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A perfeição da incompletude: Rodin por Lya Luft
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Ana Maria
e a danca das letras✓

A abertura da exposição de Rodin, em meados de fevereiro, 

comprovou o movimento da Capital no período de férias e a 

disponibilidade do público em usufruir uma programação 

cultural de alto nível. O intercâmbio com a Pinacoteca do 

Estado de São Paulo nos permite, pela primeira vez no 

Estado, contemplar seis obras do grande escultor francês, um 

conjunto pequeno mas não menos significativo da grandeza 

de seu trabalho. Além de Rodin, a multiplicidade da mostra 

fotográfica de Orlando Azevedo, as gravuras históricas da 

gráfica florentina II Bisonte e uma seleção de acervo 

transformaram o Museu numa das boas opções de cultura nos 

últimos meses.

Às vésperas de completar 50 anos, em sintonia com o 

cinquentenário da institucionalização da cultura no Estado, o 

MARGS segue atento aos seus projetos educativos, editoriais, 

de exposições de acervo e temporárias, com vários projetos 

encaminhados às Leis de Incentivo estadual e federal. No 

final de fevereiro, implementamos uma pesquisa de público 

até então inédita. O visitante é convidado a deixar suas 

impressões registradas sobre a instituição, além de sugestões 

para o aprimoramento das atividades e do serviço prestado ao 

público.

Nesta edição do Jornal do MARGS oferecemos aos leitores 

um belo diálogo do bronze com a palavra no texto de Lya 

Luft sobre as esculturas de Rodin. Convidamos, também, 

dois cronistas a escreverem sobre um dos monumentos mais 

simbólicos da cidade, o monumento ao Laçador, esculpido 

em 1954 por Antônio Caringi e colocado na entrada do 

pavilhão do RS durante a exposição internacional 

comemorativa dos 400 anos de São Paulo (1954).

Oferecemos um comentário sobre uma das exposições 

nacionais mais importantes da temporada, a de Picasso, na 

Oca paulistana e, no rastro visual das semanas de moda, um 

depoimento irreverente sobre arte e moda. Confira as dicas 

sobre sites, serviços do Museu, além das ações educativas que 

o Núcleo de Extensão reserva para 2004.
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A poesia da argentina Ana Maria Uribe é tão viva que sai das páginas 
impressas, tem a versatilidade de se adaptar aos meios impressos e ele
trônicos e de explorar cada um deles de forma criativa e atraente. Ler o 
livro impresso nos oferece as palavras espacializadas, que evocam som, 

movimento e imagens. O cd-rom ou o sítio nos traz sons e 
movimentos bastante encantadores: são letras e cores que 
dançam, dialogam, encantam, nos fazem rir e pensar. Na 
página inicial, o barulho do tique-taque do relógio marca 
uma espécie de tempo de leitura: um ruído forte e repetido 
que convida o visitante a continuar o seu caminho, a não parar, a ler 
mais e mais: http://amuribe.tripod.com.

Ana Maria Uribe, de Buenos Aires, é autora de: Tipoemas (1968), 
criados com a máquina de escrever Lettera; Anipoemas (1997), recria
dos para a web; Escalerasy Otros anipoemas, seleção de sua obra em cd- 

rom; Tipoemas y Anipoemas (livro artesanal) e El circo: El gran desfile 
(edição russa de Eter Panji da coleção World Visual Poetry).

O sítio foi construído com a mesma concisão dos seus poemas: os 
caminhos são claros, fáceis e agradáveis, sem imagens que demoram a 

ser carregadas, o que revela suavidade e efeito poético.
Sons, ruídos e vozes acompanham todas as palavras 
espacializadas que se movimentam. O comportamento das 
letras dançantes indicam atividades cotidianas, corriquei
ras, automatizadas, constantes, mas nos surpreendem pelo 
tom alegre, lúdico e reflexivo. É o que podemos observar 
em algumas palavras-títulos como: Burbujas, Panorama desde un tren, 
Gimnasia, Se largó, tren en marcha, otono, De Parménides a J.-P. Sartre, 
Bowling, Guggenheim Museum, Hojas Rojas Secas, entre outras.

As entrevistas da poeta-http://www.uiowa.edu/"iareview/tirweb/feature/uribe/ 
uribe.html e http://www.officinadopensamento.com.br/officina/entre- 

vistas/entre-vistas_ana_maria_uribe.htm - são muito 
interessantes e nos ajudam a conhecer a pessoa que fez essa 
poesia alegre, lúdica e reflexiva.
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8 Jorge Luiz Antonio 
professor e pesquisador 

jlantonio@uol.com.br
jfc

2
m

Los payasos
AnipoemaPaulo César Brasil do Amaral 

Diretor do MARGS

TFTfThe Ciowns
An Anipoem

g

Capa
Divulgação do acervo do MARGS 
Outono //de Géza Heller, 1977 
Confira a mostra dos clássicos da 
coleção MARGS nas Salas Pedro 
Weingàrtner e Ângelo Guido, 
no piso superior do Museu.
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PI CASSO

Picasso. Três mulheres 
junto à fonte. Verão de 1921, 
Fontainebleau.
Sangüínea sobre tela 200 x 161 cm

O menino e o velho
A retrospectiva de Picasso 
na Oca (Parque Ibirapuera) 
é uma das principais 
exposições comemorativas 
aos 450 anos de São Paulo. 
Cento e vinte e cinco obras 
pertencentes ao Musée 
National Picasso de Paris 
podem ser vistas na capital 
paulista até 2 de maio.

mo tempo, perfeita para abertura do gran
de espetáculo que se inicia.

A exposição retrospectiva engloba ini
cialmente o período de formação de 
Picasso e suas fases azul e rosa. São mo
mentos bem ilustrados da trajetória do 
artista, mas que não trazem obras tremen
das, isto é, aquelas obras primas absolutas 
que fazem parte do imaginário de nossa 
época. As obras antológicas começam a 
surgir a partir do cubismo, com estudos 
para as Demoiselles DAvignon. O módulo 
seguinte, correspondente aos anos 20 e ao 
período clássico do artista traz, no míni
mo, uma obra prima: as Três Mulheres jun
to à fonte. A partir deste momento a ex
posição transforma-se num insuperável 
espetáculo: a fase chamada As metamorfo
ses traz excepcionais cenas de praia, vio
lentas tauromaquias e os sensuais retratos 
de Marie-Thèrese Walter. Os anos da guer
ra e do pós-guerra são representados por 
obras de insuperável qualidade (impossí
vel relacioná-las aqui) que deságuam no 
período final, intitulado Os últimos anos, 
no qual a pintura de Pablo Picasso ultra
passa o anedótico e torna-se uma pintura 
reflexiva. Neste momento, no qual suas 
telas são assustadoramente contemporâ
neas e vigorosamente jovens (vejam, por 
exemplo Oguarda-louças de Vauvernargues 
(1959-1960), pintura síntese: cotidiano/ 
interior/pictórico/linear/cubista/

neoclássica etc.), somos então obrigados 
a tomar consciência de que estamos ven
do obras que foram executadas por um 
homem de noventa anos! Percebemos en
tão que estávamos acompanhando a tra
jetória de um jovem e que ele ficou cro
nologicamente velho. Vemos então o me
nino e o velho e é inevitável ficar emocio
nado com o vigor, com o talento, com a 
genialidade, com a enormidade deste ho
mem.
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Neste momento estamos no topo da 
oca e ouvimos o som do mar. A trilha so
nora, que iniciara-se com Satie e tornara- 
se inaudível durante quase toda a exposi
ção, agora se faz de novo presente. Mas 
ao final o que prevalece não é mais a força 
da cultura, indicada pela Gymnopédie, mas 
o som do mar, a força da natureza.

Incontestavelmente uma força da na
tureza e talvez mesmo um gênio. Pablo 
Picasso é definitivamente o pintor do sé
culo XX. Arriscado seria dizer que ele foi 
o maior pintor de um século que também 
teve Henri Matisse e Paul Klee, mas nin
guém conseguiu como ele atravessar to
das as correntes de seu século e ser excep
cionalmente bom e significativo em to
dos os momentos. Temos tudo para estar
mos orgulhosos por recebê-lo na nossa 
oca. Os índios agradecem.

A exposição Picasso na Oca é um triun
fo artístico! As 126 obras, provenientes do 
Museu Picasso em Paris, foram divididas 
em oito grandes fases que marcaram a vida 
e a obra de Pablo Picasso, subdivididas 
em 32 módulos expositivos, permitindo 
acompanhar toda a vida do artista desde 
seus quatorze anos até o final, aos noven
ta e dois anos. Um século de criação em 
pinturas, desenhos, gravuras, objetos, es
culturas e cerâmicas.

A exposição, com um projeto 
museográfico primoroso de Daniela 
Thomas, abre num longo corredor labi
rinto de espelhos e de projeções de obras 
e de retratos do artista, corredor que se 
afigura como um resumo do mistério des
ta força da natureza que foi Pablo Picasso. 
Isso ao som da primeira das Gymnopédies 
de Eric Satie. Música liquescente, forte
mente evocativa, irônica e séria ao mes-

Paulo Gomes
Doutor em Artes Visuais pela UFRGS
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MONUMENTO
O jornalista 
Aldo Obino, nas suas 
Notas de Arte, nos 
lembra que o 
monumento ao Laçador 
abriu o pavilhão do Rio 
Grande do Sul na 
Mostra Internacional do 
IV Centenário de São 
Paulo em 1954. Do 
molde em gesso, a 
premiada figura do 
escultor Antonio Caringi 
foi fundida em bronze e 
ganhou seu pedestal 
em 1958 na praça do 
aeroporto. Em busca de 
registrar o imaginário 
dos monumentos da 
cidade, o Jornal do 
MARGS convidou dois 
cronistas, lançando-os 
ao desafio de escrever 
sobre um personagem 
simbólico situado numa 
das entradas da capital, 
de frente para quem 
chega.
A construção de um 
viaduto, previsto nas 
obras da Terceira 
Perimetral, pode 
deslocar a estátua de 
seu lugar original.
Não será uma 
movimentação técnica 
fácil. Trata-se de um 
bem tombado pelo 
município, com leis que 
determinam o raio 
espacial em que ele 
deve se situar. Assim 
que os investimentos 
para essa etapa de 
engenharia forem 
aprovados, a Secretaria 
Municipal de Cultura 
irá encaminhar um 
projeto arquitetônico 
para estudar o provável 
deslocamento do 
monumento.
Segundo o secretário 
Vítor Ortiz, a mudança 
servirá para o 
embelezamento do 
entorno do Laçador, 
tornando-o mais 
convidativo para a 
aproximação dos 
pedestres e para as 
tradicionais fotos de 
turista.

O Laçador
✓

Alguém já deve ter dito isto: “O Laçador, do 
Caringi, é uma figura entalada na nossa garganta. 
Ele nos simboliza e não somos nada disso”. O 
gaúchão, representado na escultura, olha o mun
do feito um Capitão Rodrigo Cambará, enquan
to nós, reles seres urbanos de um Rio Grande mo
dernizado, temos dúvidas a respeito disso ou da
quilo, e às vezes até de nós mesmos. Somos parti
dos, olhamos o mundo partido, como dizia o poe
ta mineiro, e, muito dificilmente, fitamos o hori
zonte com serenidade e altivez. Até porque o hori
zonte está coberto de edifícios, estradas asfaltadas 
e é melhor fechar o vidro por causa da fumaça...

Quando o viajante Nicolau Dreys fez a des
crição do gaúcho (num distante 1839), ele era 
um nômade “sem chefes, sem leis, sem polícia”. 
Era um tipo semibárbaro, que gostava de jogo 
de cartas e peleia com adaga. Depois, sem con
siderar o processo histórico que reconfigurou a pai
sagem humana rio-grandense, botando para correr 
os tipos nômades e cercando as terras com aramado, 
vieram os literatos românticos e disseram que esse 
tipo social se transformou... Ganhou sentimentos 
nobres, virou amante da “democracia, da liberda
de, da ordem e do progresso” - como se lê em João 
Cezimbra Jacques, em publicação de 1883.

A partir daí, pouco a pouco, essa figura foi se 
estabelecendo como símbolo maior da gente rio- 
grandense, tanto dos homens quanto das mu
lheres. Ganhou configuração literária definitiva 
n’0 Continente, de Erico Veríssimo, em 1949 - 
na contrapartida vieram os símbolos femininos, 
Ana Terra e Bibiana, igualmente bravas e telúricas 
como o Capitão Rodrigo -, e adquiriu força plás
tica com O Laçador, de Caringi, em 1954. Pron
to, estavam ricamente estabelecidos às 
simbolizações do universo rio-grandense e não 
podíamos recuar.

O Laçador, durante anos, ficou na entrada da 
cidade de Porto Alegre e às vezes era interessante

dizer aos “estrangeiros” que recebíamos 
porto que ele nos representava... Que era o tipo 
característico do Rio Grande e que a maioria de 
nós, homens e mulheres, mesmo desvinculados 
das lides campeiras - ignorantes completos no uso 
do laço
maneira ele congregava (congrega ainda?) elemen
tos da nossa identidade regional: alguma coisa 
gaudéria e indômita, alguma coisa telúrica. Gos- 
távamos (ainda gostamos) de nos dizermos assim. 
Homens e mulheres rio-grandenses se sentem um 
pouco desta maneira, ao menos quando se expli
cam para os “estrangeiros”. Falamos das lutas de 
fronteira, no rude trabalho campeiro, no silêncio 
das campinas, na altivez frente ao governo central 
- fatores considerados constitutivos de nossa his
tória e trabalhados exaustivamente com intenção 
identitária-, falamos e chegamos a acreditar no que 
dissemos... Estamos convencidos.

Claro que também desconfiamos (cada vez 
mais desconfiamos), no entanto tudo isto pro
duz uma auto-imagem tão gratificante, é tão 
melhor do que realmente somos... que não vale 
a pena abandonar essa simbologia. No ma
nejo com ela, ganhamos sintonia com ele
mentos míticos que nos ultrapassam, nos en
grandecem e pronto: onde quer que esteja 
O Laçador e o Capitão Rodrigo, lá estare- 

. Às vezes um pouco constrangidos, 
mas estaremos.

Por isso essa escultura está entalada na nos
sa garganta. Ela diz o que nunca fomos e ape
nas sonhamos... Ela é um símbolo ricamen
te elaborado, com o qual nem sempre lida
mos com tranqüilidade - nós, os rio-gran
denses urbanos, sempre perplexos com as 
construções identitárias que dizem ser ade
quadas para nós.

no aero-

identificávamos a ele. De algumanos
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mos

Vítor Biasoli
Poeta, Doutorando em História na USP 

e Professor da UFSM

Monumento 
ao Laçador, 
Porto Alegre, 
foto de 
Sérgio Vaz
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A hipérbole e Narciso
O gaúcho raramente foi retratato como negro, pobre, maltrapi

lho, miserável. Foi sempre nobre, altivo, de beleza escultural, um
deus de si mesmo como o mito de Narciso. O risco do retrato é o
mesmo do mito: apaixonar-se pela própria imagem e se aprisionar 
de morte num amor impossível e estéril. É um tanto épico demais, 
mas é assim que somos. Temos tendência ao lamento e ao exagero,
sempre a bordo das hipérboles. A estátua que nos representa tam
bém é assim- uma figura de escultural beleza, olhar altivo, olhando
o horizonte, imortalizada na estátua do Laçador, mais de quatro 
metros de altura, localizada emblematicamente nas proximidades 
do aeroporto, o lugar onde chegam os forasteiros de lugares mais 
distantes. Cuidado: na planície pampeana a vida não é bem assim.

Antonio Caringi (1905-1981) esculpiu o Laçador no início da 
década de 50 tendo como modelo um ícone da cultura gaúcha, o 
tradicionalista e pesquisador Paixão Cortes. Foi uma criação alusiva 
aos festejos dos 400 anos de São Paulo, em 1954. Em Porto Alegre, 
o monumento foi inaugurado oficialmente no dia 20 de setembro
de 1958. Mais de três décadas depois foi eleito, em consulta popu
lar, o símbolo oficial da capital gaúcha. O imaginário popular pro
jetado na estátua revela que o Laçador é uma figura que seduz. Mas 
o Narciso que mora em cada um de nós pode também achar bonito 
tudo o que não é espelho.

Como todo o épico - Caringi também assina o monumento ao 
imigrante em Caxias do Sul- o Laçador pretende ser exageradamente 
universalizante. Só que desceu do cavalo. E o gaúcho laçando a pé é 
um taura para tiro muito curto. Só poderá jogar seu laço no espaço 
restrito de uma mangueira e olhar muito perto para acertar a arma
da. Nosso laçador a pé também usa espora, o que é 
Espora, em primeiro lugar, é usada só pra montaria. A pé, 
menda a ciência campeira, é melhor tirar a espora para laçar.

Assim, o olhar do Laçador pode suscitar outros imaginários. Ele 
olha algum ponto indefinido, mas não para atirar o laço. Apenas 
contempla, talvez embriagado
devem andar os negros e os descendentes dos índios, 
campeiros de mão cheia que trazem na estirpe a saga ances
tral de bolear o gado xucro quando o pampa era terra de 
ninguém. Quando esta terra começou a ter dono, o 
latifúndio foi pintando a imagem da sua própria pro
jeção: uma nobreza de salão, uma altivez de folhe
tim, uma valentia afofada na bravata enquanto 
os peões iam pra guerra servir de bucha de ca
nhão. Mas estes, como lembra Borges, não le
garam seu nome na história. De certa forma, o 
Martin Fierro, de José Fiernandez, faz justiça 
a este gaúcho mais sofrido, mas também mais 
verdadeiro. A imortalidade, porém, reservou 
lugares mais luxuosos para a projeção das 
hipérboles - os heróis anônimos estão dis
pensados da eternidade. Fica a projeção de 
Narciso numa estátua cinza.

um contrasenso.
reco-

com a própria figura. No campo, 
em geral

Renato Dalto 
Jornalista



DEPOIMENTO

A vida é arte 

a moda é arte
São Paulo Fashion Week, Fashion 
Rio, Semana de Moda de Nova 
Iorque, Paris, Londres, cavalos na 
passarela, cuspidores de fogo,

6 efeitos circenses, passarelas com 
água, gelo seco, modelos, atrizes, 
personalidades, altos, magros, 
gordos, loiras, crespas, franjas, 
ombreiras, cores cítricas, mantas 
nos pescoços, colares de rolha, 
cristais, franjas, glitter, gloss, cabelos 
longos para os homens, muita 
champanha, famosos de óculos 
escuros na primeira fila, listras, flores, 
anos 80, revival dos 20, cetim, saltos 
baixos, bicos largos, jeans lavados, 
cintura baixa, carteiras de mão, 
ombros à mostra, lã, lycra, seda 
texturizada, underwear, mangas 
bufantes, elefantes, japoneses,

A moda é isto. Expressão e 
interpretação de um ser criativo, de 
um artista.
Entendeu? Moda é arte. Interpretação 
de um comportamento e atitude das 
ruas e da vida. Muitas vezes um desfile 
(que agora é um show) tenta e não 
consegue ser moda e moderno. Às 
vezes é melhor copiar do que criar. 
Modelos inventam... maquiadores e 
cabelereiros também. A vida é arte, a 
vida é show.

estampas felinas, resina, látex, forever 
black, cowboys, dourados, etnia, javalis, 
etc...etc...etc... é muita informação.

Este mundo da moda que todos se 
perguntam ou ficam querendo 
entender onde ou quem inventou ou 
quem disse que moda é arte. Onde 
tudo isto vai entrar. Onde vou usar.
Eu quero usar?

Moda é Arte. Música é Arte.
Livros são Arte. A Vida é Arte.
Vemos manifestações de arte nas suas 
mais variadas formas. Grafiteiros têm o 
dom de transformar as palavras em 
obras de arte. Arte que, para uns, é 
agressiva e, para outros, é expressão e 
manifesto de seu pensamento. Arte é 
arte.

quente, vermelha e um belo par de 
pernas negras, lisas e bem torneadas 
entram pela passarela:
Naomi, a musa, passeia,
voa pela minha frente com
um par de longas polainas pretas, um
scarpin de saltos altíssimos prateados e
um casaco cravejado,
eu disse, cravejado de cristais svarowski
apresentando a criação do estilista.
Moda? Arte?

Não sei. Depende do seu ponto de vista. 
Do meu eu digo em voz alta:
A vida é arte. A moda é arte.

Isto e muito mais é o que se vê num 
evento de moda... Moda na passarela, 
moda fora das passarelas, moda nos 
bastidores, gente inventando moda, 
gente criando moda e gente fora de 
moda. Num ímpeto, sentado 
sala de desfile escura, acende a luz,

Miltinho Talaveira 
Publicitário, 

acompanhou os últimos 
eventos de moda nacionalnuma

c
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EXTENSÃO
Ação educativa no Museu

Persiste, ainda, no senso comum, a 
associação da expressão ação educativa às 
atividades desenvolvidas no espaço 
educativo da escola. No entanto, para 
quem se dedica seriamente a essa função, 
já é ponto pacífico que o conhecimento 
não é um conjunto de informações ne
cessárias que se transmite de geração para 
geração, mas um processo interno, com
plexo e sempre atualizado de construção 
que o ser humano realiza, individualmente 
ou coletivamente, balizado pelas experi
ências da qual faz parte.

Segundo o estudioso espanhol Fran
cisco Riva, há pelo menos três ações 
educativas: a educação formal realizada em 
instituições que garantem diplomas em 
diversos níveis; a educação não formal, 
ainda que sistemática e estruturada com 
objetivos determinados, mas que não faz 
parte do circuito profissional (bibliotecas, 
ludotecas, museus, casas de cultura) e, por

fim, a educação informal formada pelo 
conjunto de processos que, sem ter uma 
intencionalidade educativa explícita, favo
rece o conhecimento e interfere nos valo
res de cada sujeito. Qualquer atividade 
cotidiana, portanto, poderá se constituir 
numa ação de educação informal.

Nos anos 60, muitos pesquisadores 
apontaram a falta de vínculo entre o mu
seu e as classes mais populares, entre o 
museu e a comunidade. Na época, o 
MARGS dava os seus primeiros passos. 
Seu primeiro endereço, o foyer do Theatro 
São Pedro, acabou levando-o ao encontro 
de um público interdisciplinar. Outra ca
racterística importante da gênese do Mu
seu foi o fato de ter sido gestado no De
partamento de Assuntos Culturais da Se
cretaria Estadual de Educação, dirigindo- 
o para uma ação educativa abrangente.

Buscando acompanhar as iniciativas 
que procuram suplantar uma escola de

perfil mais conservador para um espaço 
multicultural, o Núcleo de Extensão do 
MARGS planeja ações sistemáticas ao lon
go do ano. Todas as visitas mediadas para 
escolas serão antecedidas por uma entre
vista com o professor e pelo encontro com 
as educadoras do Núcleo de Extensão para 
explicitação de aspectos pedagógicos e de 
segurança. A partir do dia 17 de março, 
haverá, todas as quarta-feiras, às l4h, uma 
reunião com professores de diversas disci
plinas (não somente de arte) das escolas 
públicas e privadas interessados em tra
balhar a criação artística de uma forma 
mais abrangente e interdisciplinar. Dessa 
forma, acreditamos contribuir para o diá
logo da arte com o público, cativando os 
pequenos e revelando a eles que o Museu 
é seu patrimônio.

Vera Rosa
Coordenadora do Núcleo de Extensão do

MARGS

MARGS
CAFÉ Aproveite os finais de tarde para BISTRÕ No dia 8 de março, dia internacio

nal da mulher, o Bistrô do MARGS oferece 
como cortesia um gateau de chocolate com 
sorvete de creme para todas as mulheres que 
almoçarem ou jantarem no local. Funciona 
das 11 às 21h. Informações pelo fone (51) 
3225-4484 e reservas (51) 3235-3001.

saborear um cardápio diferenciado no Ter
raço do MARGS. Aberto de terças a do
mingos, das 16 às 21 h. Entrada somente 
até às 20h - a partir das 19h o acesso deve 
ser feito pela porta lateral do Museu (Rua 
Capitão Montanha). Informações pelo 
fone (51) 3227-2311, ramal 32.

EXTE NSÁO Os cursos práticos de arte ofe
recidos pelo MARGS estão com inscrições 
abertas. Para este semestre estão programa
das as atividades envolvendo aquarela, de
senho, técnica pastel, pintura acrílica e óleo, 
gravura em metal, xilogravura e história em 
quadrinhos. As aulas iniciam em março. 
Informações pelo fone (51) 3221-3545.

LOJA Réplicas de O Pensador, uma das 
mais famosas obras de Rodin, estão à ven
da na Loja do MARGS. Ali você também 
encontra catálogos sobre a obra do mes
tre francês e uma série de livros sobre es
cultura. Aberta de terças a domingos, das 
10 às 19h. Fone (51) 3228-8533.
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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%
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%

Seja você também um parceiro da AAMARGS. Informações pelo telefone (51) 3224-4255.
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uo O •Aliança Francesa «Capa Engenharia 

•Arteplantas 
•Ativa
• Banco Safra

•Lojas Renner 
•Miolo Vinhos Finos 
• Nova Prova 
•Ouro e Prata

•Tintas Killing 
•Trindade Gráfica 
•Yázigi

• Revista Aplauso 
•SLM Ogilvy 
•Soul Criatividade 
•Terra

Ood •Fiat
•Gerdau
• Hotel Plaza São Rafael
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RODIN
A perfeição 

da incompletude
Parte da sensação de extraordinário que vem de contemplar qualquer 

obra de Rodin talvez se origine da provocação feita aos nossos conceitos 
(ou sentimentos?) ligados à perfeição. Esse obscuro, indefinido e 
indefinível mito que todos sem querer buscamos.

Qualquer escultura de Rodin vibra, respira, tem uma pele além do 
mármore ou do gesso e bronze: uma vida que só a arte pode conferir, não 
importa se a um personagem de ficção, a um quadro, escultura, música 
ou seja o que for. Pois na obra de arte a vida transcende qualquer realida
de, é muito mais real do que o real com que lida nosso precário intelecto.

Partindo do princípio, aliás, de que a realidade nem existe: existe o 
que dela vê cada um de nós, filtrado pela sua sensibilidade, seu momento 
ou condição particular - posso prosseguir nestas não-conceitualizações 
de ficcionista.

Em Rodin - abstraindo do verdadeiro e do folclórico em torno de 
figura, de Camille Claudel, das fotografias do grande sátiro de olho 
brio e solitário, deixando de lado as teorias, que não conheço ou não 
tenho capacidade de comentar - me atinge cada vez essa intensa vida

sua
som-

mais do que real.
Perfeita porque incompleta em suas figuras comoventes ou seduto- 
, perturbadas ou delicadas, ou tudo isso pungentemente misturado. 

Emergem à superfície da matéria bruta, mas não se libertam. Continuam 
presas num parto interrompido como se o mar de pedra, gesso bronze não 
quisesse soltar a beleza que guardava em si.

Porém o que conseguiu aparecer à tona é de uma naturalidade espanto
sa: cada veia, cada músculo,cada arquear de ombro ou baixar de pálpebras 
tão vivo, que o contraste com a massa amorfa o faz resplender ainda mais.

A cadeia dos pensamentos segue seu raro caminho: ocorre-me a frase 
de um filósofo que pode ser Nietzsche, dizendo que a coerência excessi
vamente buscada leva à mediocridade.

ras

A perfeição excessiva provocaria o tédio?
Essa ruptura entre o bem acabado, seja delicado ou retorcido, e o 

primitivo de onde ele foi apenas meio partejado, não permite um vis
lumbre de perfeição muito além do que conseguiría a nossa tateante
procura intelectual?

Não sei dizer. Mas a mim, que das artes em que Rodin foi um tão 
poderoso mestre só tenho o olhar despossuído de fundamento e informa
ção que apenas sente, esse desafio encanta. E começo a transpor para tudo 
o mais esse questionamento: talvez a gente sempre busque do lado menos 
claro, e do modo menos sábio, porque nosso destino é tatear, não ver.

E isso Rodin, possivelmente sem saber, demonstra deixando parte de 
suas criaturas ainda presas ao ventre escuro e ameaçador para o qual 
todos de certa forma queremos retornar.

Lya Luft
Poeta e escritora 

Especial para o 
Jornal do MARGS

A exposição Auguste Rodin reúne seis pequenos bronzes do 
artista francês, conjunto pertencente ao acervo da Pinacoteca 
do Estado (SP) e que encontra-se em itinerância pelo Brasil.
A mostra pode ser vista na Galeria João Fahrion 
(segundo piso do MARGS) até 11 de abril, de terças a 
domingos, das lOh às 19h, com entrada franca.

Musa de Whistler,
1905/1906

>

5

©MENOS WM SEft VIM M NAtVkíZA. GD GERDAU
www.gerdau.com.br

Gerdau. A maior recicladora deaço da América Latina.

R G S

http://www.gerdau.com.br

