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O Museu está em festa tanto quanto a 
Feira do Livro cinqüentenária. Para 
receber o público, que no mínimo 
triplica nesta época de primavera, 
preparamos duas exposições de 
importância indiscutível. Primeiro, 
um percurso histórico pelas tapeçarias 
francesas do acervo do Petit Palais, 
registros do absolutismo europeu e da 
iconografia ocidental. Segundo, uma 
mostra de curta duração (somente o 
período da Feira), reunindo pinturas 
de Carlos Páez Vilaró, um dos nomes 
expressivos da arte contemporânea 
uruguaia e que esteve conosco na 
abertura do evento. As exposições 
consolidam a parceria do MARGS 
com empresas como Gerdau, Sonae, 
Renault, numa produtiva associação de 
marcas e ação gerencial, facilitando ao 
público o acesso à arte e cultura. 
Durante o período da Feira do Livro, 
haverá o Espaço Cultural Nacional

coberto no terraço do MARGS, com 
atrações diárias e serviços de 
alimentação e bebidas.
Nesta edição, registramos a 
importante doação em testamento 
feita pelo escritor Walmir Ayala ao 
acervo do MARGS. Oferecemos 
também, ao nosso leitor, um percurso 
iconográfico pelas tapeçarias 
francesas, uma breve biografia de 
nosso convidado especial, Carlos 
Vilaró, além de ensaios sobre a 
fotografia de Henri Cartier-Bresson; 
alta-costura e criação; e, sobre 
ilustração, celebrando a união das 
artes, as visuais, literárias, musicais 
que se misturam e tomam a Praça da 
Alfândega em forma de livro e de 
feira.

Walmir Ayala

O poeta, escritor, jornalista e crítico Walmir Ayala (1933- 
1991) doou em testamento, recebido neste ano pelo acervo 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o óleo sobre tela 
Retrato de Walmir Ayala realizado em 1967 pelo pintor 
mineiro Inimá de Paula. Crítico de arte do Jornal do Brasil, 
onde também assinava uma coluna de literatura infantil 
(1962-1968), Ayala deixou vários livros de poesia, alguns 
inéditos, e o Dicionário de pintores brasileiros. Traduziu 
também autores como García-Lorca, Borges e Cervantes. 
Inimá é considerado um dos principais fauvistas brasileiros. 
De formação autodidata, conviveu com os modernistas e 
captou com sensibilidade tropical a paisagem de sua terra.

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS

CAPA

Era uma casa muito engraçada 000

do às artes gráficas. Ao retornar ao Uru
guai na década de 40, descobriu o 
candombe (candomblé), transfigurando na 
sua obra aspectos da cultura africana lo
cal, assim como o cotidiano popular das 
populações de origem negra. Em busca 
destas imagens, percorreu o Brasil, 
Senegal, Libéria, Congo, República 
Dominica, Haiti, entre outros países, 
consolidando uma retórica fiel ao tema 
afro-uruguaio. Vilaró teve sala e ganhou 
prêmio na VIII Bienal de São Paulo 
(1965) com a instalação Plac-Art e pode 
ser considerado um dos precursores da 
linguagem dos videoclips com seu fil
me Pulsation de 1969, com música de 
Astor Piazzolla.

A exposição, que fica no MARGS até 
15 de novembro, tem a curadoria do 
Doutor em Artes Visuais Paulo Gomes. 
O crítico chama atenção para as cenas 
de rígida estruturação, como seu 
conterrâneo Torres-Garcia, figuração in
cisiva e, em especial, as cores intensas, 
tocando em Pedro Figaro, outro uru
guaio referencial. O MARGS possui em 
seu acervo um óleo sobre papelão do 
artista, Pescador dei Buceo, doado por 
Fernando Riet em 1967.

Carlos Páez Vilaró, 81 anos, um dos 
principais artistas contemporâneos uru
guaios, veio a Porto Alegre em outubro 
para abrir uma exposição de pinturas, 
evento paralelo à programação da 50a Fei
ra do Livro, dentro da parceria cultural 
estabelecida entre a empresa Sonae e o 
MARGS. Vilaró, conhecido internacional
mente pela sua obra plástica de extremo 
colorido e estruturação incisiva, ganhou 
visibilidade ao construir uma casa, uma 
espécie de castelo branco, sem linhas re
tas, encrustrado num penhasco de Punta 
Ballena, litoral do Uruguai. A chamada 
Casapueblo está em permanente constru
ção, imita o traçado das rochas, lembra 
o estilo irreverente do catalão Gaudí e se 
constitui numa anti-Brasília, proposita- 
damente sinuosa como a criatividade e o 
pensamento humanos. O anfitrião e a casa 
- ateliê, museu e também hotel - já aco
lheram várias personalidades, entre elas 
Vinícius de Morais que, segundo o 
colunista Flávio Calazans (site Mundo 
Cultural), começou ali uma canção so
bre uma casa que não tinha teto, não ti
nha nada...

Vilaró nasceu em Montevideo, mo
rou em Buenos Aires onde trabalhou liga-
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SAO PAULO

A moda exige um museu
No século XX, artistas, escritores e 

filósofos se debruçaram com interesse 
insuspeitado sobre a moda para tentar 
entender os mecanismos sócio-culturais 
de sua época e tentar codificar suas ca
racterísticas. Junto aos anteriores, 
costureiros, estilistas, modistas, todos 
partilham o mesmo discurso, essa nova 
retórica de expressão cultural.

A exposição Fashion Passion, em car
taz na Oca em São Paulo, é um aconte
cimento que se reveste de inegável im
portância. Muito além de um mero 
evento midiático, caracterizado pela efe- 
meridade e pela frivolidade, a atual ex
posição propicia um percurso iniciáti- 
co pelo mundo da moda. Este percurso 
se dá, entretanto, pelo mundo da alta- 
costura, o universo da investigação e da 
invenção, reduto de muito poucos: os 
especialistas, os iniciados e os alguns 
abonados que se permitem o seu con
sumo. Este universo restrito tem suas 
próprias regras. Ele não produz neces
sariamente roupas. Ele estabelece pa
drões e modelos, ele investiga tendênci
as e possibilidades além de permitir a 
invenção pura e simples. Sem qualquer 
vinculação com o consumo imediato, o 
universo da alta-costura produz conhe
cimento na sua área.

Considerando esta especificidade, a

presente mostra articula-se a partir de um 
eixo curatorial bastante cerrado em seus 
propósitos e no seu alcance. Não sendo 
nem uma exposição cronológica sobre a 
moda no século XX, nem um desfile de 
celebridades, a exposição eleva o concei
to de moda entre nós a um patamar su
perior do qual fazem parte as grandes 
manifestações culturais tais como as ar
tes visuais, a música, a literatura, a filoso
fia etc. Propondo-se a definir e contor
nar a evolução do conceito de moda em 
nosso tempo, a exposição vale-se de di
versos meios e recursos orquestrados por 
seus curadores. Assim, em 10 mil metros 
quadrados, fotografias, reportagens, fil
mes, vídeos e roupas nos permitem en
tender esta revolução. Aspecto este que 
nos é dado através de um eixo curatorial 
que divide a exposição em dez módulos 
que articulam-se em torno de um concei
to, seus principais autores (costureiros de 
épocas diferentes) e sua repercussão no 
mundo. Cada módulo traz, portanto, um 
conceito que transformou-se em tendên
cia, seu primeiro autor e seus seguidores 
e como este conceito deixou o mundo da 
alta-cultura e difundiu-se pelo universo 
do consumo.

A exposição, por suas características 
especiais, pode alcançar diversos públicos: 
o interessado em moda, o interessado em

belas e curiosas roupas, o interessado em 
comportamento, o interessado em foto
grafia, o interessado em celebridades etc. 
Todos estes públicos permitem-se um 
percurso culto, educativo, glamouroso e 
divertido por uma mostra inteligentemen
te curada por Jean-Louis Froment e es- 
plendidamente cenografada por Daniela 
Thomas e Felipe Tassara. Desde o ins
tante no qual começamos a descer a im
ponente escada feericamente iluminada 
até o momento no qual chegamos ao topo 
da Oca, e ficamos na mesma altura dos 
inumeráveis manequins do setor dedica
do ao Brasil, o espetáculo só cresce em 
inteligência e beleza. Uma grande e 
educativa mostra da qual só podemos la
mentar a ausência de um catálogo de ver
dade com as roupas, as fotos e também 
(por que não?) um dvd com os desfiles e 
filmes. Após tudo isso uma pergunta fica 
pairando: considerando a amplitude do 
mundo da moda, seu enorme alcance 
midiático e sua importância econômi
ca, e já que temos um calendário de des- 3 
files, grandes estilistas e inumeráveis cur
sos de design de moda, por que não te
mos instituições - museus ou institutos 
da moda - entre nós?

A mostra Fashion Passion 
- 100 anos de moda,
em cartaz até 5 de 
dezembro na Oca do 
Parque Ibirapuera (SP), 
exibe 140 modelos que 
marcaram a história da 
moda no século XX, 
elevando a alta-costura à 
condição de obra de arte.

Paulo Gomes 
Curador 

Doutor em Artes Visuais

Sybilla
Do livro Moda do século. 
Cosac & Naify



ICONOLOGIA

Leitura das tapeçarias neoclássicas
O Longo Discurso O Clássico História da Arte Tempo e trabalho
Um prédio de dicção neoclássica, A grande linhagem da tradição, que Um corredor do tempo histórico, Guildas de artesãos, mestres e apren-
grandioso, solene, repleto de tapeçarias datadas entre 1480 egermina entre mitos e nomes greco-ro- dizes, uma tradição de ciência e técnica,com
símbolos e valores da tradição. manos, ilustra o medievo, renasce em solo 1780 - trezentos anos prenhes de espaço especializado, com sua pró-mu- um
ornado com alegorias do imaginário moderno, adorna a vida cortesã e bur- danças sociais e culturais, refletidas pria história, linguagens, costumesnos e re-
clássico. Espaço monumental, amplo, guesa, entedia ou enfurece as vanguardas temas e estilos das obras selecionadas. lações sociais. O mundo do trabalho, de
palaciano. Dentro dele, neste do século XX e vem impressionar o ter- Os mitos e histórias representados es- fios e teares, oficinas, ritmos e ruídos,
momento, estas tapeçarias do Petit ceiro milênio, ainda poderosa tendem a temporalidade ao passado bí- azáfama percutiva de fusos, navetes, lan-e com uma
Palais, que parecem talhadas sob beleza algo familiar. O clássico é infati- blico e greco-romano, mas os artefatos çadeiras, pentes, corantes, mestres e dis-
medida para o MARGS. Falam o gável, e renasce das cinzas, com outra cara (suportes do mito) são datados, e teste- cípulos.
mesmo idioma, respiram juntos, e penagem. Será que uma compreensão munham predileções e estilos Há, por certo, uma circulação entreseus con
formam um par perfeito. Coleção e emancipatória (ler, compreender e pós- temporâneos: ideais do mundo aristo- literatura, pintura e tapeçaria, e versões
museu, a mais poderosa aliança pela criar) poderá nos livrar da prisão do pas- crático, versões ilustradas dos mitos próprias de cada produtor, temperadas
perenidade do clássico. sado? Rigorosamente, este passado é antigos e, posteriormente, estéticas de pelos limites e possibilidades técnicas danos-
Esta intimidade não é casual, pois so mesmo? Deve ser nosso, ou é um ou- um mundo menos solene, aristocrático- arte, pelo gosto cultivado e pelo valor so-
museu e acervo neoclássico são tro, exótico e bonito, do qual nos apro- burguês, talvez maneirista. Lê-se ciai de cada ofício. A progressiva adoçãotam-
rebentos da mesma estirpe, portam o bém diferentes noções de espaço, tem-priamos ou o rejeitamos sem maiores de modelos de pintores, em cartões, su-
mesmo DNA cultural, que, aliás, perdas? Bom, aí está o Museu, e nele, po e ação humana, e muitas imagens da bordina a tecelagem à pintura. Mas o ate-
corre também nas nossas veias, em nesta exposição, alguns dos maiores natureza culturalizada. Há uma evolu- liê ainda é um ponto de ligação entre con-
nossas cidades e demais códigos. da tradição, de longuíssimo ção histórica fantástica entre a épicavetores sumidor e artista, e um cenário de tradi-
Terrível isto. Afinal, o que faremos enraizamento histórico, relacionando medieval, de Reis, guerreiros e façanhas, ções representacionais próprias. Traba-
com a força do clássico? muitos séculos, mitos, imagens e olha- mundo despretensioso das danças lham por encomenda, o que intensificae o

res, com acesso pela praça da Alfândega. infantis. Passamos de um espaço públi- seu vínculo social, realizando o capricho
co grandioso - uma cena mediterrânea, estético de nobres e burgueses.
entre cidades e reinos - até o recato de
salas e jardins privados. Passamos de um
modo pós-medieval, ainda embebido em
mito épico, para arte despreocu-uma
pada, feliz em retratar a paisagem e ce-

amenas, leve arte pastoral.nas
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que estes mitos atuassem como memória 
histórica e ideal ético para os seus consu
midores. A tapeçaria não falseia o imagi
nário ora em pauta: mundo medieval, 
reis, cavalos, cavaleiros - não aparece 
nenhuma forma do mundo clássico, sal
vo os nomes, grandiosos, de Alexandre, 
Filipe, Antígono e outros generais anti
gos. A reaproximação entre nomes, mi
tos, textos e formas clássicas seria um dom 
da renascença italiana, ainda ausente nesta 
obra. Sua datação (1480) revela a persis
tência de uma espacialidade já algo ana
crônica, talvez provinda de um modelo 
mais antigo. O espaço é denso, dedicado 
integralmente para expressar uma alego
ria literária, uma história narrada. Além M 
do sentido de ação ofensiva clássico (da ^ 
esquerda para a direita), apresenta cama- ^ 
das de ação que se distribuem em 
diagonal, do fundo (superior esquerdo) 
para a base (inferior direita). Um dos três 
príncipes macedônios, no fundo à esquer
da, diante de Nicolau, está com os dedos 
cruzados. Fato instigante: o cavalo de Ale
xandre, Bucéfalo, aparece com uma aspa 
na testa, identificando-se ao Unicórnio, 
ente muito mágico da mitologia medie
val, predileto das tapeçarias. Este Bucéfalo- 
Unicórnio está no centro da narrativa, 
conduzindo Alexandre na hora em que este 
fere mortalmente a Nicolau. O

gens de nudez, reservadas para a imagina
ção do espectador. A figura de Juno (Hera) 
vem simbolizada à sua esquerda: um pa
vão, espreitando a cena. Este é um sím
bolo tardio de Juno, pois o pavão só che
ga à Europa depois do século IV a.C. (pe
las mãos de Alexandre, que o remete a 
seu mestre, Aristóteles). Juno zela pelos 
matrimônios. A história de Dido e Enéas, 
porém, é sabidamente trágica (pobre Dido, 
abandonada como Ariadnel), o que nos é 
explicado pelo elemento central do qua
dro, a tocha na mão - símbolo de Tânatos, 
a morte. Aparece à direita, no mesmo pla
no de Enéas, a cabeça de um cavalo. Sa
bendo que Enéas chegou a Cartago de 
navio, e não em montaria, convido você, 
caro leitor ou leitora, a decifrar a ima
gem: ao que corresponde este cavalo so
branceiro? Podes estar certo de que este é 
um quadro de simbologias sensíveis e bas
tante convencionais. Por fim, este efeito 
das gotas da chuva, dos ventos que so
pram e do manto esvoaçante de Enéas 
inscreve esta obra, sem dúvida alguma, 
na história da arte cinética.
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História de Alexandre e Nicolau, teci
do em c. 1480: a história e os mitos de 
Alexandre nunca deixaram de fascinar os 
medievais. David, Alexandre, Constantino 
e Carlos Magno formam uma espécie de 
genealogia histórica e mítica da realeza 
(com eventuais intromissões de Cesar, 
Otávio Augusto, Marco Aurélio e 
Justiniano), em uma linhagem apta a con
ciliar história hebraica, grega e romano- 
cristianizada. Estes personagens são mui
to representados na literatura e nas artes 
visuais do medievo, levando à elabora
ção de um novo conjunto de mitos. Este 
episódio de Nicolau em Caesarea, por 
exemplo, não aparece em nenhuma das 
fontes antigas; é um acréscimo medieval, 
possivelmente imaginado pelos (ou para 
os) cavaleiros cruzados, que dominaram 
intermitentemente esta cidade na Palesti
na (atual Qaesarea, IL) entre os séculos 
XII e XIII, época de florescimento do 
mito de Alexandre na Europa. Supomos

Dido e Enéas surpreendidos pela tem
pestade, c. 1650-1660. Alegoria: o epi
sódio da gruta, narrada por Virgílio no 
Livro IV da Eneida. A figuração pudica e 
hierática da Vênus (Afrodite) que encima 
esta cena discorda da sensualidade apres
sada com que seu filho Enéas se evade da 
tela, com Dido. Enéas parece dizer à rai
nha cartaginesa - “Venha, escapemos da 
chuva, e eu aproveito para te mostrar 
minha coleção de borboletas troianas”. O

Francisco Marshall 
Doutor em História, Professor da UFRGS

Arte da Tapeçaria
Conjunto de 26 tapeçarias do
acervo do Petit Palais'
nas Pinacotecas. Galeria João
Fahrion e Sala Pedro Weingàrtner
do MARGS
Até 12 de dezembro,
com entrada franca.

evento
pode ser lido também como um episódio 
na história do Unicórnio. É de se desta-

amor erótico é aqui discreto, sem ima-

car também o virtuosismo com que se 
representam os tecidos caros vestidos 
pelos nobres.

Iconologia da 
tapeçaria neoclássica
Dia 03/11, Palestra de Francisco 
Marshall, às 19h, no auditório do 
Museu, com entrada franca. 
Promoção Aliança Francesa e 
MARGS. t



CARTIER-BRESSON (1 908-2004)

retina infantil de um velho sábioA
Na história das diferentes religiões, 

em diferentes situações, a figura do sal
vador se caracteriza por uma união má
gica em um único ser de dois estágios 
da vida do homem: a infância e a velhi
ce. Louvar a juventude e respeitar a ve
lhice: esse também é o topos ideal da 
antiguidade clássica. O fenômeno do 
rejuvenescimento simboliza uma vonta
de de regeneração da personalidade, um 
desejo mágico que, aliado à sabedoria 
adquirida na velhice, representa um ide
al que se encontra também presente na 
literatura latina medieval.

Um dia Cartier-Bresson teve um so
nho. Ele era um menino-deus: ele via as 
coisas com a alma de criança. Mas o 
mundo infantil é meio caótico por natu
reza: lá a organização não existe. Repre
sentar esse mundo em uma única ima
gem fotográfica, em um único instante, 
era tarefa para um deus. Chegar a isso, 
representava ter muita experiência acu
mulada, a experiência de um velho salva
dor. Como deus, ele abandonava a figura 
do menino para se transformar num ve
lho inflexível e exigente: talvez como o 
deus Chronos (o tempo), um deus que ja
mais perdoou alguém, um deus geomé
trico e cartesiano. Para voltar a ser meni
no, a ver como um menino e a ter a liber
dade e a inocência da infância, Bresson 
precisava de um truque: se esconder atrás 
de uma fábula, ser imaginativo e visioná
rio, enfim, aprender a difícil missão de 
ser duas coisas ao mesmo tempo.

Mas a tarefa de organizar o mundo 
em uma única imagem sempre foi mui
to cansativa, demandava uma atenção 
constante e tensão extremas. Não era 
isso que ele queria. Logo ele que gostava 
do perambular despreocupado dos 
surrealistas, de sair pelo mundo afora a 
flanar sem nenhum compromisso. En
tão Bresson sonhou em permanecer ape
nas menino, para se dedicar só às coisas 
de criança. Como o desenho, que tem a 
marca da despreocupação, da liberdade 
e da inventividade da infância. O dese
nho representava o contrário da rapidez 
e da tensão, era pura lentidão e abando
no do tempo. A tensão e a rapidez que 
ficasse para os outros, para os discípu
los daquele que um dia foi deus, salva
dor. E foi o que Bresson acabou real
mente fazendo.

0 Santander Cultural exibe, até 24 
de dezembro, a exposição 50 anos 
de arte fotográfica brasileira, um 
recorte de 97 imagens do acervo 
do Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, e a série Os europeus de 
Henri Cartier-Bresson, falecido em 
agosto passado, e que marcou de 
forma definitiva a arte de construir 
e capturar o instante.

Todo o grande artista vai construin
do, pouco a pouco, para si próprio, um 
mito, uma história, uma fábula particu
lar, que tem ligações muito maiores com 
o fantástico e imaginativo, com o domí
nio do seu próprio inconsciente, muito 
mais do que à própria razão. São esses 
elementos simbólicos que, conforme 
François Soulages, acabam servindo de 
alimento à obra. Acreditar nesse mito 
significa poder alimentar um mundo sim
bólico, onde a verdade e o tempo crono
lógico (Chronos) são relativos. Bresson, 
nessa fábula, se transformava em meni
no, e chegava à essência da imagem, ao 
Kairos grego. Só a fotografia e o dese
nho salvarão o destino de um tempo des
truidor. Platonicamente.

Ao fundar a agência Magnum, em 
1947, Cartier-Bresson sabia do papel 
importante que a fotografia ocupava na 
informação e na comunicação. Diferen
te de outras agências mundiais como a 
Gamma e a Sygma, que se dedicam à 
informação em quantidade, a Magnum 
sempre se preocupou na qualidade de 
suas imagens. Os fotógrafos de agência 
são profissionais prestigiados, ganham 
algum dinheiro. Trabalham como escra
vos do tempo {Chronos). Transformaram- j 
se em referência na reportagem: um dos 
exemplos é o brasileiro Sebastião Salga
do. Certa vez, quando eu era aluno do 
curso de doutorado em Paris, me incum
biram de uma missão impossível: convi
dar Sebastião Salgado para realizar uma 
palestra aos estudantes da Sorbonne. Em 
vão. Ele me respondeu que tinha um ar
gumento sério para não assumir nenhum 
compromisso: - sou escravo dos aconte
cimentos, ele me respondeu.

Explicou o que eu, como ex-repórter 
fotográfico, já deveria saber: ele preci
sava estar sempre atento para qualquer 
coisa, pronto para pegar sua Leica e zar
par pelo mundo afora. Como um bom 
discípulo do velho-menino Cartier- 
Bresson. Porque a essas alturas Bresson 
já estava dedicado aos seus desenhos.

Para ter o espírito de agência de no
tícias, o fotógrafo tem de se colocar em 
posição de espera, sob constante tensão, 
feito um caçador. Uma aparente oposi
ção de tranqüilidade e tensão.

Vejamos os conselhos práticos que 
Cartier-Bresson passava aos seus segui-

*Henri Cartier-Bresson - Divulgação. t !
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MARGScerto. E um segundo Cartier-Bresson, 
aquele que agora busca desconstruir todo 
esse mito, toda essa fábula, ao fazer len
tamente e refazer mil vezes os seus de
senhos, repetindo elementos, sobrepon
do traços, resgatando gestos perdidos. 
E, menino de novo, ficou assistindo, pa
ciente como um bom deus, como um bom 
salvador, ao movimento dos jovens fotó
grafos a partir dos anos 80. Esses que se 
ocuparam em desfazer o paradigma 
exemplificado pela obra de Cartier- 
Bresson fotógrafo: o paradigma do ins
tante decisivo. Talvez porque o paradigma 
pareceu não ser mais operatório nem na 
fotografia de imprensa - cada vez mais 
construída, produzida - nem na fotogra
fia de autor, onde os artistas contempo
râneos buscam, cada vez mais, montar 
pacientemente os cenários de suas fotos, 
como se construíssem pinturas.

A retina do velho sábio, entretanto, é 
a mesma. Ela, que também sempre se 
recusou em separar a velha pintura da 
fotografia, como os fotógrafos da nova 
geração. A mesma que ao mesmo tempo 
acompanhou, em uma condição 
contemplativa, como uma criança, sua 
obra de fotógrafo autoral vir a ser preser
vada em 2003 por uma fundação em Pa
ris (Fundação Cartier-Bresson), tendo 
suas clássicas fotos sempre mais mostra
das e vendidas através de edições e expo
sições em todo o mundo.

É a retina do sábio que nos convence 
cada vez mais, mesmo através de uma 
fábula, que a fotografia não é uma ima
gem natural”, mas uma imagem cuja na
tureza é pacientemente construída, mes
mo que tudo termine em uma fração de 
segundos, como a morte. Um deus mor
tal, porque tinha a alma de menino. E 
ao se fechar, a retina do velho deus nos 
ensina a abrir sabiamente nossos olhos 
de criança para mundo.

ESPAÇO CULTURAL NACIONAL O 
terraço do MARGS abriga, até o dia 
15 de novembro, o Espaço Cultural 
Nacional. Shows de jazz e blues, área 
de leitura e serviços de alimentação e 
bebida oferecidos pelo Café do 
MARGS são algumas das atrações ofe
recidas. O Espaço pode ser freqüen- 
tado de terças a sextas, das 19h às 21h.

LOJA Durante a Feira do Livro, a Loja 
do MARGS está oferecendo até 20% 
de desconto na compra de livros. Des
taque para as novas bolsas em tecido e 
couro, seguradores de livro e camise
tas baby look de Romero Brito. A Loja 
está aberta de terças a domingos, das 
lOh às 19h. Fone (51) 3228-8533.

EXTENSÃO De 8 a 12 de outubro o 
Núcleo de Extensão promove o segun
do módulo do curso Arte, Cultura, 
Educação e Tecnologia de Informação 
e Comunicação. No dia 9, a partir 
das I4h, ocorre uma oficina sobre 
ações educativas do MARGS com a 
professora Vera Lúcia Machado da 
Rosa. Mais informações pelo telefo

ne (51) 3221-3545, de segundas 
tas, das lOh às 18h.

a sex-

BISTRÕ O Bistrô do MARGS inova 
seu cardápio com pratos típicos: car- 
reteiro de charque, galinha com arroz 
e picanha rio-grandense. No período 
da Feira do Livro shows ao vivo ocor
rem diariamente a partir das 19h. 
Atende de segunda a sexta-feira, das 
lOh às 21h, e sábados, domingos e 
feriados, das lOh às 19h.

dores de fotografia: jamais metralhar ao 
azar. Uma boa fotografia nunca aconte
ce ao acaso. Nunca utilizar a cor. A emo
ção acontece em preto-e-branco. Nunca 
teatralizar, todo o arranjo artificial vai 
se transformar em inverossimilhança. 
Nunca cortar, jamais retocar, pois do 
contrário estaremos traindo a estrutura 
do instante decisivo.

Entretanto, seu próprio trabalho foto
gráfico prova que foi só quando liberado 
da rigidez da pauta jornalística das agên
cias de fotografia, liberado da missão de 
restituir a realidade, é que ele pode partir 
para a busca da essência das imagens. Era 
o início de uma nova maneira de ver.

Em 1952, Bresson publica seu livro 
cult louvando o Instante decisivo. Desde 
então, ele se dedica à publicação de seu 
trabalho autoral em fotografia, principal
mente o magnífico “Les Européens”, de 
1955. Em 1966, Cartier-Bresson deixa 
a Magnum e se divorcia de sua mulher. 
Mais tarde, ele se casa com a fotógrafa 
Martine Frank e, em 1989, publica seu 
primeiro e revelador livro de desenhos, 
como um elogio à lentidão: Os Desenhos 
de Cartier-Bresson, traço a traço. O que é 
paradoxal é que ali o menino/velho 
Bresson procura resgatar o tempo como 
se fosse uma mina de ouro, na lenta exe
cução do desenho, na superposição de 
traços. Poderiamos aqui pensar em dois 
Cartier-Bresson: o que compara a foto
grafia ao jogador de tênis, aquele que 
bate a bola no momento certo, no lugar

CAFÉ O Café do MARGS oferece seus
serviços no terraço do Museu até o 
dia 15 de novembro, fazendo parte do 
Espaço Cultural Nacional. Os visitan
tes podem desfrutar do cardápio já tra
dicional do Café. Informe-se pelo fone
(51) 3211-4945.

MANET O curso Um mois, um 
peintre da Aliança Francesa, de 10 
de novembro a Io de dezembro, vai 
dedicar-se ao estudo da vida e da 
obra de Manet. Informações no 
Núcleo de Extensão dó MARGS, 
fone (51) 3221-3545.

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 
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 - Estaciona
mento - R$6,00 (turno)

«•
Giuliano Vinhos -
6% a 10% - 3395-4597
Hotel 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
Youse College - Idiomas -
50% - 3019-9911

Eduardo Vieira da Cunha 
Artista Plástico. Doutor pela Universidade de 

Paris-I Panthéon-Sorbonne. Professor do 
Instituto de Artes da UFRGS
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Calendário Opera Mea 2005
Mea, o curador 
da Fundação 
Scheffel,
Ângelo
Reinheimer e a 
diretora do 
estúdio Arte 
Integrada, Lílian Brandenburger.
Os associados da AAMARGS terão 
desconto de R$ 5 na compra do 
calendário na Loja do MARGS e de R$ 
10 na noite de lançamento.

A 11a edição do calendário Opera Mea 
será lançado no Café do MARGS no 
dia 16 de novembro, às 18h. A 
publicação reúne telas de Ariadne 
Decker, Danúbio Gonçalves, Milton 
Schaeffer, Paulo Amaral, Ricardo 
Schulz, H. Nelz, Francisco Maciel, 
Lisete Fleidrich, Marcelo Zeni, Isoldi 
Arend, Helena Salvetti e Aris Azevedo. 
Os responsáveis pela escolha das 
imagens foram Anamaria Cypriano, 
produtora dos Calendários Opera

•Aliança Francesa
•Arteplantas
•Ativa
•Banco Safra

•Capa Engenharia 
•Cápsula 

Cinematográfica 
•Danke Comunicação 
•Fiat

•Gerdau
• Hotel Plaza São Rafael 
•Lojas Renner 
•Miolo Vinhos Finos

•Nova Prova 
•Ouro e Prata 
•Revista Aplauso 
•SLM Ogilvy 
•Soul Criatividade

•Terra
•Tintas Killing 
•Trindade Gráfica 
•Yázigi
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ILUSTRAÇÃO
‘-çí*

Sobre a arte de compor,
escrever e pintar, sem ter de se coçar

Se o ilustrador é uma espécie de 
iluminador de uma obra, - pelo menos é 
isso que se depreende da origem da pa
lavra ilustração - talvez todos os escrito
res devessem aceder à idéia de Pitágoras 
que se orgulhava de saber que seu pen
samento seria deformado por seus discí
pulos. Fala-se, no caso, de uma espécie 
de enriquecimento. Victor Hugo num 
primeiro momento abominou a idéia de 
que sua peça - Le Roi samuse (O Rei se 
diverte) tivesse sido posta em ópera por 
Verdi em O Rigoleto. Mais tarde, ao as
sistir à ópera, teve de aceitar que a lite
ral “ilustração” operada pelo composi
tor acrescentara a seu texto uma dimen
são temporal que só a música realiza. 
Mesmo para um anti-musical como 
Hugo, foi fácil constatar que sua peça 
não conseguira exprimir simultaneamente 
vários pensamentos contraditórios, como 
a música de Verdi lograra fazê-lo.

A relação entre as várias artes é uma 
questão antiga e não tão renascentista 
quanto se pensa. Não se sabe se o inglês 
Dante Gabriel Rossetti foi tão bom pin
tor quanto poeta; ou vice-versa. 
Chesterton dizia dele que era pintor bom 
demais para ser também igualmente um 
grande poeta. No fundo, guardado o de
vido respeito a Chesterton, é uma boba
gem. Somos todos quase tudo ao mes
mo tempo - o que vale são os talentos 
específicos, que estes nem sempre se im- 

8 põem. Que é melhor em Millôr, o dese
nhista, ou o escritor? E Luis Fernando 
Veríssimo? Por ser melhor desenhista que 
o Erico, saiu-se melhor como escritor? 
E Chico Buarque? Sinceramente, não 
chegam a ser questões relevantes.

Mas há quem não entenda desta for
ma. Por ser autor de livros que ilustrei - 
nem por isso me pretendo melhor escri
tor do que ilustrador; ou artista plástico. 
São pretensões, concordo. Mas por 
também um homem “transido de 
música”(a expressão é do meu falecido 
amigo Gerd Bornheim), acabei sendo, 
em má hora, crítico musical - no que

resultaram outros livros. E só isso já se
ria suficiente para que alguns 
destratem por fazer tantas coisas quase 
que ao mesmo tempo.

Perdoem-me os unívocos, vou viver 
minha ambivalência até a última flor do 
lácio - que, se puder, eu pinto; e na 
forma que o derradeiro Beethoven me 
sugerir. Sem quaisquer comparações, te
nho ótimos precursores: Paul Klee inte
grou um dos bons quartetos europeus da 
década de 30; Schoenberg pintava mui
to bem e Benvenuto Cellini só chamava 
a música de “arte maldita”, porque o 
trompete lhe tirava o tempo que ele acha
va dever ao cinzel.

O mais, perdoem-me de novo, 
é perda de tempo. Espantam- ç
me escritores que não vão a 
concertos, pintores que 
não assumem a poesia, 
ou músicos que não se

mens. Se Berlioz não tivesse sido o mú
sico que passou à história, sua literatu
ra ultrapassaria certamente seu século. 
Os exemplos de casa deveríam nos bas
tar: Iberê Camargo, em seus contos, foi 
perfeitamente consentâneo com sua pin
tura. Só não fez mais para a literatura 
porque a pintura o absorveu.

Literatura, música, pintura, dança ou 
teatro são tão vinhos da mesma pipa, que 
surpreende não haverem instalações que 
se assumam como “obra de arte total” 
(gesamtkunswerck), assim como queria 
Wagner - ele mesmo autor de algo

em torno de 13 volumes entre escritos, 
contos e discussões filosóficas - fora os 
libretos de suas óperas.

É verdade que as coisas surpreendem. 
Gustav Mahler que foi um grande poeta 
- ofício que assumiu ao acoplar poemas 
de sua autoria a algumas sinfonias que 
compôs - talvez não se estarrecesse ao 
ver a cena que presenciei, há anos, em 
Bruxelas. Insone, eu assistia à televisão 
quando me detive num pianista que es
tava interpretando muito bem a Patética 
de Beethoven. Era um homem de certa 
idade. Por minha ligação com a música, 
deveria conhecê-lo - mesmo assim não 
conseguia identificá-lo. Foi, porém, ter
minar o programa e aparece, para meu 
estupor, o nome do homem: era Paul 
Delvaux, o pintor.

Em suma, para concluir: certa vez 
preguei uma peça em Antônio 
Callado. Pus-lhe uma gravação e de- 
safiei-o a identificar seu autor, não 
sem antes lhe assegurar que ele o co
nhecia; e muito bem. Pelo estilo 

| logo lhe ocorreram palpites:
Chopin? Schumann? Schubert? 

f Não o torturei por muito tempo 
- pois era mesmo, literalmente, 
uma sacanagem. Tratava-se de 
Nietszche, tocado por um pianis
ta argentino.

Como disse ao Callado, não co
braram a Nietszche o fazer filoso
fia também.

me

\transtornem perante
Hopper. Me-um

mento, porém: o algo 
a mais que o ilustra
dor de livros
acrescenta 
obra não é ne
cessária. Cer- 
vantes nunca 
soube de 
Daumier ou 
Doré - mas 
assim como o 
futuro acres
centou à Odis
séia o que Ho
mero nunca 
imaginou, Goel-

Enio Squeff 
Artista plástico e jornalista

di, o grande Go- \\| 
eldi, deu aos es- y Com a palavra, a ilustração

Exposição de ilustrações dé 
Enio Squeff 
Até 15 de novembro 
no Centro Cultural 
CEEE Erico Veríssimo 
Andradas. 1223
Segunda a sexta, das 10h às 19h 
Fim-de-semana e feriados, 
das 11 h às 18h

critores que ele 
ilustrou talvez 
mais que o espíri
to crítico aduz a 
tudo o que é huma
no e por não ser es
tranho aos ho-

1ser

Enio Squeff
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