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MARGS PROJETO
O Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul fecha o ano de seu cinqüentenário 
com uma exposição de envergadura, 
reunindo 26 tapeçarias da coleção do 
museu parisiense Petit Palais.
O conjunto nos oferece uma 
perspectiva de pelo menos quatro 
séculos, do XV ao XVIII, 
vislumbrando a iconografia e o 
imaginário da época em cenas 
mitológicas, religiosas, cenários 
cotidianos, cenas típicas da corte 
como a caça ou equitação, além do 
bucolismo dos jogos infantis, dos 
pastores e seu mundo rural. As peças, 
em grandes dimensões, já foram 
vistas em São Paulo, na Pinacoteca do 
Estado e em Curitiba, no Museu 
Oscar Niemayer. No MARGS, sua 
temporada estende-se até 12 de 
dezembro. Outro segmento da 
coleção do Petit Palais, Paris 1900, foi 
recebido, com expressiva afluência de 
público, pelo MARGS em 2002.
Não será diferente nesta

oportunidade. Além da grandiosidade 
e, ao mesmo tempo, delicadeza das 
peças, o evento coincidirá com a Feira 
do Livro de Porto Alegre, na Praça da 
Alfândega, completando 50 anos de 
existência na vida cultural dos gaúchos. 
Nesta edição do Jornal do MARGS, 
convidamos os leitores a percorrer o 
contexto histórico da produção das 
tapeçarias, uma técnica que se 
transformou em arte nacional na 
França, protegida e estimulada pelas 
cortes e sua monarquia. Oferecemos 
também uma panorâmica sobre a 26a 
Bienal de São Paulo, um dos pólos do 
circuito nacional deste período, um 
passeio pelo ateliê e o cotidiano de 
Britto Velho, além de um texto 
reflexivo, para guardar e reler, sobre o 
quanto “não vemos” as obras de arte 
ou, dito de outro modo, como 
aprender a olhar é, principalmente, 
aprender a pensar.

O novo JM
Com o endosso da Lei de Incentivo à 
Cultura, em âmbito federal e estadual, o 
Jornal do MARGS, a partir de dezembro, 
pode ganhar novo formato e 
abrangência: o número de páginas passa 
de oito para 16, possibilitando a 
ampliação e, sobretudo, 
diversificação de seu conteúdo.
Sem perder o foco especializado na área de 
artes e das atividades do MARGS, 
o jornal vai explorar, a cada edição, áreas 
artísticas afins. A tiragem será 
quadruplicada, passando dos atuais 
5 mil para 20 mil exemplares, 
estendendo de forma significativa a 
cobertura para além do Estado, 
sem abrir mão da distribuição gratuita.
As mudanças não param por aí: contando 
com as Leis Rouanet e LIC-RS, o novo 
JM vai oportunizar a seis patrocinadores a 
valorização de suas marcas, além dos 
benefícios de dedução fiscal garanddos 
pelas leis. Interessados no patrocínio e no 
projeto do novo JM podem 
entrar em contato pelos telefones 
(51)30224523 e (51)9112-0262 ou 
pelo e-mail projetos.margs@terra.com.br.

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS

LEITURA
Arte, pra que te quero?

“Liberdade esta palavra que o sonho 
humano alimenta... ninguém que expli
que... ninguém que não entenda...”

Cecília Meireles

mas e fantasias de nosso tempo de uma 
forma tal que nos permita gozar dos mes
mos sem despertar demasiada culpa ou 
angústia (muito embora nem sempre). A 
arte pode vir a apaziguar e tranqüilizar a 
voracidade do apetite pulsional escópico, 
através do dar-a-ver da obra.

Zoravia apresenta, em 49 anos de fa
zer artístico, diferentes recortes, através 
de eixos temáticos que perpassam o líri
co, o mítico, o social, o ecológico e o 
lúdico.

tempo a idéia de transformação. Como o 
caleidoscópio, que instigava a via de ima
ginação infantil da artista, o tesouro de 
significantes que dá origem ao processo 
criativo que demanda renascer dia-a-dia.

Emilia Viero. Arte-educadora 
Jaime Betts. Psicanalista 

Lenira Balbueno Fleck, Psicanalista

Zoravia Bettiol... no eslavo, Zora... 
amanhecer... via... caminho, caminho 
para o amanhecer ou caminho para a 
vida, onde liberdade é um forte 
significante que perpassa a trajetória do 
processo criativo da artista.

“Sou contra muros e a favor de pon
tes”, “a arte é um espaço de liberdade 
onde se pode realizar utopias e sonhos”, 
esses fragmentos discursivos da artista in
dicam que a arte é capaz de criar novos 
lugares de enunciação para o sujeito.

Segundo ela, “os artistas são as ante
nas da sociedade, expressando desejos, 
esperanças, medos e inquietações”.

Na obra de arte, o artista pode ante
cipar mudanças sociais, políticas e cul
turais sob novas formas estéticas. Dito 
em termos freudianos, o artista anteci
pa e denuncia esteticamente novas for
mas de subjetivação, traçando os sinto-

Zorávia Bettiol. 
Cadeiras da Rainha e do 
Rei de Copas. Série 
Cadeiras, pra que te 
quero? Objeto, 2004.
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Zoravia Bettiol foi a artista convidada do X 
Happy Hour Cultural do Margs - Arte e Psi
canálise, que contou com o patrocínio de 
Randon e o apoio de Ônix Imóveis, Serdil, 
Agfa e Plaza Hotéis.“O que vemos só vale - só vive - em 

nossos olhos pelo que nos olha”, diz 
Georges Didi-Huberman.

O bom humor e o engajamento soci
al são traços identificatórios da artista, 
que brinca com o observador, ao mesmo 
tempo em que trata de questões éticas, 
reveladoras de abalos e feridas narcísicas 
da humanidade, denunciando talvez a cul
tura do excesso de nossos tempos hiper- 
modernos.

O amanhecer de Zora, metaforicamen
te, simboliza uma repetição, porém sem
pre com diferença, indicando ao mesmo

O XI Happy Hour Cultural do 
MARGS - Metamorfoses: Arte e 
Psicanálise terá como artista 
convidado Walmor Corrêa e 

acontece no dia 26 de outubro às 
19h, no auditório do Museu. A 

coordenação do projeto é da arte- 
educadora Emilia Viero e dos 

psicanalistas Jaime Betts e Lenira 
Balbueno Fleck. 0 evento tem 

entrada franca. Informe-se pelo 
telefone (51) 3235-3545, junto ao 

Núcleo de Extensão do MARGS.
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ENTREVISTA

0 som 

do ateliê: 

criatividade 

e disciplina
Carlos Carrion de Britto Velho 

apresentou no MARGS, em setembro, 
sua produção (pinturas, objetos e 

uma mala) dos últimos dois anos, fiel 
ao seu imaginário onírico, 

perseguindo o rigor formal e o 
acabamento. A produção ininterrupta 

desde os anos 70 faz com que a 
pintura seja, para o artista, um 

exercício diário e prazeroso, que 
domina sua vida. No ateliê - onde 

Britto Velho também é professor - o 
trabalho surge de um processo que 

une criatividade, organização e 
disciplina.

Jornal do MARGS - Qual é a 
sua rotina de ateliê, o dia-a-dia 
de criação?
Britto Velho - Acordo cedo sempre, 
às seis da manhã. Leio o jornal e já 
começo a trabalhar. Produzo 
durante o dia, não gosto da noite, 
ela me angustia. Além disso, a luz 
também é diferente. Trabalhos que 
considerava bons durante a noite, 
apresentavam falhas no dia seguinte. 
O rádio sempre está ligado, não em 
música, mas em notícias. Quando 
estou no processo de criação, há um 
lado meu que se desliga, fica 
totalmente mergulhado no que 
estou produzindo. O outro fica 
ligado de forma parcial, 
participando das coisas.
Tenho um ouvido muito bom. 
Quando meus alunos estão 
trabalhando, consigo prestar 
atenção no que um está conversando 
comigo e, ao mesmo tempo, ficar 
atento ao que os outros, no canto da 
sala, estão falando. Antes, a 
produção era mais solitária, mas 
começou a mudar quando fiz ateliê 
de gravura. Nele, tu és obrigado a 
trabalhar com mais pessoas e elas 
opinam na tua obra.

JM - Os alunos interferem 
no seu trabalho?
BV - Eles costumam dar opiniões, 
mas trabalho pouco durante as aulas. 
Dão palpites depois que o trabalho já 
está pronto. A maioria tem um 
trabalho mais solto, usam bastante 
textura, o que não utilizo nas minhas 
pinturas. Acabo tendo uma relação 
forte com os alunos. Quando morava 
em São Paulo era diferente. O ateliê 
não era na minha casa, então havia 
uma sala somente minha. Sabia dizer 
exatamente onde estava cada pincel, 
cada material que tenho. Hoje, não é 
mais assim. Acho que a invasão dos 
alunos acabou fazendo com que eu 
desse uma relaxada, fosse ficando 
menos neurótico. Minha organização 
era muito obsessiva. Acho essa 
transformação um ponto positivo.

JM - E as aulas, como são?
BV - Durante as aulas não ligo o 
rádio. Por que não há música? Acho 
que é para poder controlar melhor, 
continuar escutando o que todos 
estão falando. No curso, há pessoas 
de todas as idades, médicos, 
arquitetos, donas de casa. Mas os 
que realmente ficam são aqueles que 
levam a produção a sério, não estão 
ali para fazer terapia ou passar o 
tempo. Eu não mando ninguém 
embora, as próprias pessoas vão 
saindo, percebendo que ali não é o 
lugar certo para elas. No meu ateliê 
há muita gente: Van Gogh, Picasso, 
Matisse, Monet. Todos estão 
presentes de uma certa forma. É 
uma questão de energia.

JM - Como é o 
processo criativo das obras?
BV - O meu processo de criação vem 
da minha experiência de vida, da 
minha forma de me comunicar com 
ela, daquilo que está dentro de mim. 
As pessoas dificilmente ligam meu 
trabalho à minha pessoa. Visto-me 
com roupas cinzas, marrons, nada 
extravagante. Gosto de ouvir os 
comentários sobre os meus quadros 
nas exposições, porque elas nunca 
imaginam que sou seu o autor.
Sempre começo pelo desenho. Na 
verdade, tenho pastas de estudos que 
vou fazendo no dia-a-dia. Nas horas 
vagas, estou sempre desenhando. Mas 
as formas vão surgindo de maneira 
inconsciente, nada é proposital. Fico 
observando e, aos poucos, 
imagens vão se criando. Domino o 
processo nos seus 20%; nos outros 
80%, é o processo que me domina. 
Paul Klee dizia isso. Às vezes não sei 
porque uso esta ou aquela cor. Na 
hora em que estou criando não tenho 
muita consciência do que estou 
usando ou não.
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Entrevista concedida a 
Cybeli Moraes e Luciana Castilhos 

Edição Luciana Castilhos 
Equipe Jornal MARGS
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A ARTE DA TAPEÇARIA✓

A mostra A arte da tapeçaria, 
com 26 peças de grandes 
dimensões da coleção do 
Petit Palais de Paris, 
encontra-se no MARGS até 12 
de dezembro. As peças de 
ateliês franceses e flamengos, 
tecidas entre os séculos XV e 
XVIII, retratam mitos como o 
de Alexandre, o Grande; 
cenas de caça, temas 
mitológicos, histórias de 
santos, exercícios equestres, 
brincadeiras infantis, festas 
populares, temas exóticos, 
romanescos e pastorais. Com 
curadoria de Gilles Chazal, 
diretor do Petit Palais, dos 
curadores-científicos 
Françoise Barbe e Patrick 
Lemasson, o conjunto foi 
recebido também pela 
Pinacoteca de São Paulo e 
pelo Museu Oscar Niemayer 
de Curitiba. No MARGS, pode 
ser vista de terças a 
domingos, das 1 Oh às 19h. 
com entrada franca.

Do isolamento térmico 

aos caprichos da corte
A elite européia, durante pelo menos 

três séculos (XV ao XVIII), transformou a 
técnica da tapeçaria, um entrecruzamento 
perpendicular de fios de lã ou seda, em 
instrumento de prestígio e de ostentação. 
Sua função básica era apenas a busca do 
calor e do aconchego nas moradias 
senhorais, espaços difíceis de serem aque
cidos pelo fogo de lareiras. Do isolamento 
térmico das grandes salas aos vãos de 
portas e janelas, seguiu um itinerário de 
afirmação do capital monetário, agregan
do na peça o valor de fios de ouro ou 
prata. Fáceis de transportar, serviam tam
bém como motivos efêmeros de decora
ção em festas religiosas ou palacianas, 
presentes diplomáticos ou mesmo cená
rio para o teatro, lazer privilegiado da 
corte de Luís XIV, o Rei Sol.

Paris, desde o século XIV, foi um 
pólo de produção de tapeçarias, assim 
como a região de indústria têxtil do 
Artois. No início, os ateliês trabalhavam 
apenas motivos florais, geométricos ou 
brasões familiares. As séries narrativas, 
porém, tomaram conta dos grandes cô
modos com suas imagens heróicas, se
guindo a estética de cada época. O con
junto Apocalipse, com seis peças de 6m 
de altura e 20m de largura cada uma, foi 
encomendada em 1373 pelo Duque Luís 
I, de Anjou. No século seguinte, a tape
çaria francesa, concorrente da produção 
flamenga, em especial dos ateliês de Bru

xelas, enfatizou personagens em justapo
sição, evocações arquitetônicas e rique
za ornamental dos tecidos.

O século XVI assiste à chamada 
difusão do “estilo novo”, com influência 
da Itália renascentista, buscando a 
monumentalidade e a representação ra
cional do espaço. Passa a ser comum en
comendar cartões (desenhos sobre os 
quais o tecelão baseia-se para confeccio
nar a peça) a pintores consagrados, rele
gando os tapeceiros a uma função técni
ca e não mais criadora. A série de car
tões Atos dos Apóstolos (projeto encomen
dado a Rafael para ornamentar a capela 
Sistina) foi tecida entre 1313 e 1519 e 
influenciou os pintores e cartonistas do 
período.

No século XVII, os soberanos fran
ceses transformaram a tapeçaria em ex
pressão artística nacional. No estado ab- 
solutista do Rei Sol, o imperialismo es
tende o seu manto real e protetor sob a 
sociedade. A atividade artística não foge 
à regra. Como um instrumento a serviço 
do Estado, cria-se para o rei e seus súdi
tos. Para tentar visualizar o contexto ar
tístico da época de Luís XIV (1638-1715), 
em que a França é o centro intelectual 
do mundo, é preciso retomar os pressu
postos do teórico do classicismo francês, 
Nicolas Boileau (1613-1711). Na sua po
ética, publicada em 1674, ele recomen
da que a poesia só é válida enquanto se
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D/do e Enéas surpreendidos pela 
tempestade, tapeçaria de 357 x 410 
cm, tecida com lã e seda entre 
1650-1660. Faz parte da série 
História de Dido e Enéas. 
provavelmente de autoria de 
Michel Corneille para a manufatura 
do FaubourgSaint-Cermain. Ilustra 
o quarto livro da Eneida de Virgílio 
(versos 160 a 166). evocando o 
nascimento do amor entre Enéas, 
que foge da Tróia devastada pelos 
gregos, e Dido (Elissa), rainha de 
Cartago. Uma tempestade, enviada 
por Vênus, leva o casal a se refugiar 
numa gruta.
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francesa
vale de modelos da natureza e da Anti
guidade; a arte, por sua vez, não pode
prescindir da razão.

Luís XIV transferiu para um mesmo
local as diversas tecelagens de Paris e
Maincy. A manufatura Gobelins segue o
gosto luxuoso do rei e fica sob a autori
dade do primeiro pintor da corte, Charles
Le Brun. O pintor cria cartões como A
história de Alexandre, o Grande; A histó
ria do rei; a história de Moisés; os elemen- Corda, tapeçaria de 284 x 346
tos, as estações. O uso da tapeçaria já é, cm, tecida com lã e seda
então, partilhado por outros segmentos entre 1723 e 1730. A autoria

do modelo (1720) é deda população. No interior das casas Florentin Damoiselet para a
parisienses, é comum encontrar peças manufatura Beauvais. A cena
com motivos de plantas ou cenas figura- ilustra os seculares jogos de 

corda, provavelmente o "jogo 
da pêra".tivas. Em cima delas, espelhos e quadros.

A manufatura de Beauvais, na
Picardia ganha a supremacia no século
XVIII. Seu pintor principal, Jean-Baptiste
Oudry, exige dos tecelões um rigor na
transcrição dos desejos e das cores. A
produção privilegia temas leves inspira- Alexandre,dos na Antiguidade. O artista François
Boucher (1703-1770) assina vários car-

o grandetões, com os amores dos deuses, cenas 
bucólicas, o apelo do mundo rural e dos 
pastores. Em contraponto, o realce do 
exótico é revelado nas tapeçarias que evo
cam a China, índia ou as Américas. O 
século XIX, por sua vez, irá relegar a ta
peçaria apenas ao conhecido revestimen
to de móveis.

A história de Alexandre, herói 
macedônio, ocupou o imaginário ociden
tal durante séculos. Filho de Felipe II, rei 
da Macedônia, e de Olímpia, princesa do 
Epiro, viveu somente 33 anos, o sufici
ente para concretizar a dominação da 
Grécia, conquistar o império persa e le
var suas tropas até a índia. A partir da 
sua morte, em 323 aC,,a mítica em tor
no de sua figura ganha significados viris 
e militares. Durante a Idade Média, mais 
precisamente no período das Cruzadas, 
transforma-se no herói da Cristandade. 
Ganha um espaço nobre na iconografia 
das tapeçarias, sugerindo o prestígio de 
uma família, sua riqueza e poder políti
co. Felipe, o Bom, encomenda, em 1439, 
um conjunto de seis tapeçarias e uma 
colcha de cama, com lã, seda e fios de 
ouro e prata, ilustrando a história de Ale
xandre. O conjunto decorou as salas do 
palácio de Artois. Neste período, Pasquier 
Grenier, em Tournai, é o principal forne
cedor de tapeçarias para as cortes, dis
pondo de ateliês especializados somente 
nos episódios da vida do personagem.
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C/da Golin 
Jornalista

Palestra
No dia 1 5 de outubro, às 18h, no auditório do 
MARGS, será realizada uma palestra sobre 
Tapeçarias Antigas, dos séculos XV ao XVIII, 
proferida por Maria Amália Schmidt de Oliveira, 
especialista sobre o tema e representante no 
Brasil da Galerie Chevalier, de Paris. A presença 
deve ser confirmada até às 16h do dia 13 de 
outubro pelo fone; 32213545. Lugares 
limitados a 60 pessoas.



26a BIENAL

São Paulo, território livre
Se as novas tecnologias ainda se esfor

çam para alcançar o sonho da democracia 
universal, coube à 26a Bienal Internacio
nal de São Paulo chamar essa tarefa à arte. 
Pela segunda vez consecutiva à frente da 
curadoria da terceira maior exposição de 
arte contemporânea do mundo, o alemão 
Alfons Hug propõe aos 140 artistas sele
cionados uma exploração do Território 
Livre, tema que anuncia a ocupação de 
um imaginário através da apropriação sen- 
sorial de materiais e cenas do cotidiano.

A evocação de uma ágora estética, 
onde o ato criativo busca o livre trânsito 
de imagens e sensações se atualiza nos 25 
mil m2 do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, 
no Parque do Ibirapuera. Ainda que a dis
tribuição dos espaços tenha acompanha
do as particularidades de cada suporte - 
as instalações, por exemplo, ocupam o piso 
térreo, cujo pé direito mede cerca de sete

metros -, é a pintura que se consolida em 
vantajosa representação. Atento ao movi
mento de retorno às origens seguido pela 
produção contemporânea, especialmente 
na Europa e nos Estados Unidos, Hug de
tectou uma diminuição na exploração da 
escultura e de suportes tecnológicos, como 
o vídeo. Na contramão do que projetava- 
se na 25a edição da Bienal, a pintura é 
retomada com força na sua forma abstra
ta, representando 30% das obras exibidas 
na mostra. Entre eles está o trabalho que 
a carioca Beatriz Milhazes preparou para 
ocupar uma das Salas Espe
ciais. Importando traços da 
natureza às telas, a artista 
reúne elementos do art déco 
às abstrações sugeridas por 
formas de flores e frutos. Ao 
lado de Beatriz, outros sete 
artistas estão em destaque 
nas Salas Especiais. O belga 
Luc Tuymans também filia- 
se à pintura, porém, com menor encanta
mento. Inclinado a “congelar o observa
dor”, Tuymans incorpora em sua obra o 
terror de guerras e atentados.

O português Artur Barrio, presente na 
4a Bienal do Mercosul, polemiza a traje
tória humana ao expor dejetos no que 
intitula Impróprio para o Consumo Huma
no. Já o chinês Cai Guo Qiang surpreen
de com uma das poucas performances da 
exposição, explodindo uma torre de nove 
metros de pólvora dentro do pavilhão da 
Bienal. Seu conterrâneo, Huang Yong 
Ping propõe a relação dos seres vivos com 
o universo simbólico ao empalhar um ele
fante e um tigre, o que promete ser um 
dos maiores - ou, ao menos, mais visíveis 
- atrativos desta Bienal. O chileno Eugê
nio Dittborn fala das diferenças culturais 
ao compor sua obra “em trânsito”, ao lon
go da peregrinação por diferentes países. 
Paulo Bruscky, do Recife, conjuga poesia 
e plasticidade em sua instalação. E o ale
mão Thomas Struth fecha o segmento das 
Salas Especiais trazendo outro elemento 
de destaque na mostra: a fotografia.

Como poderia um suporte fortemen
te vinculado à realidade habitar o territó
rio livre da 26a Bienal? O crítico de arte 
suíço Simon Njami responde com a 
curadoria que selecionou oito fotógrafos 
para integrar o núcleo de Fotografia Afri
cana. Ao apostar em retratos e mesmo em 
imagens documentais, Njami revela as

cenas escondidas — e suprimidas do cir
cuito midiático - da vida no continente 
africano. A carga de denúncia geralmente 
atribuída à fotografia de locais pouco ex
plorados pela arte - como Artur Ornar e 
Chien-Chi Chang que, em 2002, 
explicitaram os horrores do Afeganistão e 
de um manicômio chinês - é abstraído 
pela proposta de Hug, que pretende uma 
Bienal orientada pela estética das obras, 
ao invés do apelo social ou político que 
eventualmente demostrem. É isso que o 
curador chama de “retorno da arte”.

Se a proposta curatorial 
segue, assim, na contramão 
das últimais bienais de artes 
visuais, a estrutura mantém- 
se desde a última edição do 
evento. Os cinco continentes 
estão representados por 60 
países distribuídos no seg
mento de Representações Na
cionais e de artistas convida

dos. A ausência do Núcleo Histórico, 
marca que Alfons Hug afirmou há dois 
anos, se repete em 2004. Em virtude dos 
450 anos de São Paulo e do centenário do 
nascimento de Cândido Portinari - com
pletado em 2003 - a Bienal montou um 
espaço de 200 m2 com projeções de ima
gens de obras do artista. A homenagem é 
seguida pelo lançamento do catálogo 
raisonée, publicação que reúne informa
ções sobre quase cinco mil obras do artis
ta, produzida pelo seu filho João Cândi
do Portinari.

Outra particularidade da mostra - in
teressante especialmente ao público - é 
que a idéia de território livre se estende 
das concepções das obras ao ingresso no 
pavilhão. Pela primeira vez com entrada 
franca, a Bienal projeta a visitação de um 
milhão de pessoas. Essa medida parece 
contraditória quando os custos da mostra 
atingem R$ 22 milhões ao passo que, na 
última edição, mesmo com maior núme
ro de países e artistas participantes, o in
vestimento foi de R$ 18 milhões. Entre 
as razões alegadas pelo curador está a com
plexidade dos trabalhos, que cresceram em 
dimensão e custo. A ausência de cobran
ça dos ingressos, porém, reforça um dos 
propósitos acertados entre a Fundação 
Bienal de São Paulo e o Ministério da 
Cultura, no que toca à democratização do 
acesso à arte, de onde nasceu o slogan do 
evento: Você e a arte, uma coisa só.

Preliminary Sketch forAirmail Painting. 
Eugênio Dittborn.
N° 158. Bienal de São Paulo. 2004
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Walmor Corrêa apresenta 

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

FORUM ESTADUAL DE MU
SEUS O 9o Fórum Estadual de 
Museus ocorre de 9 a 12 de novem
bro. A programação envolve deba
tes, palestras e grupos de trabalho a 
partir de temas referentes às ativi
dades gerais dos museus. O coque
tel de abertura ocorre no dia 9, às 
19h, no MARGS. Informações pelo 

ou pelo e-

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

No livre fluxo da 26a Bienal de São Paulo, Walmor 
Corrêa permitiu-se criar um museu dentro da 
mostra - mas um museu entomológico. Catarinense 
residente em Porto Alegre, o artista é considerado o 
único gaúcho convidado a participar da Bienal. O 
conjunto de 16 telas exposto na capital paulista dá 
continuidade ao trabalho que Walmor apresentou 
na mostra Natureza Perversa, realizada no MARGS 
no primeiro semestre de 2003, onde desenho e 
pintura dão forma a uma fauna fantástica que une o 
provável e o improvável da natureza. As obras - a 
maioria inédita - foram produzidas entre 2003 e 
2004 em grandes formatos. O artista preparou 
alguma telas, dentro da proposta do artista 
americano Mark Dion, que comandou uma equipe 
de alemães, austríacos e brasileiros no percurso 

desenvolvido pelo pintor 
austríaco Thomas Ender. no 
século 19, entre São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais.

telefone (51) 32862037 
mail semrs@via-rs.net

LOJA Para o Dia das Crianças a 
Loja do MARGS oferece diferen
tes opções de presentes. Livrinhos 
de história da arte e cds com poe
mas infantis são algumas das su
gestões. A Loja está aberta de ter
ças a domingos, das lOh às 19h. 
Fone (51) 3228-8533.
EXTENSÃO Estão abertas as ins
crições para o curso de Represen
tação Gráfica de Produtos com o 
arquiteto Achylles Costa Neto. As 
aulas iniciam no dia 15 de outubro 
e ocorrem sempre às sextas-feiras, 
das I4h às 18h, no Torreão do 
MARGS. Mais informações junto 
ao Núcleo de Extensão do Museu, 
pelo telefone (51) 3221-3545, de 
segundas a sextas, das lOh às 18h.
CAFÉ O Café do MARGS oferece 
um novo cardápio para seus clien
tes. A novidade tem patrocínio da 
Ouro e Prata e criação e design da 
DCS. O Café está aberto de terças a 
domingos, das lOh às 19h. Infor
me-se pelo fone (51) 3211-4945.

AAMARCS A Associação dos Ami
gos do MARGS promove, no dia 20 
de outubro, das 15h às 17h, 
ditório do Museu, uma palestra com 
professor José Augusto Avancini, so
bre a 26a Bienal de São Paulo. In
formações pelo telefone (51) 3227- 
2311.
BISTRÔ Antecipando a Feira do 
Livro, o Bistrô do MARGS amplia 
sua agenda cultural com shows a 
partir das 18h. Quartas e sextas-fei
ras com sax e quintas-feiras com 
show de MPB. Atende de segunda 
a sexta-feira, das lOh às 21 h, e sába
dos, domingos e feriados, das lOh 
às 19h.

Obra de Walmor 
Corrêa apresentada 
no MARGS em 2003

Jornal do MARGS - A crítica de arte 
Bianca Knaack afirma que o seu 
trabalho é design. Como você percebe 
a relação de sua obra com o design? 
Walmor Corrêa - Entendo a afirmação 
da Bianca Knaak como relacionada à 
preocupação formal do meu trabalho 
em recriar formas presentes na 
natureza de forma detalhada. Meu 
trabalho é design porque contém 
grande preciosismo e apuro na 
construção de novas formas.

JM - Ao reunir o lógico com o 
fantástico, sua obra se inscreve no 
espírito pós-moderno de 
dar vazão ao “imaginai” (real 
justificando-se pelo irreal)?
W - Creio que meu trabalho lide 
com a interface ciência/mito. 
Dimensiona a partir da 
apropriação de uma 
práxis acadêmica novas possíveis 
perguntas acerca do que a ciência 
explica. Também existe um elemento 
de crítica bem-humorada à nossa 
crescente alienação frente a uma 
ciência que avança em tal rapidez 
que não conseguimos mais 
acompanhar e entender o que nos 
cerca sem o auxílio de manuais, 
cartilhas ou compêndios.

JM - Qual o território livre proposto 
pelas obras que você leva à Bienal?
W - O território onde arte, técnica, 
conhecimento e ilusão se encontram 
e orientam ou despistam o espectador.

JM - Como você analisa a experiência 
de refazer o percurso do pintor 
austríaco Thomas Ender, que 
desbravou São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais no século XIX?
W - A minha obra é parte da obra do 
Mark Dion. Foi uma experiência 
muito interessante refazer o percurso 
em companhia de outros artistas. Na 
verdade nós não desbravamos, mas 
revisitamos a paisagem que havia sido 
descrita pelo artista austríaco.

JM - De que forma seus trabalhos 
expostos na Bienal dialogam com a 
mostra Apêndice - Mostruário 
Entomológico (individual do artista 
paralela à Bienal no Centro 
Universitário Maria Antônia, USP)? 
W - O próprio título da exposição já 
fornece a pista inicial. O apêndice é 
um acréscimo, um anexo da pesquisa 
desenvolvida com os animais, só que 
voltado para a entomologia.

no au-
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Texto e edição de 
Ana Maria Brambilla, Jornalista

•Aliança Francesa
•Arteplantas
•Ativa
•Banco Safra

•Capa Engenharia 
•Cápsula 

Cinematográfica 
•Danke Comunicação 
•Fiat

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

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

CO KD •Terra
•Tintas Killing 
•Trindade Gráfica 
•Yázigi
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nfARTE E FILOSOFIA

Aprender a pensar é descobrir o olhar
A diferença entre ver e olhar é tanto 

uma distinção semântica que se torna 
importante em nossos sofisticados jogos 
de linguagem tomados da tarefa de com
preender a condição humana - e, nela, 
especialmente as artes —, quanto um lu
gar comum de nossa experiência. Basta 
pensar um pouco e a diferença das pala
vras, uma diferença de significantes, pode 
revelar uma diferença em nossos gestos, 
ações e comportamentos. Nossa cultura 
visual é vasta e rica, entretanto, estamos 
submetidos a um mundo de imagens que 
muitas vezes não entendemos e, por isso, 
podemos dizer que vemos e não vemos, 
olhamos e não olhamos. O tema ver-olhar 
- antigo como a filosofia e a arte - tor
na-se cada vez mais fundamental no 
mundo das artes e estas o território por 
excelência de seu exercício. Mas se as 
artes nos ensinam a ver - olhar, é por
que nos possibilitam camuflagens e 
ocultamentos. Só podemos ver quando 
aprendemos que algo não está à mostra 
e podemos sabê-lo. Portanto, para ver- 
olhar, é preciso pensar.

tal o modo instantâneo com que o reali
zamos. Ver não nos faz pensar, ver nos 
choca ou nem sequer nos atinge. As me
diações do olhar, por sua vez, colocam- 
no no registro do corpo: no olhar - ao 
olhar - vejo algo, mas já vitimado por tudo 
o que atrapalha minha atenção retiran- 
do-a da espécie sintética do ver e regis
trando-a num gesto analítico que me faz 
passear por entre estilhaços e fragmentos 
a compor - em algum momento - um 
todo. O olhar mostra que não é fácil ver 
e que é preciso ver, ainda que pareça 
impossível, pois no olhar o objeto visto 
aparece em seus estilhaços de ser e só 
com muito custo é que se recupera para 
ele a síntese que nos possibilita recons
truir o objeto. É como se depois de ver 
fosse necessário olhar, para então, nova
mente ver. Há, assim, uma dinâmica, um 
movimento - podemos dizer - um ritmo 
em um processo de olhar-ver. Ver e olhar 
se complementam, são dois movimentos 
do mesmo gesto que envolve sensibilida
de e atenção.

te. Ver nos distancia da morte, olhar nos 
relaciona a ela. O saber que advém do 
olhar é sempre uma informação sobre a 
morte. A morte é a imagem. A imagem é, 
antes, a morte. Ver não me diz nada sobre 
a morte, é apenas um primeiro momen
to. Ver é um nascimento, é primeiro. O 
olhar é a ruminação do ver: sua experiên
cia alongada no tempo e no espaço e que, 
por isso, nos instaura em outra consis
tência de ser. Por isso, nossa cultura hiper- 
visual dirige-se ao avanço das tecnologias 
do ver, mas não do olhar. É natural que 
venhamos a desenvolver uma relação de 
mercadoria com os objetos visualizáveis 
e visíveis. O olhar implica, de sua parte, 
o invisível do objeto: a coisa. Ele nos lan
ça na experiência metafísica. Desarvora- 
nos a perspectiva, perturba-nos. Por isso 
o evitamos. Todavia, ainda que a media
ção implicada no olhar faça dele um acon
tecimento esparso, pois o olhar exige que 
se passeie na imagem e esse passear na 
imagem traça a correspondência ao que 
não é visto, é o olhar que nos devolve ao 
objeto - mas não nos devolve o objeto - 
não sem antes dar-nos sua presença an
gustiada.
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O olhar diz-nos que não temos o obje
to e, todavia, nos dispõe no esforço de 
reconstituí-lo. O olhar nos faz perder o 
objeto que visto parecia capturado. Para 
que reconstituí-lo? Para realmente capturá- 
lo. Mas essa captura que se dá no olhar é 
dialética: perder e reencontrar são os mo
mentos tensos no jogo da visão. Há, en
tretanto, ainda outro motivo para buscar 
reconstruir o objeto do olhar: para não 
perder além do objeto, eu mesmo, que 
nasço, como sujeito, do objeto que con
templo - construo enquanto contemplo. 
Olhar é também uma questão de sobrevi
vência. Ver, por sua vez, nos liberta de sa
ber e pode nos libertar de ser. Se o olhar 
precisa do pensamento e ver abdica dele, 
podemos dizer que o sujeito que olha exis
te, enquanto que o sujeito que vê, não ne
cessariamente existe. Penso, logo existo: 
olho, logo existo. Eis uma formulação para 
nosso problema.

Ver está implicado ao sentido físico 
da visão. Costumamos, todavia, usar a 
expressão olhar para afirmar uma outra 
complexidade do ver. Quando chamo al
guém para olhar algo espero dele uma aten
ção estética, demorada e contemplativa, 
enquanto ao esperar que alguém veja algo, 
a expectativa se dirige à visualização, ain
da que curiosa, sem que se espere dele o 
aspecto contemplativo. Ver é reto, olhar 
é sinuoso. Ver é sintético, olhar é analí
tico. Ver é imediato, olhar é mediado. 
A imediaticidade do ver torna-o um 
evento objetivo. Vê-se um fantasma, 
mas não se olha um fantasma. Vemos 
televisão, enquanto olhamos uma pai
sagem, uma pintura.

O olhar está, em se tratando do uso fi
losófico do conceito, ligado à contempla
ção, termo que usamos para traduzir a ex
pressão Theorein, o ato do pensamento de 
teor contemplativo, ou seja, o pensar que 
se dá no gesto primeiro da atenção às coi
sas até a visão das idéias tal como se vê na 
filosofia platônica. Paul Valéry disse que 
uma obra de arte deveria nos ensinar que 
não vimos aquilo que vemos. Que ver é 
não ver. Dirá Lacan: ver é perder. Perder 
algo do objeto, algo do que contemplamos, 
por que jamais podemos contemplar o 
todo. O que se mostra só se mostra por 
que não o vemos. Neste processo está im
plicado o que podemos chamar o silêncio 
da visão: abrimo-nos à experiência do olhar 
no momento em que o objeto nos impede 
de ver. Uma obra de arte não nos deixa ver. 
Ela nos faz pensar. Então, olhamos para ela 
e vemos.
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A lentidão é do olhar, a rapidez é pró
pria ao ver. O olhar é feito de mediações 
próprias à temporalidade. Ele sempre se 
dá no tempo, mesmo que nos remeta a 
um além do tempo. Ver, todavia, não nos 
dá a medida de nenhuma temporalidade,

r.Mas se não existo pelo ver, não estou 
implicado por ele nem à vida, nem à mor- Márcia Tiburi 
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Feira do Livro: esta história 

a gente ajuda a escrever.
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GERDAU
www.gerdau.com.br

A Gerdau reconhece a importância da cultura em nossas vidas. Por isso, tem orgulho de ser uma das patrocinadoras da 50a Feira do Livro de Porto Alegre.

MíA RGS

http://www.gerdau.com.br

