentar 
o espaço e o cotidiano de criação dos 
artistas. A outra, Primeiras impressões, 
será a página das crianças, daqueles 
que estão sendo cativados a gostar de 
arte e de museu. A publicação 
contará, ainda, com uma versão online 
no endereço
www.jornaldomargs.com.br.
Para garantir a qualidade e a avaliação 
sistemática de nossa publicação, 
convidamos representantes de diversos 
segmentos conexos às atividades do

Alice Soares
A pintora e desenhista Alice Soares faleceu dia 21 de março em 
Porto Alegre, aos 87 anos, vítima de uma embolia pulmonar. 
Professora, fundadora da Escolinha de Artes da UFRGS 
constante no circuito artístico regional, participou da formação de 
pelo menos três gerações de artistas. Famosa pela composição e 
expressividade de suas “meninas". Alice participou da Ia Bienal 
de São Paulo. Dividiu ateliê, durante mais de 40 anos, com Alice 
Brueggemann. de quem era grande amiga. Ajudou Ado Malagoli 
na implantação e fundação do MARGS. Quando a instituição 
completou 50 anos, em julho passado, ela relembrou o processo 
de profissionalização do sistema de artes, incentivado pela ação 
de Malagoli. 0 MARGS possui nove obras da artista, entre 
litografias, desenhos e pinturas.

museu. Temos a satisfação de contar 
com profissionais e professores de 
reconhecida competência em suas 
atividades, formando um conselho 
heterogêneo e abrangente. O nosso 
Conselho Editorial, aberto a outras 
participações futuras, é formado pelo 
vice-governador do Estado, professor 
e crítico Antônio Hohlfeldt, pelo 
Secretário de Estado da Cultura, 
Roque Jacoby, pelos empresários José 
Paulo Martins e Renato Malcon, 
pelos professores Antônio 
Sanseverino, Francisco Marshall, Luís 
Augusto Fischer e Paulo Gomes, pelo 
escritor e jornalista Carlos Urbim, 
pelo publicitário João Satt e pelo 
arquiteto Edgar do Valle, presidente 
da AAMARGS.
Tudo isso não seria possível se o 
projeto não contasse com o apoio de 
seis grandes empresas que vão investir e 
promover a cultura, além de divulgar 
suas marcas sob a forma de rodízio 
junto a um público diferenciado e 
formador de opinião. Uma das atuais 
patrocinadoras, a Gerdau, já possui um 
histórico de apoio às atividades do 
Museu, especialmente ao Jornal do 
MARGS. Damos as boas-vindas 
também ao Grupo Sonae, que passa a 
integrar o quadro de parceiros.
Por fim, o nosso convite a cada leitor, 
nossa razão de existir: que este jornal 
possa despertar seu interesse, que possa 
conquistá-lo pela escolha criteriosa de 
cada texto e de cada imagem.

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do Museu de Arte do RS

Fotos da série Cervantes por Amílcar Pinto

, com

A série D. Quixote de 
Vasco Prado (1987, 
serigrafia), do 
acervo do MARGS, 
ilustra a capa e toda 
esta edição. A série 
está em exposição 
nas Pinacotecas do 
MARGS.
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Doação*
0 acervo do MARGS foi enriquecido com a doação do 
quadro El 15 era su número preferido, de Carlos Páez 
Vilaró, pelo governador Germano Rigotto ao Museu. Em 
solenidade no Palácio Piratini, o governador entregou ao 
diretor do MARGS, Paulo Amaral, a obra do artista 
uruguaio: um acrílico sobre tela que mede 65 x 75 cm. 0 
governador esteve no Uruguai no início do mês de março 
para proferir uma palestra na Câmara Brasil-Punta dei 
Este. Na ocasião, Germano Rigotto visitou a Casapueblo, 
moradia-instalação de Páez Vilaró. que gentilmente o 
presenteou com seu quadro. Páez Vilaró expôs no MARGS 
em novembro de 2004, durante a Feira do Livro.

e presença
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ENTREVISTA

Bienal do Mercosul: 

centro e periferia
Como você vê essa Bienal em 
relação às edições anteriores da 
Bienal do Mercosul?
GF- A 1° Bienal foi de um 
pioneirismo e de uma 
grandiosidade sem precedentes. 
Nesse sentido, a proposta inicial 
do curador Frederico Moraes, de 
reescrever a história da arte latino- 
americana, deve continuar a ser 
pensada. Só que, passadas todas 
essas edições, de uma maneira 
diferente, acredito eu. Todas as 
edições da Bienal do Mercosul 
tiveram sua contribuição nesse 
processo. Além disso, a 4o Bienal 
atingiu um alto grau de 
profissionalismo do qual devemos 
partir.

Sobre a questão da identidade 
latino-americana: como ela deve 
ser pensada nesta próxima Bienal?
GF- Acredito que uma suposta 
identidade latino-americana deva 
ser pensada sob uma outra 
perspectiva, adotando-se 
estratégias pontuais. A primeira 
Bienal já fez isso de uma forma 
bastante inovadora ao agrupar os 
artistas a partir de vertentes 
(construtiva, política, cartográfica, 
etc.). Estas vertentes eram 
temáticas, de qualquer forma.
Queremos ir um pouco além desta 
vez e expor as obras 
exclusivamente por linguagens, 
sem distinções geográficas ou 
temáticas, ou seja, queremos 
promover um confronto entre 
obras a partir de analogias. O que 
esperamos construir é uma 
exposição coesa, onde as 
similaridades entre o que se 
produz nos diversos países da 
América Latina possam ser vistas 
não como um recalque da 
excentricidade que muitas vezes se ^ 
manifesta quando as bienais 
representam artistas por países. Ao 
invés de se ver a obra, vemos 
muitas vezes uma falsa idéia do 
que lá se produz, como se aquilo 
fosse, obrigatoriamente, 
representativo daquele país, 
portanto manifestação de sua 
suposta identidade construída.

Em plena 
produção da 5a 
Bienal do 
Mercosul, 
prevista para 
inaugurar em 
30 de 

setembro, o curador- 
adjunto Gaudêncio 
Fidélis discute o perfil 
latino-americano do 
evento, a inserção no 
circuito das bienais e 
sua importância para o 
sistema de arte local. 
Gaudêncio Fidélis é 
mestre e doutorando 
em História da Arte 
pela State University 
of New York (SUNY) e 
foi fundador e diretor 
do MAC-RS. A 
entrevista foi 
concedida ao produtor 
cultural Flávio Gil.

No papel de curador, como você 
vê esta questão da periferia versus 
centro dentro do contexto da 
Bienal do Mercosul?
GF- Eu espero que colaboremos 
para instaurar ao longo do tempo 
uma discussão que é necessária, 
que é a maneira como nós nos 
posicionamos na periferia. Esta 
não é mais aquela periferia que 
conhecemos, dos países que não 
detêm o poder econômico e os 
meios de circulação de bens 
simplesmente. No que se refere ao 
circuito da arte contemporânea, 
trata-se também da periferia das 
discussões. Alguns países que estão 
na periferia da ordem econômica 
conquistaram um lugar na ordem 
da discussão, do diálogo, que os 
coloca como privilegiados dentro 
do circuito. No caso da Bienal do 
Mercosul, isso não se deu ainda 
em parte porque somos uma 
bienal jovem, competindo com 
outras tantas. Mas como nós 
temos algo que nos distingue 
dentro do circuito de bienais, que 
é nosso perfil latino-americano, 
podemos em breve conquistar um 
lugar entre as 10 primeiras. 
Dependerá muito dos projetos 
curatoriais futuros que a Bienal 
venha a ter.

Como você acha que pode ser 
efetivamente conquistado um 
lugar no circuito internacional de 
bienais?
GF- Devemos, sem dúvida, 
manter nosso “perfil” latino- 
americano em primeiro lugar. Mas 
temos que pensar em um futuro 
próximo, em que haverá um 
esgotamento das leituras sobre a 
arte da América Latina que sejam 
fechadas em si mesmas. Ou seja, 
leituras que, embora necessárias 
nesse momento, se esgotarão em 
breve. Precisamos, em primeiro 
lugar, remover algumas restrições

Amílcar de Castro 
Escultura de corte e dobra a 
partir de chapa retangular 
vertical
O artista será homenageado na 
5a Bienal do Mercosul
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para a cidade, desdobramentos e 
reflexos de suas ações curatoriais, e 
assim por diante. Um trabalho que 
já vinha sendo feito anteriormente. 
Queremos também que esse 
projeto seja contínuo e não 
somente desenvolvido para o 
período da Bienal. E um desejo 
forte desta curadoria 
compartilhado com os dirigentes 
desta Bienal.

Como você tem visto a 
participação dos artistas locais na 
Bienal? Você acha que tem um 
papel diferenciado nesta questão, 
já que é o primeiro curador do RS 
na Bienal do Mercosul?
GF- Meu papel na Bienal como 
curador é o de colaborar para um 
trabalho em todas as áreas. É claro 
que o fato de eu ser do RS, de ter 
feito minha carreira aqui e de ter 
um interesse enorme pela 
produção daqui, faz com que eu 
naturalmente seja uma voz que 
chamará a atenção para a 
produção local. Se por um lado 
não acredito que a Bienal deva 
privilegiar os gaúchos, a mostra 
tem, sim, no meu ponto de vista, 
um papel local a cumprir, e não 
vejo problema nisso. De qualquer 
forma, estas preocupações são 
divididas com o curador geral 
Paulo Sérgio Duarte. Nosso 
interesse é que a presença de 
artistas do RS na Bienal reflita a 
qualidade da produção daqui na 
mesma medida da relação que a 
produção de outros estados 
mantém. Não queremos que isso 
seja falseado. Há, entretanto, um 
outro aspecto que gostaria de 
acentuar. A participação do RS 
não se resume somente a minha 
presença ou aos artistas que 
participarão desta edição, mas a 
todos aqueles profissionais daqui 
que vêm trabalhando e 
trabalharão para esta próxima 
Bienal. Nossa política é que a 
Bienal tenha o máximo possível 
de profissionais do RS envolvidos. 
Esse é, em nossa perspectiva, um 
dos grandes papéis que a 
Fundação Bienal deve desenvolver 
e queremos trabalhar para uma 
participação cada vez maior da 
comunidade local nesse projeto.

Amílcar de Castro 
Nanquim sobre papel. 
1987. 70 X 100 
MAC-SP

que nos impedem que tenhamos 
uma exposição com todos os 
países da América Latina 
presentes, ou pelo menos aqueles 
que forem determinados pela 
curadoria em questão. Feito isso, 
precisamos, na minha opinião, 
abrir a Bienal para a produção 
internacional para que possamos 
fazer exposições de confronto 
entre obras. O importante é que 
essa será de fato a primeira vez 
que iremos estabelecer este 
confronto a partir da América 
Latina e não a partir dos Estados 
Unidos e Europa, como estas 
exposições sempre foram feitas, à 
exceção é claro das Bienais do 
Mercosul que já foram realizadas. 
Ou seja, a meu ver, só podemos 
“reescrever” a história da arte da 
América Latina hoje através de 
um confronto desta com o resto 
do mundo, mas em exposições 
feitas por nós mesmos.

Como o centro vê as margens e 
quais estratégias serão empregadas 
nesta próxima Bienal para tratar 
esta questão?
GF- Eu acho que existem duas 
maneiras de contornar esse 
problema: uma é que nós temos 
que entender a nossa posição, e 
isso não é simplesmente a partir de 
uma atitude simplista, de achar 
que o centro não se interessa pelas 
margens. Essa é uma discussão que 
já foi ultrapassada. A outra é que 
se nós entendermos isso dentro de 
uma discussão pós-colonialista do 
dominado versus subjugado, 
também é complicado. Afinal 
existem outros fatores em jogo e 
nenhum deles sozinho é, na 
verdade, determinante. No 
enfrentamento entre instituições 
culturais, entre organismos 
culturais, entre os agentes de 
cultura, nós temos que enfrentar 
esse embate, sob dois pontos de 
vista: sob o ponto de vista de 
aporte financeiro, logicamente, 
mas também de estratégias de 
como nós, a partir da margem, 
vamos nos transformar em foco de 
interesse.
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Mas você não acha que essa idéia 
irá apenas “internacionalizar” 
superficialmente a Bienal, 
levando-a a um lugar comum 
dentro do circuito?
GF- Acredito que não.
Num lugar comum nós 
corremos o risco de ficar se não 
entendermos que temos que nos 
reportar a esse circuito.
Essa é a grande questão posta para 
a Bienal do Mercosul num futuro 
breve. A despeito do papel local 
que a Bienal tem, temos que 
participar desse circuito 
de forma efetiva. Ou seja, não 
podemos repensar a arte da 
América Latina sem nos 
reportarmos aos centros de poder 
internacionais e mostrar a eles 
nossa visão.

E o projeto educativo da Bienal? 
Haverá alguma mudança 
significativa?
GF- Sim, haverá inovações mas 
vamos nos basear muito no que 
aprendemos nas bienais anteriores. 
A formação dos monitores irá 
prepará-los para propiciar ao 
visitante uma série de elementos 
que permitam a ele entender não 
somente a obra, mas o contexto 
em que ela existe, o que é Bienal 
do Mercosul, a importância 
dentro do circuito de arte 
contemporânea, sua importância

M A R G S



RIO DE JANEIRO

Mary Vieira 

dá movimento 

à escultura
Pouca gente no Brasil conhece a es

cultora Mary Vieira (1927-2001) ou viu 
uma exposição de seus trabalhos. Um 
dos motivos disto é que, em 1951, aos 
24 anos, ela radicou-se na Europa, onde 
morou o resto da vida. Apontada pela 
historiografia européia como nome de 
relevo na linguagem construtiva, teve 
reconhecido

Polivolume, Lousanne, 1967 
Divulgaçãoseu de Arte Moderna de Estocolmo 

(Suécia), além de inúmeras mostras na 
França, Alemanha e Itália. Participou 
de duas bienais de Veneza (1968 e 
1970) e foi convidada pelo escultor 
Max Bill, um dos mentores da arte con
creta, para expor junto com ele, em 
1954, na última mostra do Grupo 
Allianz, em Zurique (Suíça). Desde 
muito jovem Mary Vieira passou a in
tegrar e protagonizar o movimento 
construtivo a partir da Suíça, um dos 
pólos irradiadores mais importantes 
dessa linguagem estética (o outro foi a 
Escola de Ulm, na Alemanha).

O ano em que Mary Vieira decidiu 
radicar-se na Suíça (1951) foi o mes
mo em que Max Bill ganhou o prêmio 
de escultura da primeira Bienal de São 
Paulo, sinalizando assim para ela o 
mestre com quem poderia aprofundar 
suas pesquisas com formas abstratas. 
Ela já tinha então um bom caminho 
andado, como aluna de Franz Weiss- 
mann e Amilcar de Castro, na Belo 
Horizonte dos anos 1940. Levando 
dezenas de projetos de obras na mala, 
ela foi ser aluna de Max Bill e logo ad
quiriu o status de colega de movimen
to artístico.

Mary sempre demonstrou rara 
competência não só no estabelecimen
to rigoroso da forma e de seus desdo
bramentos mas também na percepção 
do espaço adequado para envolvê-las. 
Afinal, um dos fundamentos do 
concretismo é a incorporação do espa
ço do entorno como integrante da obra. 
Uma lástima que igual cuidado não te
nha presidido a montagem da exposi
ção no CCBB paulistano. O projeto 
museográfico não teve a sutileza neces
sária para garantir a fruição daquelas 
delicadezas.

Bases hiperdimensionadas e pinta
das de branco destacavam-se do chão 
preto, estabelecendo pesada rivalidade 
com as esculturas em delgadas chapas 
ou fios de aço. Também faltou cuida
do na informação ao público. As eti
quetas das obras não identificavam ade
quadamente as peças, deixando de in
formar se são múltiplos ou projetos ori
ginais. Também esqueceram de regis
trar a escala real das esculturas exibidas

Mary Vieira. Stutgart. 1966
em maquetes e, mesmo, algumas de 
suas datas.

A seleção de obras poderia ser mais 
generosa, mas entende-se que exibir es
culturas vindas da Europa significa 
dispendiosas toneladas de transporte 
internacional. Em contrapartida, vári
as obras realizadas em espaços públi
cos estão bem documentadas em fotos, 
vídeos e backlights. Um depoimento 
filmado na Suíça com a jovem Mary 
Vieira é um dos pontos altos. É fasci
nante conhecer o pensamento estético 
dessa grande artista, enunciado por ela 
mesma. Há momentos antológicos nes
sa entrevista. Em um deles, indagada 
da razão de não esculpir formas huma
nas, ela abre um sorriso e observa, cer
teira: “A natureza já fez isso muito bem, 
não há necessidade de imitá-la”.

Angélica de Moraes 
Critica de artes visuais e jornalista cultural

Reconhecida como 
pioneira da arte 
cinética, a artista é 
homenageada com 
mostras no CCBB de 
São Paulo e Rio. Na 
capital carioca, sua 
obra pode ser vista 
até julho.

seu pioneirismo na arte 
cinética. Afinal, ela subverteu a rigidez 
da escultura, dotando-a da capacidade 
de provocar ou reagir ao movimento.

Observar as delicadas arquiteturas 
aéreas de seus Polivolumes é também que
rer interagir com elas, explorar as diver
sas possibilidades de transformação que 
esses segmentos móveis oferecem, con
ferindo maleabilidade de argila ao me
tal. Visitar uma mostra de Mary Vieira 
é, assim, fascínio renovado. Foi o que o
público paulistano constatou na exposi
ção “Mary Vieira: o tempo do movimen
to”, curadoria de Denise Mattar em car
taz na sede paulistana do Centro Cultu
ral Banco do Brasil de janeiro a março, e 
que poderá ser vista, no CCBB do Rio 
de Janeiro, de 26 de abril a 03 de julho.

Mary Vieira, em vida, nunca teve 
uma grande individual em seu país de 
origem, embora tenha feito mostras solo 
em instituições culturais de enorme 
prestígio no exterior, como o Stedelijk 
Museum (Amsterdã, Holanda) e o Mu-
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Veja em POA:

Arquipélago - Ilhéus, Palafitas, 
Deposições - Grupo Camera Lúcida 
Galeria dos Arcos (Usina do 
Gasômetro), até Io de maio

Azul Objeto - Solange Caldas 
Casa de Cultura Mário Quintana. 
até 10 de maio

Samuel Casal
Museu do Trabalho, até 29 de maio 

Gonçalo Ivo
Galeria Instituto Moreira Salles, 
até 19 de junho

Harmônicos e Melódicos - Alfredo 
Nicolaiewsky
Galeria Gestual, até 7 de maio

Lugares Perdidos. Cidades 
Encontradas - André Venzon 
Galeria Arte e Fato. até 30 de abril

Mirabolante Miro - Joan Miró 
Santander Cultural, até 20 de junho

U,'V -
Mary Vieira. Arquivo Belloli-Vieira
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ATELIÊ

0 ateliê é o meu navio
A partir desta edição, 
o Jornal do MARGS 
vai percorrer os 
ateliês dos artistas.
A cada mês pretende 
trazer à tona o 
espaço intimista em 
que a arte toma 
forma nas rotinas, 
horários, luzes e 
objetos. O ateliê de 
Danúbio Gonçalves, 
80 anos, autor do 
mais recente painel 
público inaugurado 
em Porto Alegre, uma 
homenagem da 
cidade à imigração 

0 judaica, será o 
primeiro desta série 
sobre os bastidores 
da criação.

O ateliê de Danúbio Gonçalves é 
feito de luz sulina, a luz natural e pare
lha dos pintores que moram no sul do 
Brasil. O longo pé-direito envidraça- 
do, voltado para o Guaíba, responsá
vel pelo frio excessivo das tardes de in
verno, aponta que a casa da família foi 
construída para receber a luminosidade 
de artista. Foi ali, numa rua em curva 
do bairro Petrópolis, que Danúbio es
colheu Ficar no início dos anos 60. 
Consagrado como um dos gravadores 
do Grupo de Bagé, com percursos pela 
Europa, ateliês e circuito cultural do 
Rio de Janeiro, o pintor fazia sua op
ção entre a visibilidade do centro ou a 
tranqüilidade familiar da província. Em 
40 anos, sentiu a radical interferência 
imobiliária no bairro, mas o silêncio 
permaneceu na casa de linhas sóbrias e 
modernistas. Na fachada, azulejos azuis 
pintados pelo anfitrião e queimados no 
forno pela ceramista Luiza Prado.

O movimento parece estar somen
te lá fora, no recreio do col 
Leopoldo Tietbohl ou no barulhe 
cachorros num pátio cheio de ár\ 
com frutas. Ou então, dentro do

o trabalho, intercalando a criação 
entre uma técnica e outra (desenho, 
pintura, gravura). Sempre foi as
sim. A tarde é livre, geralmcnte co
meça com uma leitura e sesta no 
próprio ateliê. Gosta de trabalhar 
sozinho, fazer tudo sem depender 
de ninguém. Durante determina
dos períodos nem faxineira entra 
no seu laboratório. A solidão é pro
dutiva. Quem conhece Danúbio, 
sabe do seu temperamento crítico e 

contestador. Homem da imagem figu
rativa, a arte é seu refugio, o ateliê seu 
navio. Aos 80 anos, faz dela, como sem
pre, o centro de uma vida. Encontra ali, 
na obra e no ateliê, um refugio, uma 
ilha, uma forma de se desligar de um 
mundo confuso e terrível.

co, alguns fósseis cuidadosamente ali
nhados. As peças, na sua maioria, fo
ram recolhidas em viagens. Refletem o 
jeito atávico do artista, marcado pelo 
pampa, pelo campo e pelo mar, temas 
recorrentes na sua obra, assim como a 
figura humana.

Homem de esportes e de hábitos, 
Danúbio levanta cedo, mais ou menos 
6 horas, e aproveita a luz matinal para

Cida Golin 
Jornalista

Fotos de Amílcar de Oliveira Pinto

Danúbio Gonçalves 
(1925) é pintor, 
gravador e um dos 
responsáveis pela 
disseminação do 
ensino da gravura pelo 
Atelier Livre da 
Prefeitura. Foi um dos 
fundadores do Clube 
de Gravura de Porto 
Alegre e um dos 
integrantes do Grupo 
de Bagé, junto com 
Bianchetti, Glauco 
Rodrigues e Scliar.
Autor de séries famosas 
como a das Xarqueadas 
(1953 - Acervo do 
MARGS), transitou pelo 
realismo crítico, pela 
paisagem e temática 
erótica.

liê, numa aparente confusão, n; 
são dos fragmentos. E o seu mu 
ticular: uma prensa litogr; 
(Danúbio foi professor de gravur; 
rante mais de 30 anos) e um banqu 
campeiro escultural apenas de c 
Um camoatim pendurado no tetc 
beças de gado na parede, arreios,

lhas frases esparsas de Lispector, Rt 
Neruda ou Picasso pintadas no v 
alguns estilhaços de pedras jogad;

fotos das filhas e dos netos, 
de alunos, 
parisiense de 1913. Na bagunça, 
dem: pincéis e tintas limpos, M 
Vitalino acolhendo quem chega, a 
cadeza religiosa da arte popula 
jacarandá do baiano Boaventura, o

pedra liuma
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0 Nacional Iguatemi agora funciona 24 horas pra você ter ainda mais facilidade. Não importa o horário, se você 

acordar de um sonho com desejo de comer amêndoas, ou quiser preparar um jantar à meia-noite, basta passar no 

Nacional e encontrar tudo o que precisa para saciar sua vontade. A gente faz super igualzinho a você até de madrugada.
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0 clássico de Miguel de 
Cervantes chega ao seu 
quarto centenário 
festejado em todas as 
línguas. Matriz do gênero 
novela, que teve seu auge 
no século XIX, a trajetória 
do triste cavaleiro e de seu 
fiel escudeiro cumpriu a 
promessa de se 
transformar em um dos 
livros mais traduzidos da 
literatura universal.
0 lançamento da versão 
definitiva da obra neste 
ano, na Espanha, pela 
editora Galáxia Gutemberg 
e Instituto Cervantes, foi 
resultado do trabalho de 
uma década de 
especialistas e filólogos. 
Abriu a série de eventos 
programados para 2005, 
envolvendo desde rotas 
turísticas por Toledo, 
Albacete e La Roda, 
cidades espanholas onde 
transcorre a narrativa, até 
exposições itinerantes. 
Uma delas, com pinturas, 
gravuras e desenhos de 
artistas como Goya,
Picasso, Delacroix e 
Cézanne, vai circular por 
museus e feiras de livros 
internacionais. O Museu 
Reina Sofia, em Madri, 
prepara para outubro uma 
seleção de trabalhos de 
artistas contemporâneos a 
partir do personagem que, 
de tanto ler, tomou os 
moinhos por gigantes, 
vendas por castelos, vilões 
por cavalheiros.

*
*

Jr
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0 que torna

D.QUKOTE
" uma obra-prima

Quando Miguel de Cervantes publi- lhor. A história do livro apresenta algu- 
cou O Engenhoso Fidalgo D. Quixote de mas particularidades que vale a pena 
la Mancha, há quatrocentos anos, a 
Espanha passava por um dos melhores 
momentos de sua história. Governada

mencionar.
O autor, quando a publicou, já ti

nha 57 anos e vinha de alguns sucessos 
menores. As Novelas exemplares não ti
nham chamado particularmente a aten
ção, e o teatro que praticava estava bem 
abaixo da média da produção teatral da 
época, que, além dos já mencionados 
Lope de Vega e Calderón, contava com 
dramaturgos do porte de Vélez de 
Guevara, Guillén de Castro e, sobretu
do, Tirso de Molina, célebre por seu 
D. Juan. O D. Quixote, ainda por cima, 
apareceu aos poucos, pois consta que 
Cervantes escreveu primeiramente uma 
narrativa curta, publicada provavel
mente em 1604, relatando a trajetória 
do aristocrata velho e empobrecido que, 
influenciado pela leitura de romances, 
torna-se cavaleiro andante, colhe re
dundantes fracassos e, frustrado,

por Felipe III, dominava as regiões mais 
ricas do planeta, pois o reino compre
endia extensos territórios na Ásia e na 
América, incluindo-se aí o Brasil, então 
colônia de Portugal, que Felipe II, em 
1580, anexara a seu império.

O poderio político e econômico se 
completava no plano artístico, razão por
que o período ficou conhecido como o 
Século de Ouro, cujo começo data das 
últimas décadas do século XVI, esten
dendo-se até o final do século XVII, 
quando aparecem as últimas peças de 
Calderón de la Barca. Nesse intervalo, 
El Greco e Diego de Velázquez produ
zem suas conhecidas obras-primas da 
pintura, enquanto Luis de Góngora, 
Francisco de Quevedo, Mateo Alemán,

8

San Juan de la Cruz e Santa Tereza de 
Ávila revolucionam

retorna à casa. Esse episódio, correspon- ano, impressa ilegalmente em Valência
dente, na versão de 1605, à primeira e em Lisboa, e difundida em outros lu-
saída do herói, foi ampliado, gerando gares da Europa, como a Itália e os Pa- 
uma obra complexa, em que se mistu- íses Baixos. Tanto sucesso só podia pro- 
ram narradores e fontes de informação, 
debocha-se da nobreza espanhola e de
sacreditam-se a literatura, a religião e, 
sobretudo, as boas intenções e os prin
cípios éticos.

A obra constituiu grande êxito de 
público, sendo reeditada no mesmo

a poesia e a prosa, 
completando o panorama dos contem
porâneos de Cervantes./

A constelação dessas estrelas da lite
ratura e das artes plásticas diz muito do 
pano de lundo a partir do qual se desta
ca a novela de Cervantes. Competindo 
com equipe de tal quilate, é de supor 
que o D. Quixote tinha algo de especial, 
para, na comparação, se sair ainda me-

vocar inveja nos concorrentes; assim, 
além das contrafações mencionadas, o 
Quixote foi objeto de plágio: em 1614, 
Alonso Fernández de Avellaneda lança 
o Segundo tomo do Engenhoso Fidalgo 
Don Quixote de la Mancha. Cervantes 
responde imediatamente, publicando,

t \
v -t

-*r

*> &
■r

■ r
*

\
'

*
■ *!

i

M A;RGS
4



* *

■ \
•

0 ‘

■f

em 1615, a Segunda parte do Engenho
so Cavaleiro Don Quixote de la Man
cha, em que não apenas retoma sua per
sonagem, como faz com que ela denun- nova série de aventuras, se dá ao luxo de 
cie, em plena ação narrativa, o 
fraudador, acusando a má-fé do cole-

Avellaneda, como se verifica no prólogo 
do segundo volume de sua obra, devia 
saber disso, tanto que, no começo da

va os corações e as mentes, o cavalei
ro andante representava o idealismo 
derrotado por uma sociedade mate
rialista e pragmática. No apogeu do 
Modernismo, na Espanha, Miguel de 
Unamuno fez dele um símbolo para 
sua geração, e Picasso retratou-o no 
seu isolamento inovador. No come
ço deste milênio, quando se discu
tem as possibilidades de sobrevivên
cia do livro e da leitura, o Quixote 
aparece na sua condição de leitor ab
sorvido pelos encantamentos da fic
ção, que, se podem ser deletérios de 
um lado, tornam-se, de outro, a ra
zão de sua existência.

fazer o velho cavaleiro discutir, com 
outra personagem, o sucesso do livro que

ga, bem como assegurando a proprie
dade do autor sobre sua criação.

O que torna o D. Quixote a obra- 
prima respeitada até hoje é a pergunta 
que se impõe. Uma primeira resposta te do público leitor: ele continua ofe- 
decorre do reconhecimento da

protagoniza.
Uma segunda resposta tem a ver 

com um aspecto fundamental para a 
permanência de um livro no horizon-

recendo respostas inovadoras a cada 
época. Assim, cada período da histó
ria da humanidade e das artes

popularidade da personagem. Não é 
preciso ler o livro para saber o que ela 
representa, nem o que significam o 
substantivo quixotismo e o adjetivo 
quixotesco. O Cavaleiro da Triste Figura 
ultrapassou o mundo da ficção, impôs- 
se nas artes e na cultura, e terminou nos 
dicionários, vulgarizando o sentido de 
sua ação. Para um escritor, esse resultado 
é o melhor que se pode esperar, e 
Cervantes, mesmo brigando com

encon
trou no D. Quixote questões válidas 
para seu próprio tempo. Na podero
sa Espanha do século XVII, ele de
nunciava os perigos que rondavam a 
aristocracia, detentora do poder, mas 
em vias de perder espaço na econo
mia e na política para uma burguesia 
sequiosa de afirmação. No século 
XIX, quando o Romantismo ocupa-

Nos próximos 400 anos, o Quixote
continuará propondo perguntas e su
gerindo respostas, que a arte, por meio 
de palavras, imagens ou sons, certamcn- 
te registrará.

Regina Zilberman
Doutora em Letras

Diretora do Instituto Estadual do Livro
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VPosso apostar - disse Sancho - que antes de muito tempo não haverá 
bodega, venda, estalagem ou tenda de barbeiro em que não ande pintada a 
história de nossas façanhas. Mas bem gostaria eu de que a pintassem mãos de 
melhor pintor do que este que andou por aqui.
— Tens razão, Sancho - concordou Dom Quixote. - Este pintor é como 
Orbaneja, um pintor que havia em Úbeda, o qual, quando lhe 
perguntavam o que pintava, respondia: O que sair”. Se porventura pintava 

galo, escrevia por baixo Isto é um galo”, para que não pensassem que 
raposa. Desta espécie me parece, Sancho, que deve ser o pintor ou 

esn itor (pois tudo é a mesma coisa) que trouxe à luz a história desse 
Dom Quixote que saiu, pintando ou escrevendo o que saísse.

y - ■*' \ •“ .
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um era
uma

novo
\

V-V
O engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha - v.2

Outros inventores do louco santo fidalgo
Artistas, músicos 
e cineastas dedicaram-se a 
reinventar Quixote.
0 paulista Cândido Portinari 
morreu sem ver publicada, nos 
anos 50, sua bela série de 
ilustrações para o a edição da José 
Olympio.

Por ocasião das efemérides come- Gustave Doré, imenso ilustrador 
merecidamente festejado, o que deixou 
sua importante obra pictórica 
limbo, tem nesta obra um dos seus zê- 
nites. Suas imagens para a Divina co
média, para a Bíblia, para as Fábulas de 
La Fontaine e para o Dom Quixote cor
rem mundo, alimentando o imaginá
rio dos leitores preguiçosos e estimu
lando os imaginativos. Gustave Doré 
talvez, repito, o inventor do Dom 
Quixote, teve cm Cândido Portinari 
um seguidor brilhante.

O artista paulista tem, a par de uma 
obra pictórica de cavalete e muralista, 

produção gráfica de superior qua
lidade. Seus desenhos e gravuras são 
merecidamente reconhecidos pela qua
lidade e pela invenção e, dentro deste 
universo gráfico, está sua obra de ilus
trador. Portinari ilustrou muito e mui
to bem. Entre suas criações estão as 
imagens para a obra de Machado de 
Assis {O Alienista e Memórias póstumas 
de Brás Cubas), para as Duas viagens ao 
Brasil, de Hans Stadcn 
Quixote. O Quixote tem uma história 
peculiar, que nos é relatada por Cacildã 
leixeira da Costa, em Portinari Leitor 
(SP: MAM, 1996): “Para Dom Quixote, 
os desenhos realizados entre 1955-56 
com lápis de cor constituíram uma al
ternativa tentada por Portinarti para 
escapar à ameaça de intoxicação por 
tinta que se tornava inexorável. Tendo

ympio uma 
o texto de

rvantes, apropriou-se deste meio 
a realizar 21 desenhos em que a fi
ação satírica mescla-se a uma sensi- 
dade aguda e malferida, tão própria 
anti-herói”.
Portinari morreu antes de ver seus 
snhos publicados e a história pós- 
ía destas obras é cheia de reviravol- 

publicações parciais, inclusi- 
uma com poemas de Carlos 
mmond de Andrade. Um dos de

senhos (de um conjunto de 22) foi 
bado durante uma exposição em Paris 
e, finalmente, a coleção cai nas mãos 
sábias de Raymundo Castro Maya, 
onde está até hoje. Esta série de dese
nhos, tendo como assunto o romance 
de Cervantes e, muito bem analisado 
por Annateresa Fabris, tem como tema 
a loucura. É o processo de alienação de 
Dom Quixote que Portinari nos apre
senta em obra de “intenso cromatismo 
(...) na qual predominam amarelos e 
azuis, (...) não raro ingênuo 
simplificações expressivas (...)”, 
fundo, no mais das vezes, de 
relo saturado e intenso, que lembra Van 
Gogh, outro artista no qual podemos 
ver uma representação, ou melhor, di
zendo, uma apresentação da loucura. 
A riqueza da obra de Portinari 
como características principais, além 
dos aspectos plásticos, uma imersão do 
artista no tema escolhido para ilustrar, 
criando imagens que estão “latentes na 
matéria dos textos”, dando um equiva
lente visual da obra literária plena de 
emoção, de paixão e de síntese.

Assim como os artistas plásticos já 
citados, muitos outros criadores tive- 

no Quixote uma fonte de inspira
ção e invenção. O tema de Dom 
Quixote está entre os que mais inspira
ram obras musicais, desde Johann- 
Philipp Fõrtsch em 1690 {Der Ir rende 
Ritter D. Quixotte de la Maneia), pas
sando pela melancólica ópera de Jules 
Massenet, pelo poema sinfônico de 
Richard Strauss, por Maurice Ravel e, 
mais recentemente, pelo Le Chevalier 
Imaginaire, do compositor contempo
râneo francês Philippe Fénelon. Isso 
universo da música erudita, pois não 
podemos esquecer o Homem de La 
Mancha, musical que foi encarnado 
entre nós por artistas como Bibi 
Ferreira, Paulo Autran e Grande Otelo. 
Transformado em filme, o musical teve 
uma performance menos satisfatória, o

rou-
morativas do romance de Cervantes, 
cabe-nos, mais do que refletir sobre o 
seu caráter utópico e sonhador, pensar 
a presença e a permanência deste per
sonagem no imaginário das artes, tan
to as plásticas quanto em outras áreas 
da criação.

no

De onde vem essa imagem do 
leiro da triste figura, longilíneo e 
magérrimo, e como se plasmou esta fi
gura no nosso imaginário? Recorro ao 
romance e leio no capítulo I: “Orçava 
na idade o nosso fidalgo pelos cinqüen- 
ta anos. Era rijo de compleição, seco 
de carnes, enxuto de rosto, madruga
dor e amigo da caça”.

E este o econômico retrato 
Cervantes nos dá de seu

cava-

em suas
com o

um ama-
«y uma

10 que
personagem 

central. Muito pouco para um perso
nagem que domina grande parte da 
iconografia plástica dos últimos sécu
los. De Gustave Doré, talvez

tem
#

■«* o respon
sável pela imagem mais precisa do ca
valeiro, passando pelos grandes 
Daumier, Cézanne e Picasso

4

e muitos
outros menos destacados (Dom 
Quixote e Sancho Pança, vistos na 
contra-luz e num cenário indefinido, 
é uma das imagens icônicas de todos 
os grandes maus pintores de todos os 
tempos). Mas não falemos dos 
sim dos ótimos.

e para o

/

ram

maus e

*

*
o:

no

Série de ilustrações 
D. Quixote por 

Cândido Portinari 
Lápis de cor sobre 

papel, 1955-56 
Coleção Museus 

Castro Maya 
Do catálogo Portinari 
leitor MAM-SP, 1996

com
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Catálogo Don Quichotte 
Opera National de Paris, 
2001-2002
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As ruínas de
um filme
suntuoso
Orson Welles deixou um ■N
filme inconcluso sobre
Cervantes. Parte de suas
imagens foram resgatadas 
pela Cinemateca Francesa.

t

Onde encontrar imagens 
e textos sobre Cervantes 
e D. Quixote
Centro Virtual Cervantes
http://www.cvc.cervantes.es/portada.htm - Inclui seção específica destinada a 
Quixote. com detalhes e curiosidades sobre a obra. Em espanhol.

Don Quixote
http://don-quixote.wikiverse.org/ - Enciclopédia virtual sobre o personagem.
Em inglês.

Cuaderno Web dei Quijote
http://www.cooltourclub.com/CWQ.html - Inclui uma rota pelas terras de Castilla- 
La Mancha e seção especial dedicada a reproduções de objetos curiosos. Em 
inglês, italiano e francês.

Don Quijote de Ia Mancha 
http://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/basel/donquichotte.htm - Apresenta 
uma relação dos principais ilustradores de Quixote e seleção de referências 
bibliográficas de edições ilustradas. Em espanhol.

Don Quijote de Ia Mancha en el cine
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/donquijote.htm - Dedicada à 
educação, com relação de filmes, séries de televisão e documentários. Em 
espanhol.

Museo Iconográfico dei Quijote
http://www.guanajuato.gob.mx/museo/ - Museu mexicano dedicado à 
representação da figura de Dom Quixote através da pintura, escultura e gravura. 
Em espanhol.

QVI-xote - IV Centenário
www.donquijotedelamancha2005.com - Site oficial da comemoração do IV 
centenário. Disponibiliza agenda de eventos, galeria multimídia e fóruns. Em 
inglês e espanhol.

Dom Quixote faz 400 anos
http://www.patife.art.br/arquivo_quixote.php
Listagem de eventos comemorativos aos 400 anos da obra.

IV centenário dei quijote
http://www.mcu.es/quijote/index.jsp - Página do Ministério de Cultura espanhol, 
que reúne uma série de atividades comemorativas.

El ingenioso hidalgo don Quijote de Ia Mancha 
http://www.analitica.com/bitblioteca/cervantes/quijote.asp - Além da obra 
completa, disponibiliza textos de autores que escreveram sobre a obra de 
Cervantes

Biblioteca Quijotesca
http://www.ucm.es/info/especulo/bquijote/ - Escritores que. inspirados por 
Cervantes, produziram obras e ensaios relacionados com a obra.

Radio Nacional de Espana
http://www.rne.es/index.htm - Concurso de relatos curtos para o rádio sobre 
Cervantes.

jr
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que nos leva a lamentar a não conclu
são, por Orson Welles, do seu filme 
Don Quixote. Esta obra mítica, entre 
os admiradores do grande cineasta, está 
hoje depositada (uma pequena parte 
conhecida) na Cinemateca Francesa, 
aos pedaços, parcialmente sonorizada, 
ruínas de um filme suntuoso, confor
me Philippe Arnaud .

Portinari é mais um dos inumerá
veis artistas que ficou fascinado pelo 
Cavaleiro da Triste Figura, personagem 
que tem uma fortuna visual (e musi
cal) imensa, o que confirma sua voca
ção irresistível de obra inspiradora, 
alimentadora e desafiadora. Reflexos 
inevitáveis do caráter utopista impres
so por Cervantes no seu personagem. 
Dom Quixote é um louco santo que, 
como escreveu Jorge Luis Borges, 
encarna brilhantemente o mito da li
teratura, o seu princípio e também o 
seu termo.

■v

*

Paulo Comes
Crítico de arte, curador independente e 

Doutor em Artes Visuais Universidad de Zaragoza
http://www.unizar.es/cultura/concur.htm - Prêmio de ensaio sobre Dom Quixote.

http://www.cvc.cervantes.es/portada.htm
http://don-quixote.wikiverse.org/
http://www.cooltourclub.com/CWQ.html
http://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/basel/donquichotte.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/donquijote.htm
http://www.guanajuato.gob.mx/museo/
http://www.donquijotedelamancha2005.com
http://www.patife.art.br/arquivo_quixote.php
http://www.mcu.es/quijote/index.jsp
http://www.analitica.com/bitblioteca/cervantes/quijote.asp
http://www.ucm.es/info/especulo/bquijote/
http://www.rne.es/index.htm
http://www.unizar.es/cultura/concur.htm


ARTE E FILOSOFIA (3)

O que é 

sensibilidade?
O modo como 
olhamos, ouvimos ou 
pensamos as coisas, 
sobretudo aquelas 
que nos estranham, é 
o tema do terceiro 
ensaio da série Arte e 
filosofia. O que 
melhor resume a 
sensibilidade é que 
ela é uma capacidade 
de ter atenção ao 
desconhecido, o 
modo como nos 
dispomos ao que não 
somos e não 
conhecemos. O uso 
da razão, a produção 
do pensamento, 
depende desse gesto 
inicial de disposição, 
que envolve silêncio, 
a boa passividade e a 
escuta.

Chamamos sensibilidade ao conjun
to de nossos sentimentos e sensações e 
ao modo como os

ceitos e juízos a partir deles. Platão pen
sava que a sensação era uma capacida
de humana insuficiente para o alcance 
da verdade. Baumgarten usará o termo 
dos gregos para fundar no século XV11I 
a disciplina chamada “Estética”, 
ocupará, segundo ele, do conhecimen
to dos sentidos.

Sensações são o que podemos co
nhecer por meio de nossos sentidos

tão importante também para os moder
nos e, até hoje, para nós. As sensações, 
como os sentimentos, também foram 
desvalorizadas. É com os filósofos 
têm a razão como instrumento de tra
balho na compreensão do mundo que 
temos a fundamentação do preconcei
to contra a sensibilidade. O trabalho do 
conceito com o qual se ocuparam re

sultou em falta de atenção à produ
ção da sensibilidade. Mas nem todos 
foram desatentos a isso: Rousseau, 
século XVIII, falava que era preciso 
formar o homem sensível para que 
ele pudesse ser racional. É preciso, 
neste ponto, saber da importância 
da “educação artística” que mais do 
que um treinamento para as artes 
deve ser um trabalho na formação 
da sensibilidade baseada 
ção aos sentidos, aos sentimentos 
e ao corpo.

lal posição é a que devemos 
defender hoje: a sensibilidade é 
uma categoria do conhecimento 
e uma categoria política. Ela é a 
base, a via de acesso ao mundo 
externo ao nosso corpo, o modo 
como se estabelece nossa rela
ção com as coisas, justamente 
por ser um modo como expe
rimentamos nosso corpo e os 
demais corpos. É o modo 
como olhamos para as coisas, 
como ouvimos, mas também 
como as pensamos.

O que melhor resume a 
sensibilidade é que ela é 
uma capacidade de ter 
atenção às coisas, o modo 
como nos dispomos ao que 

não somos e não conhecemos. O uso 
da razão, a produção do pensamen
to, depende desse gesto inicial de dis
posição, que envolve silêncio, a boa 
passividade e a escuta. O esforço de 
cada um, de todos os seres que sen
tem e usam a razão (sejam profissio
nais das artes, da filosofia, ou não), 
deve ser o de reunir, estabelecer pon
tes, reintegrar as capacidades. Toda 
nossa relação com a natureza e com 
o outro - além da relação 
próprio corpo, nosso próprio eu - de
pende deste esforço de integração do 
que está separado.

experimentamos.
Nossa sensibilidade pode 

bruta ou mais elaborada. Podemos, 
tretanto, dizer que alguém não tem sen
sibilidade. Neste caso, nos referimos às

ser mais que
en-

que se

pessoas que denominamos de “frias” e 
que, em geral, pensamos ser aquelas que 
fazem um uso mais assíduo da razão. 
Usamos a metáfora da fri-

, ou

eza em oposi
ção à outra 
bem conheci
da, a que se re
fere ao calor 
dos sentimen
tos. Assim ex
pressamos que 
os sentimentos 
aproximam, en
quanto a razão 
afasta; eles acon
chegam, enquan
to ela põe limites. 
O sentimento é,

no

na aten-

por sua vez, o mais 
íntimo de cada um, 
algo que não se 
pode comunicar, por 
isso, os artistas pro
curam “expressões” 
para eles. O esforço 
de compreensão dos 
sentimentos é sempre 
poético e intuitivo.

A clássica oposição 
entre razão e sensibili
dade, que culminou na 
filosofia e na literatura 
dos séculos XVIII e XIX, 
é o fruto da necessidade 
de sistematização das fa
culdades humanas, mas 
também obedece
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seja, o que sabemos, em última instân
cia, por meio de nosso corpo. Por isso, 
podemos pensar que o corpo inteiro, e 
não apenas os tradicionais cinco senti
dos, é um lugar de conhecimento. To
davia, podemos não prestar atenção ao 
que informam os sentidos, em outras 
palavras, ao que diz o nosso corpo. Por 
exemplo, não costumamos prestar aten
ção ao que ocorre conosco quando dan
çamos. Sensibilidade é também a capa
cidade de perceber e interpretar as 
sas sensações.

Os filósofos antigos já procuravam 
explicações para o mistério da sensação

a um fator antropo
lógico que coloca a razão como hierar
quicamente superior aos demais atribu
tos e capacidades humanos.

A sensibilidade envolve também a 
questão das sensações. Sensação é a in
formação que os sentidos recebem do 
mundo exterior ao corpo. Os gregos 
usavam a palavra Aisthesis para signifi
car a sensação em geral ou a capacidade 
de perceber. Depois, e ao longo da tra
dição filosófica, tais informações seri- 

trabalhadas pela razão capaz de re
colher os dados confusos e elaborar con-

com nosso

nos-

am
Márcia Tiburi 

Filósofa

M ARGS



SITE LIVROS

Portal das artes Cobra que fala de Cláudia Sperb. 
Livro de estréia da artista plástica na 
literatura infanto-juvenil. Com 
edição limitada de 300 exemplares, 
o livro reúne todas as letras do 
alfabeto, histórias, imagens e 
texturas diversas, xilogravuras da 
artista, além de páginas em branco 
para a arte do leitor. Edição do 
autor, RS 60,00.

Consciência errante de André 
Severo. Resultado do trabalho 
desenvolvido pelo artista gaúcho 
durante um ano no projeto 
Migração, ciclo de intervenções 
práticas (escavação, enterro e 
transporte de resíduos) e de 
processos e ensaios analíticos em 
torno da idéia de erradicação.
Editora Escrituras,
RS 30,00.

Cartas - Lettres de Alfredo 
Aquino e Ignácio de Loyola 
Brandão — A edição bilíngüe em 
português e francês apresenta uma 
série de cartas inventadas, recolhidas 
ou imaginadas pelo escritor e 
jornalista Ignácio de Loyola 
Brandão. O relato é enriquecido 
com os desenhos de Alfredo 
Aquino, elaborados em tinta china, 
aguadas a pincel, penas caligráficas 
e lâmina de canivete. Iluminuras, 
RS 62,00.

Hora de Colher Palavras: 
Proesia e Arte, de Zé Augustho 
Marques - O escritor e letrista, 
autor dos livros Eclipse das Estrelas e 
Trottoir de poesias, brinca com as 
palavras, criando a “proesia” do 
título para falar sobre arte. Para 
ilustrar os versos curtos e diretos, os 
artistas plásticos Danúbio 
Gonçalves, Paulo Porcella, Carlos 
Scliar [in memorian), Gustavo 
Nakle, entre outros, criaram obras 
exclusivas para o livro. Edição do 
Autor, R$ 30,00.

Tique-taque tremor das 
pequenas coisas de Leandro 
Selister. Livro de fotografias do 
artista que nos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2003 
acompanhou um casal de sabiás na 
construção do ninho. Editora 
Escritos, R$ 29,00.

Para além de museus e galerias, os artistas plásticos encontram no ciberespaço 
um espaço online de visibilidade, promoção, aprendizado e integração à 
comunidade cultural. Apostando forte na interação dos internautas 
conteúdo, o Portal Artes possibilita que artistas divulguem suas obras em 
portfólios digitais onde podem ser publicadas imagens de trabalhos 
breve descrição do estilo de sua arte. O espaço é gratuito e a participação é 
selecionada, a fim de manter o equilíbrio e a diversidade visual.

com o

e uma

Além desta área, o Portal permite que visitantes cadastrados sugiram links 
de páginas culturais, divulguem eventos, cursos e concursos de modo a 
facilitar o acesso a informações oficiais por parte dos artistas interessados 
em participarem do circuito nacional de exposições. O público é 
convidado a interagir em fóruns de discussão e com todos os artigos 
publicados no Portal por meio de comentários. Até o momento, 37 

assinados por diferentes autores comentam temas polêmicos do 
universo artístico que vão desde críticas de mostras até perspectivas 
históricas da arte.

textos

A história, aliás, é outro ponto forte do Portal. Em uma seção dedicada à 
Semana de 22 são recuperados textos de autoria de personalidades que
>3PORTAI ARTES, credenciado pda ACADEMIA BRASliDRA Pt BHAS ARTES

Í.QJVO eo» í,t. F*™rSos rnM» A,«li

B - EDi
[Bhnp-H-vw portatalcs.cc*n.t*J

g»*"**" »*<•* - Q. & Q

Portal Artes

* tOHÁaO Oi LOYOLA BRANDÃO
Credenciado pela 

xtemia Bresüeiro do Belos Ajtc;
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www.portalartes.com.br
marcaram o período, como Mário de Andrade, Menotti dei Picchia, além 
de uma rica reconstituição do contexto sócio-cultural da época em que 
São Paulo transformava-se de província 
histórico do Portal disponibiliza 
clássicos e modernos, onde a trajetória de Ado Malagoli é a terceira mais 
procurada entre os visitantes. Essa mini-enciclopédia é acompanhada por 

dicionário composto por mais de 200 verbetes relacionados à pintura. 
Ao reunir este material, o Portal Artes consolida uma referência a 
estudantes e professores de artes visuais.

Ao exibir um layont no estilo de plataformas interativas, o Portal aposta 
numa grande variedade de tópicos e menus, fiel à amplitude do 
conteúdo, mas dispersivo no que toca à usabilidade. Online desde 2000, 
o Portal mantém-se em processo de expansão cujos resultados têm 
surtido o reconhecimento da Academia Brasileira de Belas Artes, a 
classificação entre os 10 melhores sites na categoria Arte e Cultura do 
prêmio iBest’2003, além de outros sete selos de premiações nacionais e 
internacionais. Ainda assim, uma das maiores ambições da idealizadora 
do projeto - a artista plástica e pesquisadora Di Bonetti - é aumentar a 
colaboração dos internautas, tornando um site sobre arte 
utilidade pública.

em metrópole. O núcleo 
cerca de 150 biografias de artistas

um

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

espaço deum

Ana Maria Brambilla 
Jornalista

Mestranda em Comunicação UFRGS

mArgs

http://www.portalartes.com.br
mailto:lojadomargs@terra.com.br
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Rubens Janellí. 
Cúpulas Verdes. 
Óleo sobre cartão, 
2003. 50x70 cm

As cidades e os trópicos
As cidades visitadas e imaginadas 

por um pintor paulista e os trópicos vis
tos pelo olhar de

As cidades, de concreto 
ou de areia, são tema 
das mostras que Rubens 
lanelli e Paulo Greuel 
apresentam no MARGS 
até o final do mês de 
maio

viram como fonte na hora de compor 
seu trabalho. O artista vem de uma fa
mília de grandes pintores contempo
râneos: é filho de Arcângelo lanelli e 
sobrinho de Thomaz lanelli. Autodi
data, imprime à série Cidades Perdidas 
uma sólida base no desenho de traços 
espontâneos, calcados sobre 
perfície de tinta espessa.

As cidades vão ganhando cores e 
tonalidades que evocam construções an
tigas e contemporâneas. O azul do mar, 
a terracota dos tijolos e os 
dos edifícios representam as memórias 
do artista, lanelli, que já expôs suas obras 

Memorial do Imigrante em São Pau
lo e participou da III Bienal de Santos, 
trabalha com diferentes técnicas como o 
desenho em pastel, pintura em guache, 
aquarela, têmpera e óleo, colagem, obje
to e gravura. A mostra Cidades Perdidas 
seguirá para o Espaço Cultural do Cor
reio, no Rio de Janeiro.

Os trópicos
Já a exposição Sonho Tropical, que 
ano passado esteve exposta no Palá

cio Cruz e Sousa - Museu Histórico de 
Santa Catarina, apresenta 16 fotografi
as que chamam a atenção pela 
metalizada e pelo tamanho das repro
duções (100 x 150 cm). As imagens, 
que possuem acentuado contraste de

cores (ao contrário de lanelli), são re
sultado das pesquisas do artista, ainda 
em Düsseldorf, sobre o uso da 
tecnologia digital no tratamento da foto.

A mostra surgiu do contraponto en
tre dois mundos: a Alemanha e o Bra
sil, mais especificamente, Düsseldorf e 
a praia do Campeche, no sul da ilha de 
Florianópolis. O cotidiano da praia re
vela personagens como um rapaz andan
do de motocicleta, uma ave sobrevoan
do o mar, uma mulher de joelhos 
areia. E essas imagens adquirem 
de sonho, com cores fortes

um fotógrafo 
catarinense que passou 30 anos na Ale
manha constroem duas exposições 
quais a cor é fundamental. As

nas
mostras

Cidades Perdidas, de Rubens lanelli, e 
Sonho Tropical, de Paulo Greuel, ambas 
sob curadoria do pintor Alfredo 
Aquino, ficam em cartaz no MARGS 
até o final de maio.

uma su-

A série Cidades Perdidas nasceu nas 
primeiras viagens de lanelli pela Euro
pa, ainda na década de 60. Formado 
em Medicina, manteve contato com 
povos indígenas do Acre e de 
localidades brasileiras que também ser-

na
tons pastéis um ar 

e contornos 
difusos. Parte da mostra (nove fotogra
fias) foi adquirida por Gilberto 
Chateaubriand e fará parte do 
do Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, que, em regime de comodato, 
abriga a coleção de Chateaubriand, Arte 
Contemporânea Brasileira Hoje.

As mostras Cidades Perdidas e So
nho Tropical não se complementam ape
nas pela cor. lanelli, na busca pelos lu
gares já visitados, e Greuel, na tentativa 
de recuperar a cidade que deixou antes 
de viajar, trabalham com a pintura e a 
fotografia, respectivamente, para deixar 
a interpretação sobre as suas cidades, 
imaginadas ou idealizadas.

outras no

14 acervo

no

cor

Jânine Mogendorff 
Equipe JM

. Os frescobolistas. Fotografia. 2004

O artista Élon Brasil também 
inaugura mostra no MARGS em abril. 
A exposição Homo brasilis, sob 
curadoria de Jussara Ronchetti, 
apresenta 15 pinturas que abordam 
a temática da cultura afro e indígena. 
0 artista, nascido em Niterói/RJ, 
trabalha com diferentes tons de 
terra, ocre. marrom e preto para criar 
telas inspiradas em suas experiências 
vividas em reservas indígenas e na 
sua viagem ao continente africano. A 
mostra pode ser vista de 19 de abril 
a 22 de maio.

VlSltas fuadas Para escolas Podem ser agendadas com dez dias de antecedência no Núcleo de Extensão do 
MARDb. As turmas devem ter o número máximo de 40 alunos e a ação educativa tem a duração de uma n 
agendamento de segunda a sexta, das I Oh às 18h, pelo fone (51) 3221 3545, extensão.margs@terra.com.br

RESTAURO O Núcleo de Restauro do MARGS está trabalhando em diversas obras importantes do Acervo do Museu, 
como Composição, de Di Cavalcanti, Remorso, de Pedro Weingártner e Auto-retrato aos 24 anos, de Carlos Petrucci. Também 
estão sendo restauradas dois óleos de Iberê Camargo - Figura em Tensão e Carretéis em fundo azul-, além de dez 
papel ofício escritas pelo artista. Informações pelo fone (51) 3211 5702.

AAMARCS A Associação de Amigos do MARGS abre o ano de 2005 com a concretização de diversos projetos editoriais 
ideahzados no ano passado: o hvro dos 50 anos do MARGS - que será lançado em julho - a reformulação do Jornal do 

ARCS e a confecção do folder institucional do Museu. A Associação também é proponente do Pró-MARGS, uma 
iniciativa que pretende potencializar o Museu com importantes parcerias empresariais. A AAMARCS é aberta de segunda a
wwuÍargsÍrg br8h’ ^ ^ ^ 5736’ aamargs-margs@terra-com-br- Informações sobre descontos para os sócios no site

hora. Informações e

cartas em

mArgs

mailto:o.margs@terra.com.br


PRIMEIRAS IMPRESSÕES

Os guris da pandorga
O escritor Carlos 
Urbim esteve no 
MARGS no 
sábado de 
Páscoa. Encontrou 
guris, gurias, 
quadros de 
pintores famosos 
e várias histórias 
de pandorgas e 
papagaios.

Sábado de Aleluia, no 233° aniver
sário de Porto Alegre. Manhã 
esplendorosa, ainda pouca gente na Pra
ça da Alfândega. As dez em ponto, um 
guri de Santana do Livramento entra 
no prédio do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Na Sexta-Feira Santa, 
cumprindo a tradição da Fronteira, ele 
tinha passado o dia levantando 
pandorgas junto com todos os guris da 
cidade. A dele foi feita por ele mesmo, 
com taquara, papel de seda e barbante.

A fachada do Museu parece a de um 
palácio: ampla porta de ferro, estátuas, 
escudo dos Estados Unidos do Brasil e 
uma torre imensa. No saguão, o olhar 
do guri santanense corre pela extensão 
do tapete bordô e pelas escadarias de 
mármore com lustres, luminárias e es
culturas. Sente vontade de tocar 
belos relevos dos azulejos que acompa
nham as escadas.

À esquerda de quem chega ao pri
meiro andar, uma das portas altas é a 
da Galeria Iberê Camargo. Bem ali, 
meio da manhã de Aleluia, o guri se 
encontrou com a mediadora do Mu
seu que recebia a visita de meninos e 
meninas de Porto Alegre. A guia 
trou rapidamente as obras expostas e 
todos aprenderam uma nova palavra: 
acervo. Depois pediu que cada um per
corresse a sala de novo, olhasse bem os 
detalhes de cada tela e apontasse qual a 
que tinha chamado mais a atenção.

Desde a metade do percurso, o guri 
de Livramento não desgrudou mais os 
olhos do quadro O menino do papagaio, 
que Cândido Portinari pintou em 
1954. Para ele, desde a primeira im
pressão, o quadro mais atraente. Tam
bém, pudera, tudo a ver com ele. Tinha

se puxado por várias horas para fazer uma 
pandorga e agora estava diante de um 
menino do interior de São Paulo cons
truindo, como ele, um papagaio, 
íudinho ali entre os pés sujos do garoto 
de Brodósqui na tela: as taquarinhas pre
paradas e os gomos de papel. Com cer
teza, o quadro mais impressionante para 
ele, ainda com cortes nos dedos de tanto 
levantar pandorga no dia anterior.

Aí a mediadora pediu que cada cri
ança da visita especial apontasse qual 
dos quadros tinha agradado mais, na 
primeira impressão. Surpresa. A 
gurizada de Porto Alegre, que nem le
vanta pandorgas na Semana Santa, e 
uma menina, que não sabia direito que 
pandorga também é pipa ou papagaio, 
todos correram para a frente da pintura 
O menino do papagaio. O guri de Li
vramento nem tinha saído dali, hipno
tizado, tentando decifrar o motivo de o 
menino da tela ir tão longe para mon
tar seu papagaio. Só aparecem montes 
sem árvores, nenhuma casinha de 
Brodósqui.

“Por quê?”, perguntou a mediado
ra, “vocês escolheram o quadro de 
Portinari?” Ih, cada um tinha um mo-

'

nos

no

mos-
tivo. Pelas cores, azul do céu e do papel 
de seda, o chão marrom, as roupas bem 
coloridas do guri descalço. Pela amiza
de que o pintor retrata: com o olhar cu- . , _.., , I pandorgas ou
noso para o preparo da pandorga, o j papagaios ou invente

I uma história para
- I o menino do quadro

tro com a impressão de que Cândido ■ cândido Portinari. 
Portinari tirou uma foto de um dos que 1 6
levantam pandorgas na Sexta-Feira Santa. I

I Mande o seu 
| desenho de

bezerrinho parece abraçar o menino.
O guri de Livramento saiu do encon-

0 JM vai montar 
uma galeria na1 site do Jornal do

construção) 
material recebido.

Carlos Urbim 
Escritor, autor de, entre outros, 

"Patropi. a Pandorguinha”

Internet, no 
MARGS (em1

1 com o
■ a história mais
\ interessante 

desenho
I mais bonito serão
I publicados no jornal
| de maio, na página
1 Primeiras Impressões.
I Entregue sua arte no 1 de Comunicação do MARGS,

Praca da Alfândega, s/n ,
Ç Banrisul e o Memonal. 1

I e o

Núcleo

1
| entre o 1
1
I I
I /s

Cândido Portinari 
0 menino do papagaio. 
óleo sobre tela,
1954 ^
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