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Até o dia 25 de junho, o MARGS está recebendo as inscrições p
cinqüentenário de fundação. A peça gráfica, juntamente com a logomarca original do Museu, será utilizada 
todas as formas de comunicação visual, gráficas ou eletrônicas, durante o ano do aniversário. Os interessados têm 
acesso ao regulamento e aos procedimentos de inscrição 
julho, será um

ara a criação de um selo comemorativo ao seu
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no site do MARGS. A premiação, que será divulgada 
Computador Apple - Emac G4. A organização do certame ficou a cargo do Museu e do 

publicitário Eduardo Vanoni, com o apoio da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), Associação dos 
Profissionais em

em
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Design do Rio Grande do Sul (Apdesign), Danke Comunicação Integrada, fotógrafo Marcelo 

Nunes, Coan Indústria Gráfica, Deff Reclame Oficina Sonora, Mega Models Sul, Nieto Molduras, Print Paper 
editora e gráfica, RBS, Jornal do Comércio, Correio do Povo, O Sul, rádios FM Cultura, Ipanema, 
Bandeirantes, Guaíba, Jovem Pan, Itapema, Atlântida e Continental.
Na edição de número 100, o leitor do Jornal do MARGS encontrará um roteiro pelas exposições que 
apresenta durante o mês de junho. São as coloridas pinturas a guache de Yeddo Titze, professor e pintor que 
deixou marcas em pelo menos duas gerações de artistas formados aqui no Sul. Teremos 
pela história da pintura por meio do olhar e da recriação de crianças descapacitadas,
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www.arpnet.com.br 
www.apdesignxom.br

uma
um projeto que nasceu

Santiago do Chile e ganhou envergadura internacional, com bolsa do Museu Guggenheim, além de 
exposição com o uso da técnica setecentista do papel maché. No jornal, registramos também uma reflexão 
sobre as formas de circulação alternativa da obra de arte, por meio de parcerias, em Porto Alegre. Por fim, 

comentário sensível do psicanalista Edson André de Sousa a partir da série Alienados de Edgar Koetz 
inédito do escritor gaúcho Paulo Ribeiro, tendo como tema um personagem freqüente nas fachadas 

dos prédios vizinhos ao MARGS, o Atlas. Boa leitura!

em uma

um e um
excerto

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS

POÉTICAS

Janela aberta ao diferenteAcervo na capa

Lygia Pape (1929-2004) 
Sem título, xilogravura, 
1998/1999 
Doação dos Museus 
Castro Maya

A inquieta Lygia Pape, uma 
das mais importantes 
artistas brasileiras do século 
XX, com projeção 
internacional, faleceu em 
maio passado. A carioca, 
que esteve presente na 

2 última Bienal do Mercosul 
com uma instalação, 
participou dos grupos 
Frente, Concreto e 
Neoconcreto, deixou uma 
obra diversificada e 
marcada pelo
abstracionismo geométrico. 
Amiga e parceira de Helio 
Oiticica, envolveu-se 
também com o Cinema 
Novo brasileiro. Uma de 
suas criações mais originais 
é o Livro Noite e Dia. com 
365 peças de madeira, 
todas diferentes, com tons 
que vão do branco ao cinza.

Vincent con pipa

O Museu apresenta de 9 de junho a 4 de julho Con água de cielo, un viaje diferente por la historia de la pintura, exposição 
resultante de um projeto multidisciplinar de integração artística, envolvendo exploração fotográfica, investigação pictórica e 
experiência educacional. A iniciativa, desencadeada a partir de agosto de 2000, envolveu jovens artistas com Síndrome de 
D°wn e descapacidade mental no Centro de Capacitação Técnica Aquelarre em Santiago do Chile. A educadora Alejandra 
Aceituno, o fotógrafo Jorge Aceituno, a escritora Paulina Valente, o designer Héctor Aguilera e o pintor Jorge Moraga 
cruzaram suas especialidades para que pessoas excluídas, anônimas, se apropriassem, num processo de autorepresentação, 
de algumas obras canônicas da história da pintura ocidental.

A partir da escolha de imagens de Vah Gogh, Kahlo, Vermeer, Modigliani, entre outros, o grupo partiu para a recriação 
teatral e fotográfica do original, interferindo na fotografia em 
tela eletrônica, mais interferências e a transformação em

preto e branco com poesia e tinta. Por fim, a passagem para a 
pintura digital. O conjunto de 108 obras apresenta, às vezes, 

reminiscências do original, outras vezes revela um todo absolutamente novo, levando a obra para a janela aberta ao distinto 
como sugeria Marcei Duchamp.

A exposição ganhou importantes espaços culturais de Santiago do Chile, foi eleita pelo tradicional jornal El Mercúrio 
das melhores exposições de 2001/2002 na capital chilena. O projeto ganhou também 

para a continuidade de suas atividades.
como uma bolsa Guggenheimuma
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ACERVO

Contornos depois da explosão
Quero falar de sua mania de negar o que é, e de explicar o que não é.

Edgar A. Poe

Os 13 desenhos da exposição Aliena
dos de Edgar Koetz, no MARGS, nos 
olham. Estão em silêncio. Basta percor
rermos os traços de nanquim sobre o pa
pel kraft para escutarmos os ruídos que 
produzem. As imagens de Koetz captu
ram tempos de sofrimento, registram uma 
espécie de contorno do abandono. Dor 
que se faz forma, resistindo, assim, ao es
quecimento que os altos muros dos hos
pitais psiquiátricos sempre procuraram 
esconder. Fronteira cruel, pois instaura 
uma ilusão de que o mundo poderia ser 
dividido entre os loucos e os sãos. O ar
tista, com seu trabalho, derruba esta pa
rede e marca, com seu ato de criação, um 
lugar de testemunho. Todo testemunho 
cumpre uma função que, no meu enten
der, pode ser pensada como de compro
misso com a história e de aposta no futu
ro. Não é uma posição das mais cômo
das, pois implica uma responsabilidade e 
implicação com a vida.

Os traços em nanquim são, portan
to, eloqüentes. Recuperam imagens e pa
lavras em territórios muitas vezes esva
ziados de qualquer significação e entre
gues a um desamparo absoluto. Mas de 
que silêncio se trata? Podemos pensar em 
três silêncios. No dos modelos: perso
nagens humildes, sem trabalho, sem re
cursos, muitas vezes desamparados por 
suas famílias e condenados a uma histó
ria de exclusão. De 1964, ano da produ
ção destes desenhos, até hoje, muita coisa 
mudou. A reforma psiquiátrica, tema 
ainda em pauta em nosso país, 
redesenhou o lugar destes serviços hos
pitalares. O Rio Grande do Sul foi um 
pioneiros no Brasil em relação a estas 
mudanças. Podemos também pensar no 
silêncio de Koetz que ficou por quase 
um mês no hospital, em 1964, para se 
recuperar de uma crise alcoólica. Nes
tes 30 dias que ficou internado produziu 
24 desenhos, sendo que os 13 apresen
tados na exposição fazem parte do acer

vo do MARGS. O registro que o artista 
deixou é literalmente feito de dentro: den
tro do hospital, dentro de sua própria 
dor, dentro de um tempo de repouso e 
de espera, dentro de uma esperança que 
a arte ainda possa salvar algo precioso, 
dentro de uma força de criar mesmo na 
adversidade em que se encontrava. Estas 
imagens são, portanto, de resistência e, 
inegavelmente, são como auto-retratos.

Finalmente, ainda poderiamos men
cionar o silêncio dos espectadores que, 
impactados com a força destes olhares, não 
sabem exatamente o que dizer, o que pen
sar. A arte, portanto, instaura um 
desequilíbrio que obriga a buscar novos 
lugares, novas imagens, novas significa
ções. As linhas em nanquim tentam con
ter os corpos que em silêncio ameaçam 
explodir. Ou será que podemos pensar que 
são uma espécie de restos depois da ex
plosão? O desenho busca conter e acolher 
estas histórias em poucos centímetros. Nas 
bordas de alguns desenhos podemos ver 
registrado, como uma espécie de rascu
nho que se esqueceu de apagar, a dimen
são do papel. Curioso contraste que evo
ca uma matemática do incomensurável 
como uma fina ironia do enclausuramento.

Edgar Koetz (1914-1969) foi um dos 
fundadores do clube de gravura do Rio 
Grande do Sul e trabalhou durante mui
to tempo como ilustrador na Editora do 
Globo. Era o capista preferido de Erico 
Verissimo. A série de desenhos que ele 
nomeou como Alienados confirma a hi
pótese de René Passeron de que toda 
obra de arte é um curativo do vazio. “Todo 
curativo esconde ao mesmo tempo que 
trata, e substitui sua aparência perceptí
vel a não aparência do ferimento, desde 
então aberta ao imaginário. A arte é uma 
prática do enfermeiro do vazio, mas este 
vazio jamais cicatriza”. 1
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Edgar Koetz. Série Alienados, nanquim sobre papel. 1964.
Acervo do MARGS exposto em maio de 2004.

Edson Luiz André de Sousa 
Psicanalista. Analista membro da APPOA. 

Professor do PPG Psicologia Social e PPG Artes 
Visuais - UFRGS

PASSERON. René. "Por uma PoTanálise" in: SOUSA, Edson: TESSLER, Elida: SLAVUTZKY. Abrão. A Invenção da Vida - Arte e Psicanálise. Porto Alegre, Artes e Oficios. 2001. p. 11
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EXPOSIÇÃO— /

A “aventura das cores”, 
como bem descreveu 

crítico Armindo 

Trevisan, sempre foi o 

norte do processo 

criativo de Yeddo Titze. 
Diariamente, no ateliê 
da avenida Farrapos, o 

artista trabalha naquilo 

que define como um 

jardim imaginário; sua 

natureza, suas flores, a 

figura humana, o 

encontro fortuito das 

manchas aguadas no 

papel. Titze é professor 

aposentado do 

Instituto de Artes da 

UFRCS. Ali deixou uma 

marca visível, 
influenciando uma 

geração de artistas 

naquilo que mais preza: 
o domínio e o uso 

adequado da cor.
Entre 3 e 27 de junho, 
Titze mostra, no 

MARGS, 50 pinturas 

em guache sobre papel 
realizadas nos últimos 

três anos. A curadoria é 

de Maria Eunice Gavioli.

Yeddo Titze retorna ao campo artís
tico sulino, agora no MARGS, para mos
trar sua produção pictórica dos últimos
três anos de atividades.

Como de costume, trabalha o guache
sobre suportes variados e tem por moti-

universo de sempre: a natureza.vo seu
Yeddo, mais uma vez, vem reiterar a ati
tude que sempre o caracterizou, usando
da tinta e desta tinta para formular seu
insistente projeto de poética. O guache
sempre foi, para ele, mais do que um
material e técnica. É o meio através do
qual pode olhar e registrar o mundo, sua
pulsação visual, seu respiro e seu suspiro.

Desde o início de sua carreira de ar
tista plástico (IBA, POA, 1955) e poste
riormente de professor universitário,
Yeddo faz apologia da pura pintura que
tem a cor como suporte, alinhando-se a

nítida tradição moderna de pegadauma
fauve, não profanada. Desde cedo (Gru
po Triângulo, POA, 1959), supera a vi
são romântica de fundo, entendida no

artístico localmeio como um
existencialismo expressionista calcado na 
deformação, para apostar na investiga
ção da cor, na função plástico-construti- 
va da cor como pintura-plana. Atualiza 
assim, seu léxico visual resolvendo o 
dualismo entre sensorialidade e constru
ção, fora do equilíbrio ou simetria tra
dicionais então em uso. A cor agora é 
entendida como sucessivas adições jus
tapostas a uma estrutura, então a se con
frontar, acentuar e rebater, entre si num 
continuum visual de novas possibilidades 
(passo a frente à palheta impressionista), 
induzindo esta cor a sua plenitude de 
retina máxima a organizar a visão.

Na verdade, o que Yeddo busca acen
tuar, de mãos dadas com o fauvismo e 
no encontro desta retina máxima, é a es
trutura autônoma e auto-suficiente do 
quadro como uma realidade em si mes
mo que congrega a unidade do objeto e 
do sujeito, celebrando, então, a um tem
po, o impulso vital (Bergson), o ato gra
tuito (Gide) - estético e hedonista - e la 
joie de vivre (Matisse, 1905) como acha
dos, consciência e influência capital no 
pensamento plástico de uma época. Es
ses elementos viriam a compor os novos 
códigos visuais mais arrojados entre nós, 
e assim atualizaram os primeiros passos 
de uma modernidade incipiente no Rio 
Grande do Sul nos anos 50.

É também mérito de Yeddo, a busca 
de referências formais abstratas e a libe
ração da forma-em-si, assim como sua 
divulgação (Abstração, Paris/POA, 1960) 
que encontra depois, no Atelier Livre de 
Iberê Camargo (POA, 1960), a efetiva 
compreensão do conceito e da prática 
da pintura pura entre pintores sulinos 
jovens, então em ascensão.

Como professor, também utiliza esta 
determinação ao longo de sua convin
cente caminhada de mestre, antes na 
UFSM, 1963, passando pela UnB, 1970, 
e finalmente como professor titular de 
Pintura no então IA-UFRGS, desde 
1980. Neste local, por longos anos, sou
be imprimir nos alunos esta sua marca 
registrada, ou seja, o adequado uso da 
cor - às vezes luz, comentário, ou mes
mo conceito - da cor em ação como a 
introjetou Lucia Koch, Paula 
Mastroberti, Marilice Corona, Eduardo 
Vieira da Cunha, entre outros, espécie 
de desdobramento de seu desejo; repro
duzido, atuado e repassado.

Fioje, na presente exposição 
(MARGS, 2004), consciente de tudo que 
o cerca, Yeddo segue sendo um pintor, 
aquele pintor. Segue executando 
diuturnamente, com a obstinação dos 
compulsivos, seu labor de pintor e sua

produção pictórica - categoria como a 
cultura mais do ser do que do saber. Ou 
ambos para ele.

Esta insistência, vejamos bem, pare
ce nos propor um questionamento des
de seu ponto de vista (literal), já que per
manece fiel à premissa matissiana (fauve 
matriz) de ser a arte um adorno à vida, 
jorro de prazer via olhar e ponto final. 
Ou seja, nessa pintura permanece viva a 
experiência fundadora. Água de origem, 
a técnica a guache como poética ainda é 
capaz de capturar o rumor do mundo 
em estado puro, sem artifícios formais 
reflexivos além de si próprio, dentro e 
fora da história (a caracterizar também 
artistas ínsitos marginais ou experiênci
as de curso fortemente individual como 
Iberê ou Basquiat). Parece prosseguir. 
Como preservar esta substância - retina 
máxima - da pintura-em-si, em busca de 
atualização, sem arranhar ou minimizar 
o cio da cor? Como arriscar diálogos plás
ticos em diagonal e extra-lingüísticos, se 
isto obstruiría o fluxo all over na tela pla
na daquilo que lhe é mais caro, seu culto 
e sua crença, a pura sensorialidade do 
existir no mundo - pessoal e plástico vi
sual - que aí se concretiza?

Não busquemos, na arte de Yeddo, 
códigos além, consórcios conceituais ou
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maculada de eddo itze

inquiridores que vem permitindo a pin
tura hoje voltar ao main stream das aten
ções dos grandes eventos como Bienais, 
Documentos ou exposições atualizado-
ras.

Sabemos bem que a pintura como 
categoria maior - de Giotto a Pollock - 
nada mais fez que desdobrar organica
mente o específico de sua linguagem até 
a final depuração, na evidência do ges- 
to-cor. Daí para a frente - caminhada 
por vezes às avessas, oblíqua e intrusa - 
é preciso à produção pictórica que com
porte todas as flutuações pós foto, vídeo, 
instalações, experimentações; compreen
da e empreenda expansões. Para voltar a 
ganhar fôlego, hoje se lhe propõe desde 
dentro um completo questionamento, a 
fim de evidenciar e ampliar o modo de 
como é encarada, em nossa cultura. De 
forma crítica e insistente, “uma lingua
gem estranha”, como quer Gerard 
Hemsworth (Londres, Brasil, 2002). Ou, 
sob este mesmo partido e de forma tam
bém emblemática, como solicita Alfons 
Hug (Alemanha, Brasil, 2003), a fim de 
que ela, a pintura, renasça uma segunda 
vez na Bienal de São Paulo de 2004.

Para tanto, é necessário contemplar
mos as diferentes equações em relação à 
imagem pictórica, nos alinhando às tor
ções que é submetida a visualidade, num 
grau quase zero de espontaneidade. Desta 
forma o sentido passa a possuir o olho, 
e não ao contrário, quando da total 
autosuficiência da imagem pictórica 
como quer Yeddo Titze - o olho possu
indo o sentido.

Da nossa parte de teóricos de arte, 
nos entusiasmamos com as proposições 
que existem e persistem ao vivermos do 
rumor insaciável da crítica constante 
que, afinal de contas, move a estória e a 
história em busca novas crenças que re
novem sempre aquele sentido.

Da parte de Yeddo, ele vê e crê, crê e 
vê e é um vencedor. Sugerimos que sua 
pintura seja vista, lida e fruída com a 
mesma disposição que é produzida; 
como refém da paixão e do puro prazer 
(matissiano) do olhar e do sentir.

Como nos é proposto ainda, apro
veitamos a retina direta, a retina 
imaculada de Yeddo Titze, antes que ela 
venha a se tornar metalinguagem.

Marilene Pietá 
Teórica e crítica de artes visuais

Yeddo Tietze. 
Pinturas Recentes. 

guache sobre papel. 
Fotos de Leandro Selister
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Além do circuito tradicional:
poéticasparcerias

coletiva realizada em uma casa alugada 
para este fim, em 1997. A exposição 
Remetente, realizada, em 1998, no 
Espaço Ulbra-Unidade Central, reuniu 
artistas que se ligaram em uma rede de 
convites. Foram editados uma revista e 
um catálogo e ocorreram encontros 
abertos ao público com os artistas e os 
críticos: Angélica de Moraes, Agnaldo 
Farias e Karin Stempel.

No total, são mais de 120 artistas par
ticipantes em todas essas iniciativas co
letivas. Os nós afetivos devem ser consi
derados; a amizade é resgatada, segundo 
Francisco Ortega', como via de possibi
lidade de ação diferenciada no mundo. 
A parceria foi o que uniu e aproximou os 
participantes, ligando-os em torno da idéia 
de produção de outras formas de apre
sentar e construir os seus trabalhos e de 
seus pares, inventando outros espaços.

Há algumas singularidades destes es
paços da arte, sejam eles provisórios ou 
permanentes: percebe-se uma maior au
tonomia para o artista se movimentar, 
inclusive com a implosão e alargamento 
de seu papel como produtor de obras. 
São espaços para a difusão de seus traba
lhos que estão mais próximos de suas prá
ticas como artistas; que não promovem 
cisões entre a circulação e a reflexão; são 
mais flexíveis e manobráveis quanto à 
forma de apresentação de proposições ar
tísticas e onde pode se desenvolver um 
nível de trocas entre artistas pouco viável 
nos meios institucionais da arte.

Nestes espaços, os artistas pensaram 
sobre o próprio trabalho sem isolá-lo de 
outras situações que interferem no seu 
sentido e que se ligam não só à forma de 
exibição, mas também à maneira como 
eles e suas produções realizam trânsitos 
dentro do sistema oficial de legitimação. 
Os percursos trilhados indicam que eles 
recebem valores ao longo destas trajetó
rias provocando escolhas, desvios e es
tratégias de ação em suas maneiras de se 
deslocar no próprio circuito tradicional.

Os espaços da arte promovidos pe-

A movimentação dos artistas 
plásticos, organizados sob a for
ma de coletivos, pode questio
nar o próprio sistema das artes 
visuais e os trajetos de 
legitimação do criador e da sua 
obra. A parceria poética abre 
várias perspectivas que driblam 
as carências do meio e buscam 
maior autonomia e liberdade 
criando outros espaços de ação.

Os agenciamentos observados em 
Porto Alegre, a partir dos anos 90, fo
ram situações nas quais artistas forma
ram coletivos para viabilizar projetos e 
exposições em espaços que não os mu
seus e galerias do sistema das artes local. 
Alguns, inclusive, criaram espaços per
manentes de difusão como, por exem
plo, o Torreão e a Obra Aberta. O pri
meiro, surgido em 1993, disponibiliza 
uma pequena sala onde mais de 60 artis
tas já foram convidados para intervir. A 
Obra Aberta foi uma galeria de arte que 
funcionou de 1999 a 2002. Concebida e 
administrada por artistas plásticos, era 
voltada para apresentar propostas de arte 

^ contemporânea.

Encontramos, na última década, ou
tras estratégias de artistas:

O projeto Câmaras (embrião do Arte 
Construtora), em 1992, ocupou o prédio 
do Solar dos Câmara na região central da 
cidade com a participação de 11 artistas.

O Arte Construtora, em 1994, ocu
pou o Solar Grandjean de Montigny, no 
Rio de Janeiro e o Parque Modernista, 
em São Paulo. Em 1996, em Porto Ale
gre, outra ocupação concretizou-se na 
Ilha da Casa da Pólvora quando os críti
cos Aracy Amaral e Lorenzo Mammi 
foram convidados para comentar esta 
iniciativa e Felipe Chaimovich 
o texto do catálogo.

O Plano: B foi uma exposição

Exposição Remetente 
Prédio da Ulbra, 1998

los agenciamentos coletivos não propu
nham o fim dos lugares do circuito de 
exibição estabelecido. As iniciativas de 
artistas criaram para si outros espaços 
sem, contudo, saírem do campo artísti
co, como inclusive não era seu objetivo. 
Buscaram preencher as lacunas e estabe
lecer outras formas para a apresentação 
de seus trabalhos.

Mesmo identificando diferenças, en
contramos um traço comum em todas as 
estratégias coletivas: o desejo de autono
mia e liberdade dos artistas tanto em re
lação a suas produções e às formas de sua 
apresentação, quanto a sua própria ma
neira de movimentação e de articulação.

Claudia Pa/m
Artista plástica. Mestre em História. Teoria e 

Crítica da Arte pela UFRCS

' Ortega é um 
autor que reflete 
sobre a re- 
politização da 
amizade em seus 
livros Amizade e 
estética da 
existência em 
Foucault: Para 
uma política da 
amizade - Arendt, 
Derrida e Foucault 
e Genealogias da 
amizade.
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SALAS NEGRAS

Papel para criar e escrever

e instalação, além 
de oficinas que irão explorar as técnicas 
de papelagem e o uso do papel maché 
em sala de aula e na construção de obje
tos tridimensionais.

Versáteis como seus criadores - que 
possuem formações diversas, como a 
educação, as artes plásticas, o direito e a 
arquitetura - as obras de Papier Maché 
buscam ora a nobreza das formas, ora a 
singeleza. Transitam entre o 
rebuscamento e o minimalismo. Apre
sentam-se, simultaneamente, em esferas 
bicolores, galhos brancos e tons terrosos.

Os artistas que trabalham com a téc-

a versatilidade do
papel maché é sua principal característi
ca. Surgido com o objetivo pouco nobre 
de reaproveitamento de sobras de papel, 
o material já foi utilizado em grandes 
construções - como nos painéis de uma 
igreja nos arredores de Bergen, Norue
ga, em 1793, que se manteve em boas 
condições por 37 anos antes de ser de
molida. Assim criamos e escrevemos ao 
longo da história: idéias aparentemente 
simples, combinações interessantes e 
construções originais. Pedra, papiros, câ
nhamo, trapos velhos e papel maché.

Cybeli Moraes

vem reaesco brindo uma 
século XVII: o papel maché. Antes usada 
como matéria-prima para a industrializa
ção de objetos banais, a invenção chinesa 
de 105 d.C., combinada com óleos e cola, 
atualmente é empregada no desenvolvimen
to de idéias e projetos de expressão.

A exposição Papier mâché, que pode 
ser conferida nas Salas Negras do 
MARGS a partir de 8 de junho, apre
senta a versatilidade e fascínio que o 
material pode obter, se combinado com 
a fantasia, o ferro, a sensibilidade, a 
madeira e outros objetos. A coletiva de 
Célia Meirelles, Cho Dorneles, Milca

no ;, entre

MARGS
AAMARGSCAFÉ Visite o Café do MARGS no dia 4 de junho, a partir das 17h, e aproveite a 

degustação do novo capuccino com licor de cassis, criado pela gerente do estabeleci
mento, Débora Monteiro. Para os apreciadores de salgados, saboreie a combinação 
de cassis com a torta caprecci. Os amantes do doce podem experimentar o novo café 

a tradicional strudel. Funcionamento de terças a domingos, das lOh às 19h. 
Informações pelo fone (51) 3227-2311, ramal 32.

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

com
Artes Antigüidades Dariano - 10% 
Arte Nobre - 10%
Arte & Cia - Livros Molduras Café - 
10%
Arteplantas Flores e Paisagismo - 30% 
Associação Brasileira de Yoga - 20% 
Bistrô do MARGS - 20%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARGS - 10%
Casa Masson - 5% a 1 5%
Cultura Tur - 20%
Decor - Pedras para Esculturas - 
10%
Der Tee Laden - 10%
Fast Frame quadros e molduras -

Hotel Plaza Porto Alegre - 30%
(de sextas a domingos)
Hotel Plaza São Rafael - 30%
(de sextas a domingos)
Koralle Com. Materiais de Desenho
- 5% a 10%
Learnet English Multimethod
- 30 a 50%
Livraria Ex-Libris - 10%
Livraria Internacional - 10%
Loja do MARGS - 10%
Nieto - Quadros e Molduras - 10% 
Ótica Confiança - 5% a 1 5%
Porto Alegre City Hotel - 30% 
(sextas a domingos)
Porto Di Salerno Delikatessen - 5%
Psicólogas Raquel da Silva Silveira 
e Luciana Wickert - 30% a 50% nas
consultas
Rota Cultural Turismo - 10% 
Revista Aplauso - 20%

BISTRÕ O Bistrô do MARGS foi eleito um dos três melhores da cidade pelo guia 
O melhor de Porto Alegre, da revista Veja. Programe seu dia dos namorados no Bistrô 
e saboreie pratos deliciosos, a preços acessíveis, em um ambiente confortável. Su
gestões para o dia: salada Caprese, filé recheado de tomates secos, frango com molho 
de maracujá e gâteau de chocolate com sorvete de creme. Informações pelo fone (51) 
3225-4484 e reservas (51) 3235-3001. 7
EXTENSÃO Os psicanalistas José Outeiral e Luiza Moura retornam ao MARGS no 
dia 13 de julho, às 19h30min, com palestra alusiva ao aniversário de 50 anos de 
morte de Frida Kahlo. Os escritores da obra Paixão e Criatividade: Coco Chanel, 
Frida Kahlo e Camille Claudel já lotaram duas vezes o auditório do Museu 
evento sobre Camille e Rodin. A entrada é franca e as vagas são limitadas. Inscrições 
junto ao Núcleo de Extensão, fone (51) 3221-3545.

LOJA A grife de produtos com a marca do Museu conta agora com dois novos 
modelos de bolsas em algodão, que podem ser adquiridos na Loja do MARGS. 
Confira também as camisetas e babylooks de Romero Brito. Dentre as novidades em 
publicações, destacam-se as revistas Abc Design (mensal) e Et cetera (trimestral). 
Números anteriores podem ser encomendados. A Loja é aberta de terças a domingos, 
das 10 às 19h. Fone (51) 3228-8533.

com

5%
Galeria Belas Artes - 10% 
Galeria Edelweiss - 10%
Galeria Gestual - 10%
Garagem Ceres - Estacionamento 
- R$ 6,00 (turno)
Garagem Siqueira Campos - 
Estacionamento - R$ 6,00 (turno) 
Girasul - Locadora de Vans - 10% 
Giuliano Vinhos - 6 a 10% Seja você também um parceiro da 

AAMARGS. Informações pelo 
telefone (51) 3224-4255.

Errata Na edição n.99 do Jornal 
do MARGS, p.5, leia-se Nike 
Samotracia, Museu do Louvre.

oo •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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PERSONAGEM

* * *

E o Seu Vantuir Fayet em horas de amizade dizia que tinha treinado como se suportar o 
mundo.
E ensinava ao Pedro Antônio que a gente suporta o mundo nas costas de pessoa fazendo 
assim: que um até pode ser pequeno e segurar ou equilibrar o mundo ou a vida conforme 
a situação se apresentasse ruim.
O mundo é mais pesado que a gente, certo?
O Seu Fayet dizia, pois é. Que o Pedro Antônio devia primeiro ver a distribuição do 
mundo que ele ia colocar nas costas dele.
O mundo devia ficar bem dividido pra ficar equilibrado, não pender pra lado nenhum.
O peso do mundo.
O Seu Fayet dizia que agora sim. o mundo já tava adequado nas costas do Pedro Antônio, 
porque ele via que o Pedro Antônio conseguia se equilibrar.
Mas, se fosse um peso de um mundo maior, o Pedro Antônio devia ficar com os pés mais 
separados, as pernas mais abertas, na largura dos ombros no chão.
E que a largura dos ombros na sombra é fácil de medir.
É só se ver a sombra na terra e ir dobrando os joelhos como a tal.
Ó!

Vai devagarinho e o mundo por mais pesado continua nas costas sem cair.
É assim que se suporta o mundo: com a parte das pernas dobradas, se dobrando o peito 

pra direita como o Atlas fez.
Era fácil.
E o Seu Fayet dizia, experimente em mim.
O Seu Fayet dizia, faz de conta que tu é o mundo e trepe aqui bem assim em mim.
Ó! Nem cai!

E agora o mundo mais pesado. Venha junto Ana Elisa.
Viu!
Tão os dois nos meus ombros. Não deixo nenhum dos dois cair.
Fácil.
Desça aqui pela cintura e agora tentem fazer.
O Seu Fayet, por ser magro, fazia com o corpo muitas coisas. Se desdobrava, sabia boxe, 
lutava até. E quase que ergue um dia o Seu Vantuir a agitada criança. E quase que a Ana 
Elisa Aceitada cai do pé de marmeleiro.

* * *

(Excerto da novela inédita A cozinha gorda)Fachada do prédio da 
Alfândega na avenida 
Siqueira Campos.
Foto de Sérgio Sena Vaz, que 
dedica-se a registrar cenas, 
paisagens e a arquitetura de 
Porto Alegre

Paulo Ribeiro.
Autor de Iberê (romance. Artes&Ofícios. 1996) e Vitrola dos ausentes 

(novela. Artes&Ofícios. 1993) que será reeditada pela Ateliê 
Editorial em julho de 2004. Participa da antologia Os cem menores 

contos brasileiros do século (Ateliê Editorial, 2004).
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Investimos na base de
toda grande obra: o ser humano.

GERDAUA Gerdau participa da construção de uma sociedade melhor com projetos nas áreas de pesquisa científica, 
empreendedorismo, educação, cultura, saúde, voluntariado e qualidade total. Visite nosso site: www.gerdau.com.br.
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