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BALANÇO

MARGS aprova projetos 

de expansão para 2005
2004 marcou o início da programa

ção comemorativa aos 50 anos de funda
ção do MARGS. Encerramos o ano com

Informatização Em outubro ganhamos 
a aprovação do Departamento de Museus 
e Centros Culturais do Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacio
nal (IPHAN) para aprimorarmos, com 
novos equipamentos e programas, a 
informatização do MARGS. A verba de 
80 mil que nos foi destinada, e que atin
giu a maior pontuação entre os projetos 
enviados ao MinC dentro do programa, 
será utilizada para a reforma do parque 
de informática e a criação de um banco 
de dados para armazenar as informações 
de todos os núcleos, facilitando a 
integração das atividades. Além disso, com 
o desenvolvimento do plano, matérias re
ferentes ao acervo artístico e documental 
serão disponibilizadas via web, facilitan
do o acesso à pesquisa.

Atividades de extensão As palestras 
organizadas pelo Núcleo de Extensão tam
bém tiveram grande destaque. Por muitas 
vezes, elas lotaram o auditório do Museu, 
sendo elogiadas pela escolha dos temas e 
palestrantes. Não é surpreendente que os 
cursos também tenham ganhado prestí
gio e já sejam procurados com antecedên
cia. As aulas de desenho, pintura e histó
ria da arte são permanentes na agenda do 
Núcleo e recebem novas turmas duas ve
zes ao ano. Em 2004, as aulas de pintura 
a óleo e acrílico e o curso de design gráfico 
foram os destaques e já possuem turmas 
para uma nova edição.O Núcleo ainda 
desenvolveu projetos de ação educativa, 
dando ênfase ao treinamento de profes
sores de educação infantil da rede públi
ca. A extensão participou também do se
gundo módulo Arte, Cultura, Educação 
e Tecnologia de Informação e Comunica

ção, promovido pela Secretaria da Educa
ção e idealizado por Gladys Falavigna, cujo 
objetivo foi levar conhecimentos culturais 
a profissionais da educação. A pretensão 
do curso é ampliar e garantir o acesso de 
diferenciados públicos aos museus, fazen
do com que crianças, jovens e adultos de 
classes menos favorecidas realizem visitas 
com maior interesse e apreciação.

Música no Museu Encerramos nossas 
atividades de 2004 com música. Na se
gunda semana de dezembro, o Trio Kaiser- 
Miller-Bock, formado por uma soprano e 
duas violoncelistas, levou à Pinacoteca um 
repertório de canções natalinas, Mozart, 
Villa-Lobos e outros compositores.

Não poderiamos deixar, também, de 
registrar nosso pesar pelo falecimento da 
funcionária da Secretaria de Estado da 
Cultura, Maria Luiza Chaves Barcellos, 
uma presença sempre constante na área 
museológica do Rio Grande do Sul e 
incentivadora das atividades do MARGS.

Desejamos ao nosso público e aos lei
tores do JM um Feliz Natal e um 2005 
com muita paz, amor, arte e criação.

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS

um movimento de extrema significância. 
Durante a Feira do Livro, chegamos a re
ceber uma média de 2.300 pessoas por dia, 
prestigiando exposições como a das tape
çarias francesas e a do artista uruguaio 
Carlos Páez Vilaró.

Entre as 24 exposições temporárias 
realizadas em 2005, recebemos esculturas 
de Rodin, o trabalho fotográfico de 
Orlando Azevedo e as gravuras da famosa 
gráfica II Bisonte. Um dos pontos altos 
foi a homenagem ao nosso idealizador e 
primeiro diretor do MARGS. No dia do 
aniversário, 27 de julho, as Pinacotecas 
abriram com Ado Malagoli: Tradição e 
Modernidade, reunindo cerca de 115 obras 
do artista, de coleções particulares e acer
vos institucionais. O diferencial desta 
mostra foi seu projeto educacional, onde 
as crianças ganharam espaço no salão cen
tral, estimuladas por oficinas artísticas.

Projetos aprovados A campanha do 
cinqiientenário desenvolveu um concur
so para um selo de aniversário, além de 
encaminhar à Lei de Incentivo à Cultura 
e à Lei Rounet os projetos do livro 50 anos 
do MARGS e da ampliação do Jornal do 
MARGS. Ambos foram aprovados, estão 
em fase final de captação e, em 2005, fa
rão parte do cotidiano do Museu. O nú
mero de páginas do nosso periódico pas
sará de 8 para 16, possibilitando a ampli
ação e diversidade de conteúdos. A tira
gem atual de 5 mil exemplares aumentará 
para 20 mil. Seis patrocinadores poderão 
divulgar suas marcas em nosso veículo, 
que atingirá um público ainda maior, com 
circulação nacional.

O livro dos 50 anos do MARGS, edi
ção bilíngüe e de sofisticado design edito
rial, recupera depoimentos inéditos sobre 
a história do Museu, além de uma coletâ
nea de textos publicados pela instituição 
nas últimas três décadas.
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NOVA IORQUE

Filas e burburinho no 

quarteirão do MoMA
A reabertura do Museum of Modern sição 50% maior, um novo centro de edu

cação e pesquisa e a ampliação do Jardim 
de Esculturas. O propósito é atender com 
conforto 2,5 milhões de visitantes e 600 
mil estudantes por ano.

A ampliação é a primeira edificação 
museológica fora do Japão de Yoshio 
Taniguchi (que está tendo seus projetos 
exibidos numa das salas). Trata-se de uma 
obra elegante, definida por linhas absolu
tamente ortogonais. Seu traçado confir
ma a predileção dos envolvidos pela ma
nutenção do espírito do cubo branco. Se 
não inova, pelo menos não contradiz a 
estrutura original. Ao contrário, propõe 
o conceito de reforma mais pelo cresci
mento do que pela alteração. Para seu ar
quiteto, os prédios devem ser a expressão 
de um sistema suficientemente flexível 
para acomodar as necessárias adaptações 
e mudanças.

Mesmo nos dias de frio e chuva do fi
nal deste outono, a fila começa a se for
mar uma hora antes da abertura. Atenci
oso, o museu chega a abrir as portas com 
meia-hora de antecedência, primeiro para 
os que compraram ingresso previamente, 
depois para o público em geral. Será ine
vitável uma visita cercada de muita gente e 
muito burburinho. Nestas primeiras sema
nas há que se ter boa dose de paciência.

Com dupla entrada, uma de cada lado 
do quarteirão, a ampliação do prédio ofe
rece muito espaço. São seis pisos para ex
posição (antes eram três), mais o piso tér
reo de entrada e serviços e os subterrâne
os com os dois cinemas. Alguns salões são 
muito amplos. Pode-se ver o grande

tríptico de Ninféias de Monet a uma dis
tância de cerca de vinte metros, agora não 
mais sobre paredes em arco.

Os acabamentos ainda não estão to
talmente concluídos. Faltam alguns deta
lhes, incluindo a ocupação de espaços oci
osos. Tudo terá seu tempo. O museu ofe
rece obras suficientes para uma visita - 
muito apressada - de três a quatro horas. 
Os maiores artistas estão representados 
com mais de uma obra de muita qualida
de, às vezes em grupos impressionantes. 
Por exemplo, entre pinturas, desenhos e 
gravuras, existem dúzias de trabalhos de 
Picasso em mais de um andar, fazendo 
companhia ao imprescindível Les 
demoiselles d’Avignon.

O conjunto de aquisições recentes é 
excelente, atualizando o acervo com um 
sabor ainda mais contemporâneo. Os já 
não tão novos nomes da arte britânica es
tão lá, assim como uma ótima representa
ção conceituai. Nomes sul-americanos 
também estão presentes (como Hélio 
Oiticica e Lígia Clark) e em igualdade de 
atenções. Estranho apenas não haver a 
presença maior de artistas asiáticos e afri
canos. Porém, qualquer sala do MoMA 
demonstra sua excelência na formação das 
coleções. O grupo de desenhos dos mo
dernos é maravilhoso. A exibição de foto
grafias é vasta. A consagrada seção de pro
jeto industrial está mais bonita (embora 
pudesse ser ainda maior). E nas pinturas 
tem-se um desfile do melhor, numa quan
tidade espantosa. Talvez apenas a dispo
nibilidade de espaço para as instalações 
mereça ser ampliada. É possível que o seja 
futuramente, já que ainda existe área dis
ponível. O sexto andar, por exemplo, está 
pouco utilizado.

No coração de Manhattan, referênci
as absolutas da criatividade aguardam 
nossa visita, desde a idolatrada Noite es
trelada, de Van Gogh, até um negro pai
nel eletrônico italiano para informações 
de vôos (daqueles usados nos aeroportos, 
com abas que giram rapidamente umas 
sobre as outras), outra recente e 
irrepreensível aquisição. Concorrem ape
nas com as novas e ampliadas janelas vol
tadas para o coração dos quarteirões, com 
vistas nova-iorquinas impressionantes.

Paulo Silveira.
Doutorando em Artes Visuais (História. Teoria e 

Crítica) pela UFRGS.

Art após as reformas de ampliação tem 
sido um dos eventos mais significativos 
do calendário cultural de Nova Iorque. Era 
um momento muito aguardado, vincula
do à recuperação da auto-estima da cida
de e de ícones urbanos tradicionalmente 
formadores da identidade nova-iorquina.

O MoMA mudou, sim, mas para con
tinuar sendo o que se propôs a ser. Fun
dado em 1929, foi o primeiro museu vol
tado aos movimentos modernos, com a
finalidade de abrigar trabalhos do final do 
século XIX até o presente. O prédio ori
ginal foi projetado em estilo internacio
nal por Philip Goodwin e Edward Durell 
Stone, sendo erguido em 1939 na rua 53, 
numa posição excepcional em Manhattan. 
Vigoroso (e incluindo obras de desenho 
industrial, arquitetura e cinema), o 
MoMA foi o modelo para outras institui
ções semelhantes, como o Musée National 
d’Art Moderne, no Centre Pompidou em 
Paris, e a Tate Modern, em Londres. Com 
o passar do tempo, as instalações foram se 
tornando insuficientes para os mais de 150 
mil objetos plásticos, incluindo mais de 
10 mil pinturas, esculturas e desenhos, 50 
mil gravuras e livros ilustrados, 20 mil fil
mes, 2 mil vídeos, 25 mil fotos, além da 
biblioteca com mais de 160 mil livros e 
periódicos e arquivos sobre mais de 70 mil 
artistas. Em 2002 suas portas foram fe
chadas para as obras de ampliação (inici
adas no ano anterior), transferindo suas 
atividades para o Queens. E em novem
bro de 2004 retornou para seu endereço 
principal, agora com um espaço de expo-

Reabertura do 
MoMa, novembro 
de 2004. Fotos de 
Paulo Silveira



ENTREVISTA: PAULO SÉRGIO DUARTE

A arte 

corrige

em palestras e entrevistas. Por quê? 
Porque tenho visto muitos desastres 
aqui, nos EUA e na Europa. Isto para 
mim é muito importante. É um 
grande desafio. Será que conseguirei 
alcançá-lo? A 4a Bienal teve um 
excelente projeto educativo. Outro 
desafio. Conseguiremos fazer algo 
igual? Portanto, se estiver fazendo 
algo igual já estarei bastante contente, 
se avançar, serão vocês e o público 
que vão dizer, não serei eu.
Em relação às edições anteriores, 
talvez, a diferença seja a escolha de 
um tema clássico da história da arte:
“a questão do espaço”. Escolhido pela 
possibilidade de fazer uma ponte 
desde o renascimento, passando pela 
arte moderna, até a arte 
contemporânea. O espaço, além de 
estar presente na arte, está presente no 
cotidiano das pessoas: na habitação, 
no trabalho, no lazer, e nos 
deslocamentos do dia-a-dia. Talvez 
esse assunto permita construir uma 
ponte entre a arte contemporânea e o 
público. Você deve estar cansada do 
“talvez”, mas vou lhe dizer uma coisa, 
no mundo de hoje quem tem certeza 
é burro. Vem um aneurisma, e plim, 
acabou-se a certeza. Ou um furacão 
em Miami também pode acabar com 
muita certeza.

JM - No momento, acontece a Bienal 
de São Paulo. De que forma a Bienal 
do sul está inserida no circuito 
nacional e internacional? De que 
forma é possível mensurar seu 
impacto?
PS - Estou absolutamente 
convencido de que teremos que 
romper as fronteiras do Mercosul. A 
Bienal de Porto Alegre está 
condenada a ser uma Bienal Latino- 
americana. Quando isso vai se dar? Se 
dependesse de mim, já na sexta 
bienal. Mas não sou eu que decido 
sobre essas instâncias. Só se tornando 
a Bienal Latino-americana conseguirá 
exercer uma efetiva liderança a partir 
dos patamares já conquistados. Essa 
Bienal Latino-americana deverá 
permanecer aberta para o mundo 
através de artistas convidados de 
outros continentes. Nada de gueto, 
nem de alimentar o velho papo das 
raízes e identidades. Tem gente, no 
continente, que ainda se encontra 
nessa, nós já discutimos isso por duas 
décadas, estamos mais do que prontos 
para darmos o pulo do gato. Basta ver 
as obras de nossos melhores artistas.

Somos brasileiros quer queiramos ou 
não. Já escutaram nossa música, 
agora só depende de nós para verem 
nossa arte. Já estão vendo, graças a 
formidáveis esforços individuais dos 
próprios artistas. Está na hora da 
Bienal de Porto Alegre pegar esse 
bastão e promover um esforço maior, 
programado, coletivo e com 
estratégia definida.

JM - Na sua opinião, quais os 
efeitos de uma Bienal no circuito 
local como o do RS em termos de 
formação de público, de 
solidificação do próprio sistema de 
arte?
PS - Existem mais de 50 Bienais no 
mundo de hoje. O que a Bienal de 
Porto Alegre precisa fazer para se 
diferenciar numa conjuntura que não 
é a mesma do início dos anos 1950, 
quando surgiu a Bienal Internacional 
de São Paulo? Naquela época só 
existia a cinqüentenária Bienal de 
Veneza. A jovem Bienal de São Paulo 
veio mostrar que havia qualquer coisa 
se movendo ao Sul do equador. 
Ciccilo Matarazzo realizou um 
formidável empreendimento. O 
evento se sustentava por si só, atraía 
naturalmente seu dinheiro, e 
conquistou, não somente a adesão da 
comunidade internacional que 
financiava suas representações, como 
substantivos recursos orçamentários 
públicos, aprovados por lei que 
permanecem até hoje. A Bienal de 
Porto Alegre surge em outro 
momento histórico, por isso, além de 
sua abertura para o conjunto do 
continente latino-americano é, a meu 
ver, indispensável, um novo tipo de 
relacionamento com a população local 
para justificar sua existência, seus 
custos, e garantir sua longevidade.
O primeiro passo é pensar o projeto 
educativo enquanto um processo 
permanente de atualização, primeiro 
de professores, e depois de setores da 
sociedade, sobre as questões da arte 
moderna e contemporânea. Um 
trabalho que nem as instituições 
museológicas, nem a academia podem 
se dedicar em grande amplitude, mas 
que a Bienal de Porto Alegre poderia 
tomar às mãos como sua razão de ser 
entre um evento e outro. 
Operacionalmente é possível, existe o 
desafio financeiro, mas, acredito, que 
um projeto bem elaborado encontrará 
quem o apóie. Trata-se de uma 
prioridade óbvia a questão da

educação. É esse elemento que precisa 
ser fortalecido: entender a arte 
enquanto a produção de um 
conhecimento específico e que, 
portanto, para a ele se ter acesso 
necessita-se de educação. Uma 
educação à qual não se tem acesso no 
ensino formal, sobretudo no que diz 
respeito à arte contemporânea. Essa 
seria a verdadeira razão de ser de mais 
uma entre 50 bienais.

JM - O formato Bienal, como mega- 
exposição periódica, ainda é uma 
estratégia que funciona ou já está 
desgastada?
PS - Como vocês já sabem, tenho 
horror a mega-exposições, quanto 
mais as periódicas. Adoro a Capela 
Scrovegni, infelizmente, agora, 
reduzida a 15 minutos para cada 
visita. Uma natureza-morta de 
Cézanne me basta durante horas, e 
sou capaz de ficar olhando durante 
outras tantas horas um único papel do 
Nepal de Antonio Dias, uma escultura 
do José Resende ou do Tunga. Falo de 
experiências reais e cotidianas. Quanto 
às mega-exposições, sou obrigado a 
visitá-las pelo menos três vezes, e assim 
mesmo saio com a sensação de que 
não vi tudo. E não vi mesmo. 
Sobretudo os vídeos. Mas sou um 
especialista. Imagina isso que chamam 
de grande público. A experiência é 
inteiramente diferente e temos que 
pensar em ganhos residuais. Sempre 
haverá um Paulo Coelho e um 
Guimarães Rosa. São exigências de 
leituras diferentes. Mas quem disse 
que quem lê Paulo Coelho hoje, 
amanhã não estará lendo Guimarães 
Rosa, Graciliano ou Clarice Lispector. 
O que acontece com a obra de arte 
visual é diferente da literatura. Uma 
mesma obra de arte visual pode 
possuir simultaneamente Paulo 
Coelho, Guimarães Rosa, Graciliano e 
Clarice Lispector. Vai depender da 
formação do olhar de cada um 
perceber esses diferentes níveis. A 
mega-exposição fornece uma 
quantidade enorme de trabalhos que 
permite perceber esses diferentes 
níveis. De qualquer forma essa 
experiência só se enriquece pela 
repetição, e essa não pode ser bienal. 
Ninguém educa o ouvido escutando 
música de dois em dois anos, ninguém 
educa a leitura lendo um romance ou 
um poema a cada dois anos. As 
bienais, além de permitirem uma 
atualização sobre a produção

as
drogas 

do olhar
A 5a Bienal do 
Mercosul tomará 
conta de Porto 
Alegre entre os 
meses de setembro 
e novembro de 
2005. Do Rio de 
Janeiro, o curador- 
geral do evento, o 
professor e 
pesquisador Paulo 
Sérgio Duarte, 
respondeu às 
perguntas do 
Jornal do MARGS, 
esboçando uma 
panorâmica do 
evento.

Jornal do MARGS - A Bienal do 
Mercosul já tem uma história. Em 
linhas gerais, como você situa o 
projeto da 5a Bienal neste 
percurso? Ela avança em quais 
aspectos? Quais são os seus 
principais diferenciais em relação 
às edições anteriores?
Paulo Sérgio - Acho que o 
patrimônio acumulado pelas bienais 
anteriores é enorme. A 4a Bienal do 
Mercosul foi a exposição de grande 
porte, no mundo, que melhor 
respeitou a individualidade das 
obras de arte. Entenda-se: 
estabelecer nexos e relações poéticas 
entre as obras sem violentá-las, 
deixando-as visíveis em sua 
autonomia. Já cansei de dizer isso

mArgs



Econtemporânea, podem, pela sua 
grande escala, provocar a repetição da 
experiência que ali foi inaugurada. E 
quem sabe, uma parte daqueles 
milhares de pessoas que a visitaram, 
não vão adquirir o hábito de ir a 
exposições. O importante será educá- 
los para não esperarem a próxima 
bienal, irem logo depois ao museu 
mais próximo.

JM - Vocês estão em qual fase de 
trabalho no momento, dezembro de 
2004? Como está sendo realizado o 
trabalho prático de escolha, de 
seleção das obras, artistas?

PS - Temos esboços de listas prontos 
para os artistas brasileiros. Afinal a 
Bienal não é um salão destinado a 
revelar novos talentos, não 
precisamos de muita pesquisa, cada 
um de nós traz consigo alguma 
experiência nesse campo. Temos a 
idéia e conhecemos os trabalhos dos 
artistas; quando digo nós, somos, eu, 
Gaudêncio Fidélis, meu curador 
adjunto e José Francisco Alves, meu 
curador assistente. A direção não se 
mete nesse campo. Sou eu que de vez 
em quando a provoco. Nunca sofri 
nenhuma interferência, nem sequer 
sugestão de nomes. A autonomia é 
completa nessa hora. O mesmo no que 
diz respeito à escolha de curadores dos 
países participantes que é de minha 
inteira responsabilidade. Estamos 
atualmente dando prioridade máxima a 
esse problema.

JM - Numa entrevista, você disse: - 
o nosso olhar é viciado, procuramos 
sempre as mesmas coisas nos 
mesmos lugares. Uma Bienal serve 
para provocar nova experiência de 
espaço. O que podemos esperar da 
próxima edição?
PS - É isso aí. Bienal não vicia 
porque é uma droga que você só 
toma de dois em dois anos. A arte 
pode ser o antídoto para as drogas 
que somos obrigados a ingerir todos 
os dias.
O problema é o olhar viciado 
somente em novela, jornal e 
publicidade. Se viciar em arte não faz 
mal a ninguém. Se você se viciar em 
arte, ela vai corrigir as outras drogas 
do olhar: a novela, o jornal e a 
publicidade. Você vai consumi-las de 
uma forma melhor e mais inteligente. 
Infelizmente a Bienal não pode 
aspirar a suprir sua necessidade de 
arte no dia a dia. Ela virá como uma 
boa overdose a cada dois anos.

Esboço✓

de uma 

Bienal

solteiros, casados, viúvas e viúvos, pobres e ricos. É para 
eles que devem ser pensadas as obras que estarão lá. 
Público é uma abstração tão grande quanto é a 
humanidade. Os órgãos públicos municipais estão nos 
ajudando muito nessa escolha dos lugares das 
intervenções, tal como o Estado que nos cede seus 
formidáveis espaços. De qualquer forma, p 
adiantar: pedi que fossem lugares usados pela população 
nas suas horas de lazer, que não estivessem muito 
próximos uns dos outros, deveria haver um respiro 
entre um encontro e outro, e que pudessem ser visitados 
por alguém que fosse à Bienal sem um grande esforço 
de deslocamento. Um complemento desse vetor poderá 
ser o trabalho de performances de artistas que tanto 
poderá ocorrer ao ar livre quanto em interiores.
Visões do novo espaço
Trata desde a fotografia até a ciberarte, passando pelo 
cinema e vídeo de artista. Vai cuidar das relações 
arte e tecnologia, sempre insistindo na prioridade da 
questão poética sobre a parafernália técnica. Não tenho 
certeza, vou ver se posso provocar uma interação com o 
público jovem solicitando uma participação das lan- 
houses na Bienal. Os jogos em rede têm muitos 
elementos nos quais se encontram em gestação uma 
nova estética. Outro aspecto nesse módulo vai ser um 
programa de Rádio-Arte. Trata-se de conceber 
programa de rádio como uma obra de arte. Vou sugerir 
à rádio Universitária da UFRGS sua participação na 
Bienal do Mercosul. Tudo isso, pelo momento são 
sonhos, mas possíveis. Há muita resistência do chamado 
“sistema da arte”, ou melhor, da corriola da arte de sair 
do seu quintal e se abrir para o intercâmbio 
campos. Em Porto Alegre, no entanto, encontro todo 
apoio às minhas sugestões. Muita coisa vai depender de 
mim mesmo, de dar conta desses caminhos que estou 
propondo. Se não conseguir não será culpa de ninguém. 
Apenas quis dar um passo maior que as pernas.
Persistência da pintura
Estou cansado de matarem

JM - O tema da próxima Bienal 
encontra-se nas transformações da 
noção de espaço e suas 
conseqüências na arte 
contemporânea. É isso mesmo? 
Como vocês estão articulando 
estas histórias da arte e do espaço? 

PS - Pensei em quatro vetores principais divididos em 
núcleos. Esses vetores vão tratar de questões muito 
evidentes na produção contemporânea sem recalcar sua 
formidável diversidade.
A escultura e a instalação
Muitos críticos conservadores tratam com desprezo as 
instalações sem se interrogarem por que elas surgiram. 
Eu gostaria que soubessem que um dos países pioneiros 
nessa forma de manifestação poética do espaço foi o 
Brasil, com a Tropicália de Hélio Oiticica, em 1967. 
Havia algumas manifestações semelhantes aqui e acolá. 
Mas Hélio é hoje reconhecido como um dos pioneiros. 
Alguns de seus trabalhos do início dos anos 60 já eram 
instalações. Naquela época as instalações eram 
chamadas de “ambientes”. Hélio considerou que não 
bastava ao sujeito da fruição, a contemplação, nem 
somente a participação, experiências que ele considerava 
a primeira esgotada, a segunda insuficiente, mas era 
preciso a imersão do sujeito da fruição na obra. O 
sujeito deveria fazer parte da obra no seu interior e 
experimentá-la através de seus diversos sentidos, o olhar, 
o tato, o odor, a audição. Ele fez isso depois de 
experiência existencial extrema: de origem de classe 
média intelectual se tornou amigo da população 
marginalizada do Rio de Janeiro. Num tempo em que 
não era moda desfilar em escola de samba, ele foi um 
exímio passista da Mangueira e conhecia a favela, 
população e arquitetura como ninguém. Hélio, junto 
com outros artistas de seu tempo como Lygia Clark, 
Whitehead e Naum June Paik, revolucionou a 
concepção da obra de arte no espaço. Isso não quer 
dizer que depois das instalações não haja lugar para as 
investigações puramente escultóricas. Mas as instalações 
provocaram as esculturas e as obrigaram a serem muito 
mais instigantes. Tudo bem, o David está lá na 
Academia em Florença, mas o que é uma escultura 
hoje? E isso que as bienais vêm perguntando e a 5a 
Bienal vai continuar com a pergunta. E as instalações 
porque apareceram no mundo da arte? Foi um capricho 
de artistas ou foi uma exigência imposta pela cultura 
contemporânea? Esta é outra pergunta que a próxima 
Bienal vai continuar a colocar como todas as anteriores. 
A graça está em que não haverá uma resposta precisa 
como 2 + 2 = 4, mas aproximações da verdade e, 
sobretudo, experiências estéticas renovadas. 
Transformações do espaço público 
Aqui é muito importante evitar o estardalhaço, o 
espetáculo pós-moderno. Sugeri quatro intervenções 
“permanentes” (entre aspas porque seu futuro não 
depende de nós) e cinco temporárias que durarão o 
tempo da Bienal - pouco mais de dois meses. Vou pedir 
aos artistas que façam intervenções no espaço que 
permitam ao público experimentá-lo de 
forma. Mas de modo nenhum 
sobre pedestais criando novas “praças”. Já existem 
muitos monumentos em Porto Alegre de elevada 
qualidade. Quero que as pessoas possam passear sobre 
as obras, se sentar sobre elas, ou simplesmente observá- 
las como algo que altera a paisagem que elas já 
conheciam. Não é o público que usa os lugares 
públicos, são pessoas, indivíduos, mães, pais, filhos,

osso

entre

um

uma

com novos

sua

e ressuscitarem a pintura 
desde que nasci. Mesmo antes, desde as vanguardas do 
início do século passado, não pararam de matar a 
pintura. Entretanto ela teima em ressurgir pelo simples 
fato de que pintores e pintoras teimam em continuar 
pintando. Para refletir sobre as questões do espaço, a 
pintura que foi o berço da representação da ilusão de 
espaço pelos instrumentos da perspectiva geométrica, 
continua, mesmo nesse início do século vinte e um, o
lugar de urna formidável produção de conhecimento 
poético. Agora sem os compromissos de elaborar a 
mentira da profundidade sobre a superfície do plano. 
Amílcar de Castro
O artista homenageado, nosso Amílcar de Castro, que 
morreu em 2002, dispensa maiores explicações. Sem 
dúvida, um dos maiores escultores do século vinte, tem 
tudo a ver com a questão do espaço. Estamos prevendo 
para ele, além de uma mostra de cinco esculturas 
monumentais na Praça Glênio Peres, uma retrospectiva 
com obras de 1953 até 2002, pinturas, e seu trabalho de 
arte aplicada na programação visual. Enfim Amílcar 
estará presente em todos os vetores da Bienal.
História concisa da Bienal

uma nova 
quero monumentos

Presta uma homenagem a todos que nos antecederam, 
mas sobretudo, àqueles que lutaram para que a Bienal se 
transformasse numa realidade. Além de documentar 
para o público o que foram todas as bienais anteriores, 
apresentará uma exposição de obras dos artistas que se 
encontravam na base do evento.

M ARGS
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A tapeçaria do século XX
As tapeçarias do acervo do 
Petit Palais estiveram no 
MARGS até o dia 12 de 
dezembro. O professor Yeddo 
Titze, especialista na área, 
concedeu uma palestra sobre 
o ressurgimento e as 
tendências da tapeçaria no 
século passado.

função têxtil, estava destinado a ser o pai 
da tapeçaria moderna.

Em 1933, a célebre colecionadora 
francesa Marie Cuttoli encomendou 
tões a Dufy, Derain, Léger, Braque, 
Picasso, Miró, Rouault e Luçart. Apesar 
da maioria dessas peças estarem demasia
do ligadas à pintura, fomentar-se-ia um 
movimento de interesse e apoio em favor 
da tapeçaria. Foi assim que Jean Luçart 
se instalou em Aubusson em 1939 para 
conhecer de perto as possibilidades técni
cas. E foi graças a estes estudos que Luçart 
converteu a sua visão criadora, do homem, 
do mundo vegetal, dos astros, das formas 
divididas em movimentos interiores, e 
modulações que exaltam os contrastes 
fragmentários, e a pureza de lã, da cor e 
da textura do tecido.

Vários artistas agruparam-se em torno

Na primeira destas, confrontam-se 17 
países, e na última, concorrem 25 países. 
Este número que corresponde aos seleci
onados é uma demonstração do grau al
cançado internacionalmente. Existem 
duas categorias entre as novas correntes 
da tapeçaria: aquela que reúne pintores de 
cartões, e que fazem realizar as suas peças 
por um ateliê especializado, e outra, que 
reúne os artistas, que tecem suas próprias 
obras. A primeira corresponde à tradicio
nal técnica de Aubusson; a segunda, aos 
que criam com maior liberdade seus car
tões. Sua busca principal, neste caso, é o 
processo de experiência.

Sem dúvida, os dois métodos são váli
dos e podem coexistir em nível de reno
vação técnica. Érica Bulleter, crítica de 
arte, na ocasião da III Bienal Internacio
nal de Tapeçaria em Lausanne, reflete so-

Combinaram, em uma mesma tapeçaria, 
interessantes efeitos de superfície e saíram 
das paredes, para se projetarem no espa
ço. Entre estas últimas tendências, a críti
ca cita o artista francês Alain Dufo, que 
utilizou a costura sobre um tecido já pron
to e o holandês Kryn Giezem, que mos
trou um trabalho de crinas e lãs, sobre
postos e costurados. Cita também os tra
balhos da Europa Oriental, como os mais 
impressionantes por seu tratamento, sa- 
lientando-se os polacos Magalena 
Abacanawicz e Wojeiech Sabley, a iuguslava 
Jogada Buic e o theco Bodan Mrazek.

As tapeçarias dessas regiões mostram 
a maior diversificação de materiais, onde 
o algodão contrasta com a lã, a crina e o 
cânhamo, com uma combinação de téc
nicas tecidas, atadas, suspensas e moven
do-se no espaço. Também estavam repre-

car-

No século XX, a tapeçaria reencontra 
as suas origens. Volta a considerar o seu 
caráter mural, sua essência decorativa, re
lacionada com a Arquitetura. O homem 
de nossos dias, que muda constantemen
te de moradia, leva suas tapeçarias consi
go. A isto Le Corbusier, chamou de mu
rais portáteis. Em certas ocasiões, volta a 
assumir seu caráter de monumentalidade, 
para decorar as paredes dos palácios civis,

Detalhe de tapeçaria de Yeddo Titze

6 embaixadas, salas de concerto, igrejas, etc. 
Este redescobrimento teve um de seus ini- 
ciadores em Marius Martin, Diretor da 
Escola de Artes Decorativas de Aubusson 
na França. Martin pede a limitação das 
cores e a volta ao estilo decorativo. Mas 
os artistas e os artesões, convertidos em 
copistas, não conseguiam encontrar o 
ponto de partida.

Jean Luçart, nascido em 1892 na Fran
ça, e falecido em 1966, começou, aos 20 
anos de idade, a experimentar, por seus 
próprios meios, as possibilidades da tape
çaria. Suas primeiras tentativas deram-se 
paralelamente com a de outros artistas 
europeus, que buscavam chegar à essên
cia desta arte. Mas Luçart, descobridor de 
nova linguagem técnica, de revitalizadoras 
soluções plásticas, intimamente ligadas à

de Luçart, muitos influenciados por suas 
criações, outros colaborando com seus de
senhos e sugestões técnicas. Podemos ci
tar, entre a ampla lista de artistas, Dom 
Robert, Jean Picart le Doux, Jacques 
Lagrange, Robert Vogensky, Le Corbusier, 
Vasareli e Michel Tourliere. Alguns dos 
criadores contemporâneos são pintores 
que têm na tapeçaria uma expressão para
lela. Outros imprimem a esta artesania 
uma visão independente de seus demais 
trabalhos. Outros, enfim, se consagram 
inteiramente a esta técnica.

Em 1947, cria-se a Associação dos Pin
tores de Cartões, presidida por Luçart, que 
em 1961 constituiu o Centro Internacio
nal da Tapeçaria Antiga e Moderna, com 
sede em Lausanne, que organiza, desde 
1962, Bienais Internacionais de Tapeçaria.

bre os avanços comprovados entre a pri
meira e a última, onde se abriam portas 
para novas experiências. Pela primeira vez, 
uma sessão estava destinada ao bordado, 
à aplicação e ao trabalho experimental. Ali 
concorreríam artesões que faziam da ma
téria têxtil seu meio de expressão. A tradi
cional técnica apresentava-se com o últi
mo trabalho de Jean Luçart Ornamentos 
Sagrados, de rica inventiva de formas e mo
numental concepção. As obras de Luiza 
Pieruci, dos Estados Unidos, Sonia 
Dalaunay, da França, e Capogrossi, da Itá
lia, também demonstravam o possível de
senvolvimento de expressões contempo
râneas com estratégias tradicionais. Como 
trabalhos realmente criativos, encontra- 
vam-se artistas que abandonaram o Alto 
Liço e fizeram diferentes experiências.

sentados os ateliês do Brasil com as Tape
çarias de Genaro de Carvalho, da Bahia, 
e os de Norberto Nicola e Jaques Douchez, 
de São Paulo.

Na atualidade, a facilidade de comu
nicação mantém num nível de constante 
comparação as experiências dos diversos 
países. O regional desaparece para assu
mir caráter universal. O movimento cri
ado em torno de Luçart como renova
dor da técnica de Tapeçaria, que havia 
sucumbido em uma escura decadência 
desde o século XVIII, e o interesse des
pertado mundialmente por este artesa
nato, impulsionaram os criadores a no
vos campos de experiências até a recon
quista da arte têxtil.

Yeddo Titze 
Pintor e professor
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MARGS

Iberê Camargo por Achutti Extensão Campanha 

do BrinquedoO Núcleo de Extensão do MARGS 
confirma a realização dos cursos teóricos 
e de ateliê para o ano de 2005. As inscri
ções podem ser feitas nos meses de janei
ro e fevereiro e as aulas iniciam na segun
da semana de março. Os cursos ofereci
dos são: desenhe pintando, gravura em 
metal, desenho a pastel, desenho da figu
ra humana, aquarela para iniciados e 
iniciantes, pintura em acrílico e óleo, de
senho básico, xilogravura a cores e relevo 
seco, comics e ilustração, mangá, história 
da arte no Brasil e história da arte na

Até o dia 17 de dezembro o MARGS 
recebe brinquedos para serem entregues a 
crianças carentes durante o Natal. As do
ações podem ser deixadas no Núcleo de 
Extensão do Museu. A campanha é parte 
do Programa “Família Faz Bem” do Ga
binete da Primeira Dama.

América Latina. Mais informações pelo te-
asex-lefone (51) 3221-3545, de segundas 

tas, das lOh às 19h.
Luiz Eduardo Robinson Achutti co

nheceu o artista plástico Iberê Camargo 
em 1993. A partir de então, o fotógrafo 
começou a desenvolver um projeto que 
agora se concretiza em livro e exposição. 
Organizada por Cézar Prestes, a mostra 
permanece em cartaz nas Salas Negras do 
MARGS até o dia 9 de janeiro, com 20 
fotografias em preto e branco que retra

tam o cotidiano do artista em seu ateliê. 
A série completa das imagens encontra-se 
no livro Iberê Camargo por Achutti. A pu
blicação reúne 90 fotografias, com apre
sentação de Ferreira Gullar, frases de Iberê 
e de seus amigos.

No dia 21 de dezembro, às 18h, 
Achutti realiza um encontro com público 
no auditório do Museu. A entrada é franca.

AAMARGS

Confira os descontos que as empresas parceiras 
da Associação de Amigos do Museu oferecem aos sócios:

Artes Antiguidades Dariano - 10% - 
3311-3852

Arte & Cia — Livros, molduras, café —
10%

Arte Nobre - Obras de Arte e Molduras
- 10% - 3343-4633

Arteplantas - Flores e Paisagismo - 10%
- 3395-2950

Associação Brasileira de Yoga - Abyoga - 
10% - 3333-6390

Atelier de Massas - 10% - 3225-1125 
Bistrô do MARGS - 20% - 3225-4484 
Bolsa de Arte - 5% - 3332-6799 
Café do MARGS - 10% - 3211-4945 
Casa Masson - 5% a 10% - 3222-2727 
Casa do Desenho - 10% - 3225-3888 
Corporal Atividade Física - 10% - 3383-2091 
Cultura Tur - 20% - 3224-3564 
Decor Pedras Ltda - 10% - 3343-3033 
Der Tee Laden - 10%

Empresa Learnet English Multimethod - 
10%

Galeria Belas Artes - 10% - 3388-2915 
Galeria Edelweiss - 10% - 3225-8052 
Galeria Gestual - 5% - 3330-9673

Garagem Siqueira Campos - 
Estacionamento - R$6,00 (turno)
Giuliano Vinhos - 6% a 10% - 3395-4597 
Flotel Plaza São Rafael - 30% (de sextas 
a domingos) - 3220-7000 
Koralle - Material de desenho - 5% a 
10% - 3226-0265
Livraria Ex-Libris - 10% - 3311-0044 
Livraria Internacional - 10% - 3395-3771 
Loja do MARGS - 10% - 3228-8533 
Nieto - Quadros e Molduras - 10% - 
3231-8734

Ótica Confiança Ltda. - 5% a 15% - 
3211-1010

Porto Alegre City Hotel - 30% (de 
sextas a domingos), 10% (no restaurante) 
- 3212-5488

Porto di Salerno - 10% - 3346-7081 
Psicólogas Raquel da Silva Silveira e 
Luciana Weickert - 30% a 50% nas 
consultas - 3028-5658 
Revista Aplauso - 20% - 3231-5577 
Rota Cultural Turismo - 10% - 3348-1649 
Vicking Consultoria em informática - 
3% (compras), 10% (serviços) - 3338-5534 
Youse College - Idiomas - 50% - 3019-9911

XV Salao de Cerâmica
Ana Flores, com a peça Parietais, Ma

ria dos Santos e Suzana Campozani, com 
Jardim da lua, Amélia de Souza, com Do
ces lembranças, foram, respectivamente, os 
vencedores do XV Salão de Cerâmica. 
Silvana Becker com o trabalho Amélia e 
Rosali Plentz (trabalho sem título) recebe
ram menções honrosas. O destaque do júri 
foi para Larissa Madsen, com Via aérea2004.

O Salão de Cerâmica, que ocorre a 
cada dois anos e é organizado pela Asso
ciação de Ceramistas do Rio Grande do 
Sul (ACERGS), está em sua 15a edição. A 
exposição fica em cartaz até dia 2 de ja
neiro na Sala Iberê Camargo do 
MARGS. A visitação pode ser feita de 
terças a domingos, das lOh às 19h. A 
entrada é gratuita.

7
Homenagem a Ruth Schneider

Parceiros do MARGSAcervo do MARGS 
Ruth Schneider. Cassino da

Gerdau SLM Ogilvy 

Hotel Plaza São Rafael Sonae/Nacional
Miolo Vinhos Finos Soul Criatividade

Terra
Tintas Killing

Com curadoria de Zé Augustho 
Marques, a mostra em homenagem à 
artista plástica Ruth Schneider pode ser 
conferida no Café do MARGS até a se
gunda semana de janeiro. Além de obras 
da artista, haverá releituras de seu tra
balho feitas por Dorty Ballarine e Adolfo 
Bittencourt. Ruth faleceu em 2003, dei

xando uma obra marcada por cores for
tes, traços incisivos e técnicas 
expressionistas. Algumas de suas séries 
evocam narrativas com personagens 
anedóticos e populares. Em 1996, foi fun
dado em Passo Fundo, terra natal da ar
tista, o Museu de Artes Visuais Ruth 
Schneider.

Nova Prova 

Ouro e Prata 

Revista Aplauso

mArgs
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ARTE E FILOSOFIA (2) ! k

Arte como pensamento e ação
Podemos dizer: “a arte ensina a pen

sar”. Podemos chegar a algo mais extre
mo: “a arte substituiu o pensamento na 
tarefa da interpretação do mundo”. Fra
ses como estas correm soltas em nossos 
meios, sejam eles intelectuais ou não; co
nhecemos a idéia da arte como médium 
de reflexão no romantismo alemão que 
veio fazer escola no século XX, influenci
ando artistas, filósofos e até a figura do 
curador de exposições, que veio a se tor
nar enfática na atualidade. Sua verdade, 
porém, só será compreendida se analisar
mos a ambigüidade que veiculam. Um 
bom método para buscar a compreen
são de algo é sempre ver o que cada fra
se, cada idéia ou preposição, oculta. E é 
sempre útil desconfiar que perguntas 
camuflam perguntas e respostas prontas 
podem evitar ou interromper o processo 
do pensamento.

Neste contexto é importante uma crí
tica sobre a questão “a arte faz pensar”, ca
paz de mostrar sua pertinência e limites.

Tais proposições estão extremamente 
vinculadas à questão da falência da filo
sofia. Desde Marx, segundo a famosa 1 Ia 
Tese sobre Feuerbach, “os filósofos até 
agora se ocuparam da interpretação do 
mundo enquanto cabe transformá-lo”. 
Marx fazia do pensamento um trabalho 
cuja responsabilidade era a modificação 
das condições materiais da existência. A 
filosofia não poderia ser mera teoria no 
sentido da contemplação desligada da re
alidade social e política e sem função prá
tica. Neste sentido, Marx conclamava os 
filósofos, aqueles que se davam à tarefa 
do pensamento especializado e qualifica
do como até hoje, a que, como os prole
tários do seu tempo - objetos de relações 
de poder - tomassem em suas mãos o po
der de que dispunham e realizassem sua 
excelência e natureza: que cada um efeti
vasse sua função social, que os filósofos 
fizessem o pensamento valer revolucio
nando a vida concreta e que os trabalha
dores fizessem seu trabalho valer como 
poder que ele de fato era. Mas o que não 
estava dito era que a falência da filosofia 
era igual, neste contexto, à falência do tra
balho e ambos deveriam ressurgir como

poderes transformadores.
Neste ponto, a arte aparece como uma 

atividade que promete fazer o que a filo
sofia não foi capaz, a saber, oferecer uma 
reflexão mais profunda e mais crítica da 
realidade. É interessante que não tenha se 
tornado uma questão tão levada a sério a 
possibilidade da arte revolucionar o mun
do do trabalho. A crítica da arte jamais 
colocou a questão sobre a pertinência da 
arte na transformação do mundo que a fi
losofia teria deixado a desejar. Uma trans
formação da ação por meio da arte equi
valia a uma transformação do trabalho que 
estava na esteira da crítica de Marx à filo
sofia. Apenas Marcuse, em meados do sé
culo XX, acreditará que a arte é capaz de 
ser trabalho não alienado, trabalho que 
realiza subjetivamente quem o promove. 
É curioso que hoje a arte venha reivindi
car o lugar especial frente ao pensamento. 
Quem defende a idéia de que arte realiza 
o papel da filosofia tem em mente esta fa
lência do pensamento no que concerne à 
sua vocação prática abandonada. Vocação 
que não pode, a propósito, ser perdida de 
vista, devendo - a cada vez e com urgência 
- ser recuperada.

O que a arte veio ensinar à filosofia 
deve ser compreendido nos termos do que 
a sensibilidade é capaz de ensinar à razão, 
processo cujo reconhecimento é absoluta
mente necessário desde que a razão 
iluminista demonstrou sua necessidade de 
crítica ao perder-se nos descaminhos de 
uma existência separada da sensibilidade.

A arte mostrou e ainda mostra à filo
sofia os limites do pensamento meramen
te racional e lógico. A evolução da filoso
fia dependia de que objetos, as obras de 
arte, devessem ser enfrentados pela 
racionalidade e que, na oferta de um cho
que de sensibilização dado pelas obras de 
arte, o pensamento evoluísse rumo ao re
conhecimento de seus limites. Isso, de fato, 
ocorreu no século XX. A obra de arte mos
tra o limite da explicação racional e lógica e 
evidencia-se como algo “mais” em relação 
à linearidade do pensamento lógico.

É necessário, entretanto, voltar à ques
tão do trabalho e pensar por que ninguém 
pergunta sobre a falência da arte, enquan-

to a falência da filosofia parece dada. Por 
que pensamos a arte como tendo o direi
to de ser “mais adequada” para a reflexão 
do que a filosofia, do que o trabalho espe
cializado com o pensamento que ela quer 
promover? Se ela promove pensamento, 
podemos dizer que ela tem razão ao inter
ferir no método do conhecimento, colo
cando a sensibilidade no lugar onde antes 
estava apenas a lógica. Mas, por outro lado, 
não seria de devolver à arte a pergunta so
bre a sua própria incapacidade em trans
formar o mundo do trabalho, da prática, 
da ação? Optar pelo pensamento só tem 
sentido se carregamos junto dele a ação.

Resta a questão sobre que espécie de 
“pensamento” a arte pretende ser ou pro
duzir? O que a arte mostra é a possibili
dade de mudar o mundo mudando o pen
samento como já queria Marx. Tal possi
bilidade, todavia, possui um limite atroz: 
a crença da arte no pensamento (também 
a arte como cosa mentale de Da Vinci e 
como artefato conceituai no século XX) 
mostra também uma sombra: a incompe
tência da arte em mudar o mundo do tra
balho e da ação tanto quanto criticava à 
filosofia.
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A questão camuflada: quando a arte 

se propõe a substituir a filosofia quem re
alizará a ação de sensibilização? Não po
demos tomar a sensibilidade como dada, 
ela precisa ser construída, tanto quanto o 
pensamento. Neste ponto, a filosofia que 
se autocritica e procura ser arte ou me
lhorar o mundo da ação avança para além 
da arte enquanto a arte prometia avançar 
para além da filosofia. É preciso 
reformular a questão: a falência da filoso
fia é concomitante à falência das artes. A 
autocrítica, por sua vez, é uma tarefa urgen
te que sempre cabe a ambas. Mas isto, mais 
do que uma tarefa do pensamento e da arte, 
é uma questão de sensibilidade. Mas o que 
é a sensibilidade? Seria pensar melhor?

Márcia Tiburi 
Professora de filosofia 

da Unisinos e da Unilasalle. 
autora de Filosofia cinza (Escritos, 2004) e 

Diálogo sobre o corpo (Escritos, 2004).

8

■
m...

1
socaía $»ve wla mm m$A. 

m &m mu\ vm pa ©rsw-h Gií!) GERDAU-X

www.gerdau.com.br
Gerdau. A maior recicladora da América Latina.

M A R- G S

http://www.gerdau.com.br

