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A arte de Glauco Rodrigues
O menino do papagaio
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MARGS CONTRAPONTO

Caringi e o gaúchoEm abril, o Museu lançará um concurso para a confecção do 

selo comemorativo aos 50 anos de atividades da instituição. 

Divulgaremos em breve o regulamento, o prêmio e as 

orientações para a criação da marca deste importante evento. 

Dentro do projeto de dar visibilidade ao acervo, razão de ser 

do MARGS, oferecemos uma seleção dos clássicos da coleção 

nas Pinacotecas. O público também poderá conferir o trabalho 

de dois artistas contemporâneos, em atuação em Porto Alegre. 

No dia 7 abre a exposição de esculturas de Arminda Lopes e, 

no dia 15, é a vez de Alfredo Aquino exibir suas pinturas e 

desenhos recentes, uma mostra articulada em torno do

O Laçador de Caringi é de todos nós. Foi criado pelo Caringi com a figura do 
gaúcho para toda a humanidade. É assim que nós, artistas plásticos, 
pensamos. Caringi simplesmente executou com maestria a simples figura de 
um gaúcho em sua região de origem. Nada está em jogo, o que deixa a obra 
acima de qualquer suspeita. O que não devemos é divagar e descambar a 
discussão para outros caminhos.
É certo que a semiótica faz parte de uma análise, mas até chegarmos às vias de 
“O Laçador já não simboliza o gaúcho atual”, já não somos nada disto, não 
somos mais gaúchos, (eu continuo), porque não somos ligados às lides campeiras 
(o gaúcho que vive no campo ainda é), o Laçador perde seu valor por que a 
paisagem urbana mudou?
O que é um gaúcho? O que é um laçador? O que é um gaúcho de lides 
campeiras? O que foi publicado no último Jornal do MARGS? Estão 
querendo, novamente, nos levar a um julgamento que nos afasta do ideal.
Não está implícito neste artigo, mais uma vez, a questão do intrínseco de uma 
obra de arte, o julgamento estético, arte pela arte, por que não? Quando 
Caringi criou o Laçador não estava discutindo a hipérbole, o narcisismo, quis 
apenas fazer uma escultura de um gaúcho e o fez conforme seu estilo e 
concepções estéticas, magistralmente.
É preciso que se conheça bem a práxis artística e, neste caso, a campeira. O 
julgamento pela via das lides campeiras é muito vago, neste caso (do Laçador) o 
gaúcho apenas serviu de modelo, apeou do cavalo rapidamente, não precisava 
tirar as esporas ou as “chinelas”. É por aí que o julgamento da obra pode 
por um desvio perigoso e, muitas vezes, obscuro (bem mais do que cinza).
Acho que o Caringi não aprendeu a laçar, mas era um mestre da sua arte e foi 
sublime em sua criação e já não está aqui para se defender.
Se o gaúcho foi assim, já é assado. Tal assunto diz respeito aos psiquiatras, 
psicólogos, sociólogos e antropólogos. Julgar é muito fácil, porém perigoso. Tanto 
para quem julga como para quem é julgado. Geralmente o crítico (e como 
surgem críticos!), quando julga, pode acabar com o artista e sua obra, 
colocando por terra aqueles que, na maioria dos casos, têm 
embasamento, currículo e uma gama de excelentes obras. Mas 
também pode colocar nas alturas pessoas que se auto-intitulam 
artistas, mas não conhecem nada do ofício e são valorizadas 
por outros motivos ou valores.
Quando Picasso criou suas cabras, em nada menosprezou os 
espanhóis. O Negrinho do Pastoreio de Vasco Prado não 
foi executado pensando em hipérbole, narcisismo e 
tampouco afasta a obra dos gaúchos do campo, da serra, 
das cidades. Para que facilitar se podemos complicar?!
O povo do Rio Grande do Sul se identifica sim com 
uma imagem bela e simples (o belo é simples e não é 
fácil) do Caringi.
O Gaúcho é típico de sua região e não tem nada a ver 
com botas de bico fino, salto alto e chapéu texano.
Tampouco o afasta do gaúcho moderno, do executivo 
urbano. Mais uma vez o julgamento intrínseco da 
obra e os valores estéticos foram deixados de lado, o 
que, nos últimos anos, vem acontecendo com 
afirmações de pseudocríticos que se sobrepõem aos 
verdadeiros artistas-plásticos.
Cabe aqui uma sugestão: por que não criam 
uma bienal só de críticos, sem obras?

sugestivo tema das cartas.

Além de informar ao seu público sobre a programação de abril,

esta edição do jornal do MARGS homenageia Glauco 

Rodrigues (1929-2004), falecido no mês passado, cuja obra faz 

parte do nosso acervo público. Convidamos o artista Danúbio

Gonçalves para escrever sobre o amigo e companheiro dos 

famosos clubes de gravura dos anos 50. Na página central, o 

médico e psicanalista José Outeiral, que lotou duas vezes o 

auditório do Museu com sua interessante palestra sobre a vida 

e obra de Rodin e Camille Claudel, discorre desta vez sobre o

entrar

legado surrealista de Salvador Dali, artista espanhol que 

completaria 100 anos em 2004. Reservamos os espaços nobres 

da capa e contracapa para valorizar nosso acervo, seja pela 

cuidadosa exibição das peças, seja pelas histórias possíveis de

serem criadas a partir da contemplação de suas imagens.

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS
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Capa: Detalhe da obra 
Natureza morta de Pedro 
Alexandrino
(1864-1942). óleo sobre 
tela. 1896.
Acervo do MARGS.

H. Radomsky 
Escultor 

em resposta a textos 
publicados no JM 97
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A exemplar 

obra
de Glauco 

Rodrigues Acervo do MARG5Glauco Rodrigues, s/título, da série O tempo e o vento.

Glauco Rodrigues, que faleceu em 
março passado aos 74 anos. deixou 
seu nome marcado na história da 
arte sulina pela sua participação 
nos clubes de gravura dos anos 50. 
Radicado no Rio de Janeiro, sua 
carreira ganhou projeção 
internacional. Participou da Bienal 
de Paris de 1961, da XXXII Bienal 
de Veneza (1964) e recebeu o 
Prêmio Aquisição na IX Bienal 
Internacional de São Paulo em 
1967. Entre suas séries estão Cenas 
de Praia. Terra BrasiUs, Carta de 
Pero Vaz de Caminha. Tradições 
Gaúchas. Lenda do Coati-Puru e 
Rio de Janeiro.
Danúbio Gonçalves, seu 
companheiro de clube de gravura, 
fala da brasilidade de sua obra e 
do eterno vínculo do amigo com o 
pampa.

Mesmo distante geograficamente,
Glauco sempre manteve vínculos com a 
terra natal. Por coincidência, residiu no 
Rio de Janeiro, cujo padroeiro São Sebas
tião é o mesmo de Bagé. Em órbita do 
sincretismo político-religioso por meio de 
sua arte. Doou uma pintura de Cristo cru
cificado para a catedral de São Sebastião 
(Bagé). É preciso ressaltar a importância 
da sua brasilidade praiana carioca, a an
tropofagia tropicalista, tudo englobada em 
exuberância histórica simbólica que povoa 
nosso imenso e eclético país. Em certas si
tuações metafóricas, o convívio entre de
mônios e anjos, lado a lado, no elenco de 
sua iconografia popular, um espaço com
partilhado também por ricos e pobres em 
rítmico comparecimento ótico.

Glauco utilizou amplo recurso da ima
gem fotográfica, mas inteligentemente 
manipulada pelo excelente desenhista.
Livre da ameaça estereotipada, reintegran
do-a no colorido e na imagem. Onde o 
anedótico convive, sem preconceito, com 
o fato pictórico. Completa-se em retrato 
satírico de uma realidade histórica resga
tada, tropical, carioca e brasileira.

Quem conviveu com o pintor 
bageense participou de sua humorada 
acuidade satírica, sempre espontânea em 
seu diálogo de apreciação inusitada dos de exposição gráfica no I Congresso de
fatos. Qual um David Hockeney, exímio Intelectuais realizado em Goiânia (1954),
desenhista e pintor inglês, que serve-se da onde tivemos histórica e memorável pre- 
imagem fotográfica em continência a seu sença de Jorge Amado, Pablo Neruda, 
talento inventivo. Exemplo que deveria Lupicínio Rodrigues, Dr. César Ávila, Lila
ser assimilado e adotado pelos Ripoll, Carlos Scliar, Laci Ozório, Glauco

Rodrigues, Danúbio, Abelardo da Hora, 
Heitor Saldanha, Lima Barreto, Edson 
Nequette e tantos outros representantes 
da cultura não alienada.

Na época crescia o interesse pela 
temática regional, em especial na França 
e na Itália. Ao contrário do que ingenua
mente pensam sobre os nossos clubes de 
gravura, não existia o radicalismo parti
dário, havia diferença de opiniões ideoló-

“apropriadores atuais da imagética”. Po
rém, falta-lhes o domínio prático do de
senho e, por tal deficiência prática aco
modada, resta-lhes catar o objet trouvé e 
conceituá-los.

Esta disciplina artística do estudo da 
forma, tão enfatizada por Cézanne e 
Matisse, foi pertinente ao Grupo de Bagé. 
Glauco, Glênio Bianchetti, Carlos Scliar 
e eu nunca desenhávamos modelos

gicas, mas uma direção comum de objeti
vos artísticos. Tal temática social, provin- 3

gessados... A integração emotiva com a 
observação direta da natureza permitiu in
terpretação pessoal ao grupo.

- Não é a partir da natureza que eu 
trabalho, mas diante da natureza e com 
ela, afirmou Pablo Picasso.

da da má condição econômica de países 
emergentes da América Latina desagrada
va p.o poderoso Nelson Rockefeller, de 
Nova Iorque, que pretendia impor a esses 
países latinos a tendência abstrata (por 
nada dizer...). Foi a palavra de ordem para 
as primeiras bienais paulistas. Repudiamos 
a tal prepotência forjada e astuciosa.

Nessa breve consideração sobre a 
obra de Glauco Rodrigues, é oportuno 
encerrar com a palavra do artista em 1989:

- Eu fantasiava personagens e situa
ções. Num dos meus trabalhos criei a len
da do Guarapuru. O povo era representa
do por índios. O poder militar foi simbo
lizado por reis de cartas de baralho. Esta 
série, que fiz em 1977, ficou uma história 
em quadrinhos. Contei a miséria de um 
povo. Morriam de fome e comiam terra. 
Surge, então, um encantamento e voltam 
depois a comer terra. Falei do milagre bra
sileiro e os militares não perceberam.

Danúbio Gonçalves 
Artista-plástico

Da estância nas Palmas (Bagé), dos ir
mãos anfitriões e amigos da arte, Ismael e 
Severino Collares, surgiram gravuras 
ambientais editadas pelos clubes de gra
vura do RS. O convívio, em ponto de vis
ta congênere, no ateliê da rua Sete de Se
tembro e na sede da Sociedade Espanhola 
Bageense, foi um apoio estimulante aos 
artistas do Grupo. Ressonância para uma 
arte regional-universal oponente a uma 
linguagem metafísica. Os clubes, pionei
ros da gravura em Porto Alegre e Bagé, 
foram seguidos no Brasil de sul a norte e 
no estrangeiro. Comparecemos com gran-
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A vida 

como exercício 

do sonho
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mm
A Espanha comemora em 

2004, com a abertura de várias
traumatizados pelo seqüestro e assassinato 
do bebê Lindbergh, filho do famoso avia
dor, recém acorrido. Gala vai ao baile vesti
da com uma roupa de bebê, o rosto, o pes
coço e os ombros manchados de sangue. 
Dali a apresenta como “vestida de bebê 
Linderbergh assassinado'’. Houve, como se 
pode compreender, uma revolta e Salvador 
Dali se desculpou tergiversando e explican
do que houvera um equívoco e de que ele 
havia, na verdade, se inspirado no Com
plexo “X” ( obviamente uma farsa, tal com
plexo nunca existiu) e que tratava-se de “um 
travesti freudiano". As explicações não con
venceram e ao retornar a Paris, segundo 
André Breton, em uma reunião de 
surrealistas, Salvador Dali diz aos amigos, 
de joelhos e com os olhos marejados de lágri
mas, que Gala estava realmente vestida de 
bebê Linderberg... Luis Bunel escreve em seu 
livro Meu Último Suspiro algumas destas, di
gamos, excentricidades de Salvador Dali.

Louco, fascista, gênio ou incompre
endido, qualquer que seja a categorização 
que algum Descartes queira fazer do artista, 
ele foi um sonho, viveu na vida e na obra os 
sonhos que, talvez, não conseguisse verda
deiramente sonhar. Ao aforisma de Descar
tes, “penso, logo existo”, Salvador Dali re
ponde, “sonho, logo existo”. Sigmund 
Freud, sabemos, não correspondeu na mes
ma intensidade a aproximação apaixonada 
dos surrealistas com sua obra; mas Salvador 
Dali o impressionou. Peter Gay, um dos bi
ógrafos de Sigmund Freud, comenta que 
quando Salvador Dali visitou, em julho de 
1938, o criador da psicanálise, levado por 
Stepan Zweigh, o autor do livro sobre os 
sonhos e desbravador do inconsciente, co
mentou em carta com o escritor sobre um 
retrato dele feito pelo pintor, na ocasião da 
visita, que “aquele jovem espanhol, com seus 
cândidos olhos fanáticos e sua inegável maes
tria técnica me fez mudar de opinião. Seria, na 
verdade, muito interessante explorar analitica- 
mente um quadro semelhante".

exposições, o centenário do 
surrealista Salvador Dali que 

encontrou nas imagens do 

inconsciente uma matéria

o sonho, é a existência estética em si 
mesma. A despeito de inúmeros pinto
res surrealistas, alguns com o virtuosismo 
de Max Ernst ou Juan Miró, é Salvador 
Dali quem faz de sua obra e, inclusive, 
de sua vida a extrema manifestação es
tética e existencial do surrealismo. Olhos 
arregalados e finos bigodes encerados 
voltados para cima, como dois sabres 
sarracenos (agora sonha quem escreve) 
assustam, arrebatam e cativam o espec
tador. O espetáculo encanta e domina

este sonhe a partir das imagens pictóricas 
que o pintor nos oferece. Eu gosto de Sal
vador Dali e tanto sua vida como sua obra c , , _ ,
m_ em Salvador Dali e o espectador tendeme tascinam. Nao porque eu seja um psi- . r

a desaparecer: resta uma amálgama da
obra e do que ela desperta no que olha. 
A pintura, a escultura e o cinema são

canalista, mas porque ele se dirige ao in
consciente e nos atinge como um forte 
soco e/ou como o roçar de uma pluma. É 
difícil dizer de que forma fomos atingi
dos e em que parte; talvez o cérebro, o 
coração, a pele, o fígado ou a alma. A con
fusão que nos causa é perceptível. A ex
clamação “Que loucof' é tanto um espan
to, um denegrir como um elogio. Entra
mos no terreno do inconsciente, do ine
fável, do paradoxo e do nonsense.

instrumentos dos quais ele se vale para 
os seus “sonhos”. A Vênus de Gaveta
(1036), bronze de um metro de altura.
Os elefantes (1948), óleo sobre tela. Um 
cão andaluz , filme dirigido por Luis 
Brunel e com a colaboração, tumultua
da diga-se a bem da verdade, do pintor. 
Uma necessidade de se expressar, de po
der sonhar, quando a experiência onírica 
em si mesma é mais importante que o 

O surrealismo, espaço onde Salvador próprio script do sonho. Salvador Dali 
Dali se localizava, no dizer de Apollinaire 
(1917) era “ uma corrente organizada, mas 
também produto de uma mentalidade pró
pria da época". O Manifesto surrealista é 
de 1924 e em 1928 André Breton, artista

Salvador Dali ( 1904-1989 ) é um da
queles artistas que nos auxiliam a sonhar 
e a pensar; é impossível olhar uma de suas 
obras sem que surja um questionamento. 
É difícil não ter uma opinião sobre um 
quadro de Salvador Dali, ou se gosta ou 
não se gosta, ninguém fica indiferente. 
Uma forte reação estética é sempre 
provocada. Por quê? Ora, Salvador Dali é 
um daqueles artistas que nos levam até 
William Sheakespeare quando este escre
veu que somos feitos da mesma matéria 
dos sonhos e que a vida nada mais é que o 
espaço entre dois sonhos... Salvador Dali 
fez de sua vida e sua obra um sonhar 
ininterrupto. Provavelmente este é um dos 
elementos que nos captura em sua obra: 
o convite que faz ao espectador para que

O inconsciente e o sonho

rompe com Octavio Paz, quando este 
diz que a biografia de um artista nada 
mais é que um pé-de-página em sua 
obra: ele mistura a vida e a arte e é difí
cil dizer se ele foi mais surrealista na obra

e psiquiatra impressionado pela obra de 
Sigmund Freud, publica O Surrealismo e 
a Pintura. O sonho, como operação do dos anos 30, a convite de um marchant

que resolve apresentá-lo a milionários, 
eventuais compradores de suas obras, 
Salvador Dali e sua mulher Gala

ou na vida. Exemplo. Quando vai a 
Nova Iorque, pela primeira, nos inícios

inconsciente, se expressa por imagens. 
Não se trata, entretanto, de explorar o in
consciente pela arte ou entender a arte 
através do inconsciente. O inconsciente, 
e sua expressão imagética principal que é

José Outeiral 
Médico e Psicanalista 

Autor de diversos livros e artigos publicados no 
Brasil e no exterior. Escreveu com Luiza Moura 

Paixão e Criatividade: Frida Kahlo. Camille Claudel e 
Coco Chanel ( Editora Revinter, segunda Edição,

20Ó4)

com
parecem a um baile de máscaras. Os 
americanos estavam fortemente

M A RGS
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EXPOSIÇÃO

Alfredo Aquino. Pintura, 2004.

A caligrafia das cartas pintadas
Exposição Cartas, 
de Alfredo Aquino 
60 pinturas e desenhos 
De 16 de abril a 23 de maio 
Galeria João Fahrion - 
2o pavimento do MARGS 
Visitação de terças a 
domingos, das 10 às 19h, 
com entrada franca.

O tema das cartas e das epístolas sem
pre alimentou o imaginário artístico e li
terário ocidental. Dos documentos religi
osos de Paulo aos eternos códigos afetivos 
impressos e construídos no papel, como a 
relação entre mãe e filha registrada nas 
cartas de Mme de Sévigné, a epístola (por 
que não o e-mail?) é sempre esse suporte 
deslizante, disparador da imaginação, tal 
qual a carta roubada de Edgar Allan Poe 
sugestivamente relida por Jacques Lacan.

O artista Alfredo Aquino partiu desse 
tema em movimento para construir sua 
próxima exposição que será exibida na sala 
João Fahrion do MARGS a partir do dia 
16 de abril. Ao todo, são 60 trabalhos, 20 
pinturas recentes e 40 desenhos em tinta 
china, aguadas a pincel e penas caligráficas 
sobre papel de aquarela Montval. Com 
suas Cartas, ou atormentado por elas,

Aquino pensa sua pintura como lingua
gem significante, objeto e suporte para 
uma comunicação com o espectador. 
Realiza o desejo de escrever com a cali
grafia da pintura, de forma não acidental, 
criando uma obra que suponha um desti
natário e não exista sem o observador. Des
vencilhada de conteúdo, mas com uma 
forma, a priori, definidora de um contex
to comunicativo, o artista elabora códi
gos em grafismo e textura, sobrepondo 
tons, cores e silhuetas, sem o interesse de

tica com o circuito expositivo da França. É 
conhecido pelo seu trabalho como editor 
de livros de arte e curador de exposições. 
Obsessivo pelo rigor da composição, des
creve suas cartas pintadas e desenhadas 
como senhas, “mensagem de náufrago, o 
acorde, a sugestão silenciosa para o enten
dimento”. Acredita que o importante na 
arte pictórica é manter o essencial sem cair 
no hermetismo da linguagem, citando 
Ianelli - cuja obra comemorativa de 50 anos 
de vida artística foi editada por Aquino - o 
essencial é que deve irradiar aquela sublime 
sutileza, aquela misteriosa mensagem, tão 
difícil de descrever, mas que se sente através 
dos olhos e da sensibilidade e que se chama 
simplesmente - Arte.

6

retratar algo ou cifrar mensagens específi
cas. É uma sugestão de aproximação, ali
nhamento de expectativas e de experimen
tos. Tal qual um poema sem palavras, co
dificadas a pincel, pena ou lâmina.

Aquino expôs no MARGS em 1998 e 
também em 1982. Já exibiu seu trabalho 
no MASP e mantém uma relação sistemá-

C/da Golin 
Cybeli Moraes 

Equipe JM
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INDIVIDUAL

A estética da dor As surpreendentes mulheres de 
Arminda Lopes brotam da terra e são 
terra. São pura dor, por isso 
eventualmente abraçam uma às outras 
para se consolar. Também abraçam o 
vento para que ele alivie o fogo que as 
devasta. Curvam-se como se 
partejassem a si mesmas, e à 
humanidade inteira que nasce 
desse espanto pela existência 
lançada do escuro do ventre para 
o escuro da terra que lhes dá 
textura, destino e cor.

A artista plástica Arminda Lopes usa a mulher oriental como 
símbolo das injustiças sociais e do sofrimento que assolam a vida 
humana para compor as obras da exposição Perdas - a estética da 
dor. A mostra de 13 esculturas em bronze tem a curadoria de Cezar 
Prestes, e segue em exposição nas Salas Negras do Museu até dois de 
maio, com visitação de terças a domingos, das 10 às 19h.

Perdas, no dizer da própria Arminda, representa um divisor de 
águas na carreira da artista, que esculpe há 26 anos. Anteriormente 
centrada no design e nas obras de pequeno porte, a escultora revela 
nestes novos trabalhos, segundo o crítico Armindo Trevisan, supe
ração e amadurecimento. As inseguranças e medos individuais da 
artista, somados à insanidade e ameaças da vida cotidiana, influenci
aram Arminda Lopes a protestar contra a violência diária. “Neste 
momento posso mostrar a minha alma. Quero pedir socorro para a 
vida, já que da morte somos prisioneiros”, ressalta a artista.

As peças figurativas, de expressão imóvel, representam estados 
dolorosos, de abandono e angústia. A pátina avermelhada sobre o 
bronze sugere o barro - do qual foi feita a primeira imagem huma
na, segundo a Bíblia. As esculturas de Arminda propõem ao espec
tador uma meditação sobre os sentimentos de nossa existência, cons
tituindo-se em metáforas das perdas essenciais humanas.

Lya Luft 
poeta e escritora

Cybeli Moraes

Desolação, 2004

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

Artes Antigüidades Dariano - 10%
Arte Nobre - 10%
Arteplantas Flores e Paisagismo - 10%
Associação Brasileira de Yoga - 20%
Atelier de Massas - 10%
Bistrô do MARGS - 20%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARGS - 10%
Décor - Pedras para esculturas - 10% de desconto 
Der Tee Laden - 10%
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%
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%
Porto Alegre City Hotel - 30% (sextas a domingos)
Rota Cultural Turismo - 10%
Revista Aplauso - 20%

CAFÉ Adquira camisetas do Café do MARGS, estampad 
de grandes artistas, cujas obras fazem parte do acervo do Museu. O produto 
estará à venda na Loja do MARGS. O Café abre de terças a domingos, das 10 
às 19h. Informações pelo fone (51) 3227-2311, ramal 32.

LOJA O catálogo da exposição Perdas, de Arminda Lopes está à venda 
Loja do MARGS. Toda a renda arrecada sobre esta obra será revertida em 
benefício da AAMARGS. Confira também os novos seguradores de livros e 
porta-velas para jardins com as carrancas do MARGS. A Loja é aberta de 
terças a domingos, das 10 às 19h. Fone (51) 3228-8533.

BISTRÔ O Happy Hour do Bistrô do MARGS apresenta shows de 
André Marques nas quartas, quintas e sextas-feiras, a partir das 18 horas. 
Confira o desconto especial no chopp do Bistrô, das 17 às 19h. Atende de 
segunda à sexta-feira, das 11 às 21 h, e aos sábados, domingos e feriados, das 
11 às 19h. Informações pelo fone (51) 3225-4484 e reservas (51) 3235-3001.

as com a assinatura

na

7sax com

EXTENSÃO O Núcleo de Extensão do MARGS organiza, todas as quar
tas-feiras, das 12h30min às I4h, visitas mediadas gratuitas para professores 
de qualquer área de ensino, interessados em trabalhar o acervo do Museu 
em sala de aula, sob um viés multicultural e interdisciplinar. O 
exige mínimo de cinco e máximo de vinte participantes. Inscrições pelo

encontro

fone (51) 3221-3545.

AAMARGS A Associação dos Amigos do MARGS, em conjunto com os 
Núcleos de Comunicação e Documentação, está trabalhando em projetos 
comemorativos para o cinqüentenário do MARGS. Um concurso para escolha 
do selo de 50 anos do Museu deve ser lançado em breve e dois livros sobre o 
MARGS serão editados em julho. Atendimento de segundas a sextas-feiras, das 
13 às 18h. Fone (51) 3224-4255.

•Capa Engenharia 
•Cápsula 

Cinematográfica 
•Danke Comunicação 
•Fiat

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

CO O •Aliança Francesa
•Arteplantas
•Ativa
•Banco Safra

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

•Terra
•Tintas Killing 
•Trindade Gráfica 
•Yázigi
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LEITURAS

0 menino 

do papagaio
As mãos do menino confeccionam o papagaio que logo deverá ganhar o céu azul 

profundo. O brinquedo não está pronto e a concentração é total. Tão atento quanto o
abraço aconchegante envolve o corpo do menino parecen

do querer fazer parte da brincadeira. O quadro O Menino do Papagaio, de Cândido 
Torquato Portinari, de 1954, é uma verdadeira amostra das obras-primas deste artista 
que nasceu em Brodósqui, São Paulo, em 
Adquirido pelo MARGS, a pintura está completando cinqiienta anos.

que será montada a pandorga destacam-se no 
óleo sobre tela. Despertam o desejo de ver logo o brinquedo voando com seu rabo ao vento 
e com

garoto está o bezerro que num

1903, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1962.

O tom azul do céu, do sol e do papel com

sua linha onde se poderá enviar mensagens para anjos, pássaros, cegonhas, deuses, 
aviões, ícaro ou Dédalo. O menino poderá tentar avisar a ícaro que não chegue perto do sol 
inclemente que irá derreter a cera que gruda suas penas e possibilita seu vôo de liberdade.

E não, esse não será um papagaio de favela que avisa aos traficantes quando tem policial 
subindo no morro. Essa pandorga não mexe com
paz. É do amor. Gosta, no mínimo, de pombas brancas. E pode ser, ainda, comparada a uma 
pipa de morro que tem as cores de um
território, avisando mais um gol, a vitória da seleção brasileira de futebol.

Na verdade, o menino tem um nome. É Pedro, pois é de pedra. Ele vive 
no sertão, num lugar árido. Onde voar é o maior sonho. O sonho impos
sível, pois quase tudo é pesado, é denso. Seu papagaio é a realidade 
plausível de um desejo, um passo para a liberdade, um vôo para o J 
éter, um salto para o além das garras da terra seca e inóspita. A 
pandorga será a extensão de seu braço, a justa medida de um 
deslocamento necessário, rápido, alto, veloz.

A concentração do menino que tem os pés descalços e 
a cabeça cabisbaixa é total. É como se ele estivesse ope
rando numa mesa cirúrgica algo muito delicado. Ou j
talvez possa ser comparado a um ourives trabalhando I
uma jóia de extrema raridade. Seu futuro brinquedo é M 
seu mundo nesse momento, seu e de seu companheiro: 
o bezerro. O quadro converge para a pandorga. O ce
nário atrás é despido. As mãos do menino oferecem o 
papagaio de presente ao olhar do espectador.

Convidam a vivenciar uma experiência de liberdade, 
de soltar as amarras. A partir de um briquedo de criança, 
sonhar com um mundo mais leve. J

Em 2004, o MARGS completa 
50 anos, assim como uma de 
suas mais tradicionais imagens, 
a tela 0 menino do papagaio de 
Cândido Portinari. 0 JM, neste 
ano, divulga a coleção no 
espaço privilegiado das capas e 
nas sistemáticas leituras de 
acervo.

drogas, não quer saber de violência. É da

time de coração e corre solta no espaço marcando

Cândido Norberto Portinari 
(1903-1962) freqüentou a 
Escola de Belas Artes do Rio de 
Janeiro. Considerado um dos 
maiores expoentes da arte 
brasileira, ele expôs 
individualmente no MOMA, em 
Nova Iorque e dedicou-se a 
temas humanos e sociais. 
Também destacou-se como 
muralista.

Susana Vernieri mora em 
Porto Alegre. É formada em 
Direito, jornalista, escritora, 
mestre e doutora em 
Literatura Brasileira pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. É autora da 
novela 0 Caminho de Telêmaco.

Susana Vernieri
Escritora
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