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Figura em Tensão, óleo sobre tela. à espátula. 1969. Acervo MARCS.
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EDITORIAL O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli encerra a programação de 
1999, abrigando a II Bienal de 
Artes Visuais do MERCOSUL e sua 
instigante seleção de obras de Iberê 
Camargo, Picasso e outros cubistas até 
9 de janeiro. Em meados de dezembro, 
o acervo do MARGS retorna à casa, 
depois de passar por Caxias do Sul, 
Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo. 
Nesse percurso pelo interior do Estado, 
mais de 12 mil pessoas visitaram a 
exposição itinerante.
Esse dado, além de confirmar a 
legitimidade da iniciativa, nos autoriza 
a implementa- Ia cm outras cidades.
No próximo ano, o MARGS estará 
presente cm Porto Alegre e também 
em outras regiões do Rio Grande 
do Sul, marcando sua posição 
como o mais importante museu 
de arte do Estado e divulgando 
um patrimônio cultural que é de 
todos os gaúchos.
Além de integrar a innerância, 
os municípios serão 
chamados a participar do 
projeto Mostra Permanente 
de Acervo, que terá início 
em março de 2000.
Esta exposição, que reunirá 
no segundo piso do prédio 
as obras mais 
representativas da nossa 
coleção, será o ponto de 
partida para importante 
ação museológica, 
buscando despertar o 
interesse de enanças e 
adolescentes para a arte.
O projeto atingirá alunos 
do ensino fundamental e 
médio, viabilizando-sc 
através de programas de 
arte-educação, visitas 
guiadas c seminário para 
professores.

Paralelamente á Mostra 
Permanente serão realizadas 

exposições temporárias, pensadas a 
partir de recortes no acervo, que

obedeçam a critérios específicos, sejam 
eles técnicos, temáticos ou cronológicos. 
Uma outra linha de amostragem 
proposta para o ano 2000 é aquela que 
possibilitará a inserção do MARGS no 
circuito artístico nacional, através de 
intercâmbios com importantes 
museus brasileiros.
As exposições programadas para o 
próximo ano serão acompanhadas de 
palestras, seminários e encontros com 
artistas coordenados pelo Núcleo de 
Extensão que tem como tarefa 
programar os cursos. Esperamos contar 
também com uma parceria 
fundamental: os professores do 
Instituto de Artes da UFRGS, para 
pensar exposições, cursos, entre outras 
estratégias de ação.
No que se refere às atividades ligadas ao 
acervo artístico, os técnicos concluirão a 
informatização do sistema de registro 
das obras, iniciada em março deste ano. 
Projeta-se para breve a restauração de 
telas através de um convênio com o 
Museu Nacional de Belas Artes, no Rio 
do Janeiro, além do tratamento de 
desinfecção das obras sobre papel.
Do ponto de vista do trabalho 
desenvolvido junto à Documentação do 
MARGS, está em andamento a 
organização do Arquivo Iberê Camargo, 
com vistas à publicação do inventário 
analítico da correspondência do artista, 
tornando-a acessível a pesquisadores, 
professores, artistas e demais 
interessados.
O ano 2000 bate às nossas portas, 
trazendo grandes desafios. Precisamos 
consolidar projetos já iniciados e 
complementar tantos outros.
Precisamos avançar no sentido de 
aproximar o MARGS da sociedade 
gaúcha. Para isto, continuaremos 
contando com o Conselho Consultivo, 
com a AAMARGS, com as empresas 
que nos apoiaram em 1999 e com a 
equipe de funcionários do Museu, cuja 
competência e dedicação nos permitem 
acreditar no êxito de nossas realizações.

Direção do MARGS

Manipulação eletrônica sobre a pintura 
A Dama de Branco (1906) de Arthur Timótheo da Costa

LIVRO DE ARTISTA
Os mais de 20 anos de produção artís

tica de Alfredo Nicolaiewsky estão sistema
tizados num belo livro de artista. Lançado 
no dia 11 de dezembro, no Museu de Arte 
Contemporânea (CCMQ), o volume do 
Fumproarte traz fotos dos principais dese
nhos e pinturas do artista gaúcho, desde o 
início da carreira, em 1972, quando ganhou 
um prêmio no V Salão de Verão (RJ). O 
professor Paulo Gomes apresenta o livro, 
abrindo um diálogo com a autobiografia

artística de Nicolaiewsky e com os textos 
dos críticos Blanca Brites, Icléia Cattani, 
Tadcu Chiarelli e Fernando Cocchiarale.

Em 128 páginas de uma edição impe
cável e bilíngüe (português-inglês), é possí
vel percorrer a trajetória e o imaginário de 
Alfredo através de detalhes do corpo hu
mano, de roupas, de objetos e adereços tí
picos das residências de classe média, além 
do cruzamento entre elementos da cultura 
popular (santinhos, por exemplo) e erudi

ta, uma inquietação permanente do autor. 
Reflexões sobre a reprodução de imagens 
impressas, escolhidas por critérios afetivos, 
e as relações possíveis entre o texto e a ima
gem também alimentam o percurso de 
Nicolaiewsky. O livro sintetiza as citações 
do artista. Como ele mesmo confessa, são 
justaposições e junções de imagens de di
versas origens culturais e temporais, numa 
espécie de antena de um momento 
sincrético individual e coletivo.

Alfredo Nicolaiewsky. Homem da Gillette 1.2, 3 e 
4. Tinta acrílica sobre tela, 1992/94, 74 x 40cm
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Mário Carneiro no MARGS Correspondência Iberê Camargo- Mário Carneiro. 
Editora Casa da Palavra, . Rio de Janeiro. 1999. 
organizada por Mário Carneiro

Iberê Camargo. Sem título,
lápis oleoso sobre papel, 32.5x23.5cm, s/d

De carretéis e discos voadores
ou da correspondência entre Iberê e Mário

Na II Bienal do Mercosul, numa insta
lação feita numa carvoaria à beira do 
Guaíba, o público pode ver, dentre outras 
coisas, num buraco sem tijolo da parede, 
um vídeo rodando um filme documentário 
que retrata o artista Iberê Camargo pintan
do. Tal filme é uma das produções do artis
ta plástico Joel Pizzini que produziu “0 Pin
tor”, curta metragem de 1995, produção da 
qual participou o diretor de fotografia, ar
tista plástico, arquiteto e cineasta carioca 
Mário Carneiro.

Mário Carneiro conheceu Iberê 
Camargo em Paris, ficaram amigos, e juntos 
assistiram às aulas de Poliakof, assistente de 
André liiote. Iberê chegou na Europa em 
1948, onde estudou gravura com Carlos 
Petrucci, pintura com De Chirico, e freqüen- 
tou o atelier de André liiote. Mário diz que 
De Chirico só influenciou Iberê do ponto 
de vista técnico, não pictórico e estético. Para 
Iberê, “os bonspintores são os que conseguem modi
ficar a nossa visão”. Mário entende que De 
Chirico conseguiu isto, porque ninguém vai 
a Florença sem pensar em sua obra, assim 
como ninguém vai a Ouro Preto sem ver 
Guignard e à praia sem ver Pancetti.

Quando do retorno de ambos ao Bra
sil, em 1949, Mário Carneiro tornou-se alu
no de gravura de Iberê. No mesmo ano 
Mário Carneiro retornou à Europa, onde 
estudou gravura com Friedlaender e, depois, 
em Paris, dedica-se à gravura e a estudar 
urbanismo. É deste período, anos 50 e 60, 
a correspondência entre ele e Iberê, com
posta de cartas cheias de considerações so
bre pintura e técnicas de gravura, pois Iberê 
neste período tornara-se professor de gra
vura no Instituto de Belas Artes do RJ. Por 
isto Mário incluiu no seu livro uma espécie 
de Manualpara Aprendizado da Gravura, fei
to por Iberê para subsidiar suas aulas.

Tais cartas possuem um conteúdo ex
tremamente denso de informações e conhe
cimentos de gravura, pintura e arte, o que 
atesta que Iberê Camargo foi um artista 
completo, capaz não só de produzir arte da 
mais alta qualidade, mas capaz também de 
ver e refletir sobre a produção artística sua 
e alheia, capaz de compreender, estudar e 
experimentar técnicas várias e de várias 
épocas, utilizadas pelos grandes mestres. 
Isto até certo ponto é raro, já que nossa 
época de narcisismo faz com que todos se 
voltem para si mesmos, querendo brilhar 
sem apropriar-se do conhecimento do pró
ximo, querendo produzir arte sem capaci
dade de ver e ouvir.

Iberê não era assim, ele possuía uma 
grande capacidade de compreender a pin
tura quando analisava ou copiava a obra dos 
grandes mestres, anotando meticulosamen- 
te todas as suas observações. Mostrou a 
Mário, por exemplo, que em geral, cada 
quadro tinha dois terços de sua área cober
tos por meia-tinta e um terço dividido en
tre claros e escuros (que atraíam o olhar). 
Ensinava a pintar sempre acompanhando 
a forma e o volume: para que o quadro fique 
“depé”, “com osso”, como na estética orien
tal. Notava que Rubens usava cores quen
tes na luz e cores frias na sombra, e áreas 
com gradações de cinza para diminuir o 
impacto do contraste. Também comenta
va sobre os cinzas coloridos de Goya, e 
ensinava: “quanto maior é o contraste entre o cla
ro e o escuro, menor é o contraste de cor e vice- 
versa ”. “Por isto Matisse não possuía preocupação 
com luz e sombra, em sua obra tudo é cor” - pen
sava Mário Carneiro, assimilando os conhe
cimentos que mais tarde usaria ao fotogra
far em cinema.

As cartas de Iberê demonstram mais, 
volta e meia pontuam elas questões políti

cas, demonstrando o temperamento aguer
rido e difícil de Iberê, assim como sua pre
ocupação com as questões sociais e a vida 
pública. Dizem elas ainda de uma relação 
de amizade com Mário Carneiro, costura
da pela paixão comum pela arte. E gratifi- 
cante podermos ter acesso ao Iberê escri
tor e pensador da arte, aprender de uma 
maneira organizada tudo sobre gravura e, 
de acréscimo, ainda usufruir de um texto 
que pulsa vida, história da arte, 
companheirismo e amizade.

Mário viu Iberê começar a pintar car
retéis sobre uma mesa e, aos poucos, o pla
no da mesa ir se inclinando, progressiva
mente, até tornar-se o plano do quadro. Daí 
à abstração foi um passo, os carretéis de 
Iberê haviam virado uma “coisa cósmica”, “dis
cos voadores” no dizer de Mário. Iberê escre
veu: “...continuofiel ao meu conceito de arte, cons
truindo o quadro sem recorrera elementosformais, 
transformando a natureza em ritmos e sensações 
coloridas (...) quando falo em ritmo e cor, não que
ro dizer abstracionismo no sentido que empregam. ” ^

E noutra carta, de 1954, encontramos:
“O diabo é que nós aqui, com este calamitoso esta
do de coisas, não podemos sair do conhecimento 
teórico (...). (...) nós que não somos vendedores 
de batatas, nem alcoviteiros de letra de fôrma, nem 
políticos da puta que pariu, ficamos contentes em 
apenas enriquecer o nosso conhecimento. Pouco im
porias o que eu possa fazer, o que importa é o que 
eu sou. O Eu é este nosso pedaço que não pode 
sofrerá devassa, e é maisforte e é maior do que todo 
este poderio com que todos os filhos da puta do 
mundo procuram inultimente destruir. Bem, vou 
ficar por aqui para não te dar a impressão de que 
eu esteja alucinado. Mas se eu estiver, não me abor
reço, a loucura é a única coisa que engrandece. ”

Antônio Henriques 
Mestre em Filosofia, Especialista em Arte, 
Escritor e Técnico em Cultura do MARGS

Mário Carneiro lançou na
Loja do MARGS o livro
"Correspondência
Mário Carneiro - Iberê Camargo”.
e ministrou palestra no
auditório do Museu sobre
"0 Processo Criativo em Iberê".
numa promoção da Loja do MARGS
e da Casa da Palavra,
com apoio do MARGS, da
Fundação Iberê Camargo e da VARIG.

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.NO ANO 2000, SEJAMOS MAIS SOLIDÁRIOS. 

DANDO CARINHO, CONHECIMENTO, ESPERANÇA GERDAU 1

NOSSO PRODUTO É AÇO. 
NOSSO FORTE É VOCÊ.
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CRI AÇAO

Meninos
nada
quadradinhos

juvenil, buscava compreender, com muito 
esforço. Livro com belas ilustrações e pés
simo texto: aí eu sentia a força da imagem e 
o desprezo pela palavra. Se o desenho era 
tão maravilhoso e eles puseram uma merda 
de texto, é porque ninguém estava mesmo 
dando muita bola pro texto.

Livro com bom texto e péssimas ilus
trações: aí eu também sentia a força da ima
gem e o desprezo pela palavra. Conclusão: 
até ali me parecia que imagem e texto bri
gavam, um anulava o outro.

Aí caras como o Ziraldo, por exemplo, 
foram apaziguando essa guerra que 
secretamente eu assistia. Grande desenhis
ta, grande texto. Era a perfeição. Tudo o 
que eu sonhara. Um exemplo: O menino 
quadradinho de Ziraldo.

No princípio do livro são quadradinhos, 
primeiro brancos, depois coloridos, com 
belos desenhos, cada vez mais detalhados. 
A seguir os quadradinhos vão dando lugar 
às palavras, uma onomatopéia aqui, uma 
descoberta modestamente registrada por 
poucas sílabas ali, e logo um rio de frases 
começa a correr. O menino, que conhecia 
a imagem, não a palavra, começa a viajar 
pelo som e o sentido dos bichinhos, vivos, 
do dicionário. Descobre o dicionário. Multi
plica a sua vida. Lê.

A medida que o texto avança, o corpo 
das letras impressas no livro vai diminuindo. 
Quando o livro começa temos letras enor
mes, típico tamanho de letra para criança ler. 
Quando o livro acaba o corpo da letra é 9, 
menor do que isso só para nota de rodapé. 
Aliás, é uma nota a última frase: comenta 
que o leitor deve estar estranhando, que deve 
estar achando que esse livro era para crian
ças só no início. Sim, que nem a vida.

Esse livro, que considero obra-prima 
absoluta, configura para mim um resultado 
que afinal apagava a labareda incômoda no 
meu coração dilacerado: texto ou desenho?

Primeiro: porque a solução de Ziraldo 
é rara, não é regra. E há outros nomes, 
como Angela Lago, que possuem essa mes
ma habilidade dupla. Segundo: porque essa 
experiência provava exatamente o contrá
rio. O grafismo de Ziraldo, desenhando até 
com a mancha impressa na página, mos
trava que o texto pode prescindir dessa 
possibilidade se a história for outra.

Meu texto tinha caminhado, talvez sem 
que eu percebesse, para o terreno das per
guntas, da mancha neutra, sem função grá
fica. Depois de tanta cabeçada, creio que o 
tempo se cansou de mim, e eu cresci. Irre-

uma rapidez fantástica, rapidez que cria uma 
armadilha: parece tudo tão fácil, tão imedi
atamente aprendido. Porém, grande parte 
da informação que o desenho traz está fora 
dele, e só vem com o tempo. Isso o meni
no não tinha como saber. Também os olhos 
precisam de tradução, de legendas, de um 
apoio. Senão, estarão cegos diante de uma 
forma informe porque desinformada do 
contexto que a gerou.

As palavras também podiam desenhar, 
eu sabería bem mais tarde. Assim como as 
imagens (um cartum, por exemplo) podem 
constituir-se num comentário político, as
sim como um desenho de Gustave Doré 
pode constituir-se num poema, num con
to. Vivem isolados, e bem. E podem igual
mente compartilhar um mesmo tema. Na
turalmente com impressões particulares, 
diferenciadas.

Todo menino, em algum momento de 
sua vida, sonhou ser Picasso. Nenhum 
menino sonhou ser Machado de Assis.

A infância conhece bem a força de uma 
imagem, e aposta tudo nela. Mais tarde, 
quando crescemos, ficamos surpresos cm 
ver que as laranjas já não são tão douradas 
como antes, as águas se tornaram menos 
azuis. Nossos olhos, menos impressiona
dos, emprestam ao tom da água uma opaci
dade que quando criança não enxergávamos.

Hoje, já adultos, dividindo os sentidos 
entre os reinos da imagem e da palavra, tudo 
fica um pouco diluído, e nada brilha, não 
reverbera, não explode, não nos causa o 
impacto de um sopro no coração, de um 
cisco no olho. Nossa mente ocupa-se de
masiadamente fazendo as contas entre o 
que é dito e o que é desenhado.

E antes, como é que era mesmo antes?
Antes eu tinha seis anos e morava no 

Uruguai, com minha avó materna, na fren
te de um cemitério abandonado. O cenário 
era propício: restos de tumbas. Algum osso, 
de repente, apontando em meio a areia. A 
lua branca no céu escuro sobre o campo 
santo, campo, aliás, não mais santo, aban
donado. Eu e meus amigos nos sentáva- 
mos no que restara do portão de entrada 
do cemitério e ficávamos contando histórias, 
uma mais aterrorizante que a outra.

Desenhar uma caveira não era difícil. 
Rudinei, meu melhor amigo, fazia isso. Era 
um futuro bom desenhista. Eu preferia 
recontar histórias que meu avô havia con
tado. Rudinei sentia-se em desvantagem 
diante da minha capacidade de improviso 
verbal. Eu, por mais que falasse e falasse e 
falasse, me sentia mudo diante de alguns 
traços que ele fazia com o lápis de cera numa 
cartolina. O desenho parecia tão mais im
ponente, tão mais ritualístico, tão mais real.

Era apenas aparentemente mais visí
vel. Eu não havia me apercebido ainda que 
os olhos costumam gravar a imagem com

Aprender a ler. hoje, significa 

percorrer ao mesmo tempo os 

mistérios das letras e das imagens.

A sofisticação da aliança entre o texto 

e a ilustração nas edições infanto- 

juvenis cria um gênero híbrido capaz 

de aproximar os pequenos dos 

prazeres das duas linguagens.

Esse foi uns dos temas abordados 

no seminário A cor da palavra 

promovido em novembro pelo 

Museu, com apoio do IEL. A partir 

dessa edição, o Jornal do MARGS 

passa a publicar essas falas 

provocadas pelos cruzamentos entre 

as artes plásticas e a literatura.

0 escritor Paulo Bentancur e a 

escritora Laura Castilhos dividem suas 

experiências entre o texto e o traço. 

Na contracapa. Carlos Urbim conta a 

história colorida de um olhar.

A imagem é sempre a resposta mais 
eficiente. Menino que é menino tem pres
sa. Não usa relógio mas tem pressa. Não 
porque obedeça a prazos, mas por que se 
sente permanentemente empurrado pela 
curiosidade e pela fome do olho e das mãos 
e das pernas. Menino é um atleta do co
nhecimento - se esse conhecimento é re
vestido de prazer, de alegria.

Com oito anos decidi ser escritor. Pri
meiro, porque não sabia desenhar, e minha 
escolha nascia de uma derrota. Mas

4

essa
impressão era ilusória. A medida em que 
eu ia escrevendo as histórias, elas iam se 
fazendo, portanto nasciam e se tornavam 
o que viríam a se tornar muito depois de eu 
começar a escrevê-las. Só quando punha o 
ponto final. Agora sim, a história existia, 
estava ali, era possível ver. E era essa 
invisibilidade da palavra que aturdia nossos 
olhos. Como podíamos julgar o que tínha
mos que ler, e reler, e pensar sobre? O de
senho, na sua imediata materialidade, capaz 
de uma apreensão mais rápida que a do tex
to (no processo mecânico de visualização) 
nos prometia uma vida mais fácil.

Cresci debaixo dessa sombra, dessa 
falsa disputa. Uma imagem: mil palavras; 
uma palavra: nem um mísero risquinho? 
Quando via as obras de literatura infanto-

mA^gs



Marilda Castanha, ilustração do livro
33 ciberpoemas e uma fábula virtual de Sérgio CapparelliA mao mágica do ilustrador

Sempre gostei do desafio de criar uma 
obra sob encomenda - fazer um quadro para 
alguém com tema e título definido. Ainda 
na faculdade de artes e depois ao longo de 
minha produção ouvi muitos comentários 
que afirmavam ser minha obra muito pró
xima à ilustração. Uma característica de meu 
trabalho é a narrativa gráfica, ou seja uma 
vontade de contar coisas a partir de uma 
perspectiva temporal. Outra: uma certa re
tórica visual baseada na repetição. Os ele
mentos voltam a aparecer no espaço que 
define o trabalho.

Considero que criatividade e funciona
lidade podem estar presentes em uma mes
ma obra de arte. A obra pode conter a ex
pressão individual e ser compreendida com 
clareza e adequação no âmbito coletivo. No 
caso da ilustração pode ocorrer algo pare
cido: a mesma poderá pertencer tanto à área 
das artes plásticas como às artes aplicadas.

Segundo Donis Dondis, esta divisão 
entre as duas artes não deveria existir. Cita 
o autor os afrescos de Michelangelo no teto 
da Capela Sixtina para demostrar a fragili
dade desta falsa dicotomia. Nesta obra o 
artista teve a influência direta do Papa como 
representante das necessidades da Igreja. 
Para o autor “o mural é um equilíbrio entre 
a abordagem subjetiva e a abordagem ob
jetiva do artista e o caráter utilitário de suas 
finalidades”.

Ao ilustrar um livro, o ilustrador pro
jeta seu trabalho em conjunto e sintonia 
com as idéias do editor e do designer grá
fico. O trabalho coletivo destes três pro
fissionais de modo algum retira o caráter sub
jetivo e individual da criação do ilustrador.

Ilustrar um livro ou criar um quadro 
sao processos criativos se não idênticos, 
muito similares. Iberê Camargo afirmava 
que a criação de uma obra seguia três eta
pas sucessivas e interligadas: a primeira fase 
era preparatória e intuitiva, seguida de uma 
longa e laboriosa fase de gestação, de pro
dução da obra, que finalizava na terceira eta
pa: o parto. Esta última fase já não lhe inte
ressava. A obra pronta não mais lhe per
tencia. Creio que o ilustrador matura sua 
obra obedecendo a princípios que estão 
presentes em qualquer produção artística.

O papel da ilustração é tão importante 
como o papel do texto. Os dois, cada um 
ao seu modo, são protagonistas. Não im
porta o espaço que ocupam na folha im
pressa. A ilustração deve adquirir o status 
de obra de arte no livro. Tem que ser fruto 
de uma intensa elaboração formal de seu 
criador. Texto e imagem são corpos inde
pendentes que justapostos criam diálogos, 
interações. O modo como ambos interagem

mediavelmente cresci. Vi na palavra o meu 
desenho, como é fácil vermos no desenho 
de alguém a sua palavra.

Meu projeto estético era o seguinte: eu 
queria desenhar o mundo, e o mundo invi
sível, o mundo que o real desconhecia. Todo 
artista quer desenhar essa visão, visão que 
jamais se completa. Geralmente leva toda a 
nossa vida e sempre ainda falta um 
pouquinho, um retoque.

Talvez por isso eu tenha me tornado 
um escritor de vários gêneros. Querem 
poema? Eu faço. Crônica? Eu faço (esta, 
todo brasileiro faz). Conto? Escrevo, sim. 
Romance? Agora mesmo estou atolado 
num de quase 300 páginas. Literatura in
fantil? Sim, sim, sim. Juvenil? Claro, por que 
não? Crítica literária? Evidente: já publiquei, 
sei lá, algumas centenas de resenhas, arti
gos, ensaios.

Tanta fome se explica como?
Me parece que a explicação é exatamen

te por ter ficado na fronteira um tanto beli
cosa entre o desenho e a palavra. Um cutu
cando o outro.

Na verdade, não se cutucam. Vivem 
bem, sozinhos. E podem viver muito bem, 
juntos. O casamento dos dois, como todo 
casamento, exige atenção. Quando eu tinha 
seis anos de idade e ficava na frente do ce
mitério, conversando até altas horas com 
meus amigos, naquela época já, eu estava 
me tornando um filho legítimo desse casa
mento.

A árvore que dava sorvete de Sérgio Capparelli

vai depender da percepção e da leitura ver
bal e visual de cada leitor.

A imagem é independente, tem vida 
própria. Ela respira através do papel, ain
da que esteja em simbiose, em concordân
cia com o texto. O equilíbrio e as relações 
entre texto e imagem provavelmente cons
tituem o caráter mágico das edições ilus
tradas.

A leitura visual das crianças
Desconfio muito da obra feita pelo 

adulto para o público infantil. Desconfio 
também dos autores que mudam o tom e 
dos ilustradores que mudam o traço para 
serem entendidos pelas crianças. Elas não 
são bobas ou burras, apenas pertencem a 
outro universo: das crianças.

Eu ilustro para mim. Se o desenho ou 
pintura que faço passa-me credibilidade, ele . 
deve existir para os outros. Do mesmo 
modo consumo livros infantis ou os pre
senteio aos meus filhos. Eles me cativam 
ou não. Tampouco acredito nas distinções 
de idade para ilustrar.

Nos freqüentes contatos com crianças 
tenho constatado que elas são muito, mui
tíssimo exigentes quanto ao fator represen
tação de animais ou objetos conhecidos. 
Evito dar uma idéia errada da conforma
ção visual de uma determinada coisa. Com 
isto, não quero afirmar que procuro um 
realismo exacerbado ou fotográfico, busco 
uma boa definição estrutural do objeto. Por 
exemplo: uma árvore descrita em um poe
ma deverá passar sua idade, seu peso, sua 
história, através de um desenho que comu
nique estas características. Ao ilustrar po
demos inventar, nunca mentir às crianças.

O ilustrador é um mediador entre o 
seu mundo, o mundo do escritor e dos lei
tores. Seu olhar é astuto, muitas vezes ligei
ro, outras vezes profundo. Neste mundo, 
que corre muito rápido, ele tem o papel de 
resgatar a memória visual, enriquecê-la e 
povoá-la de fantasia, sem esquecer do novo, 
da tecnologia e do futuro, ingredientes que 
muito agradam aos meninos e meninas lei
tores de textos e imagens às vésperas do 
ano 2000.

A árvore que dava sorvete de Sérgio Capparelli

Não como criador (como criador po
demos citar o Ziraldo, o Joaquim da Fon
seca), mas como leitor. Como criador só 
pude carregar o peso da palavra. Como lei
tor, ainda hoje busco o desenho no dese
nho, a palavra na palavra, que é como deve 
ser, num primeiro momento, mas também 
a palavra no desenho e o desenho na pala
vra. Que é, no fundo, a ambição maior dos 
dois.

Assim como cada homem é a humani
dade inteira, um texto busca cumprir um 
papel que é apenas seu, mas, é só bobearem, 
e ele cumpre todos os papéis possíveis. A 
mesma coisa com a ilustração que, se dei
xarem, vale a história toda.

E é bom a gente deixar.

Paulo Bentancur 
Escritor e crítico literário 33 ciberpoemas e uma fábula virtual de Sérgio Capparelli

Laura Castilhos 
llustradora, Coordenadora da 

Oficina Sapato Florido (CCMQ)



DEPOIMENTO

Teixeira Coelho: a redução do belo
✓

Ao refletir sobre os traços da arte no 
final do século, o teórico Teixeira 
Coelho repete de propósito a palavra 
redução. Um dos seus sentidos 
possíveis é aquele mesmo do fogão: 
de quem reduz um molho ao 
máximo, concentrando os elementos 
e os acentos picantes. Dentro de 
todas as reduções possíveis, o diretor 
do Museu de Arte Contemporânea 
da USP sublinha a redução do belo 
ao glamouroso, ao idiótico, ao 
lúdico ou ao brutal. Teixeira Coelho 
veio a Porto Alegre em novembro 
para o seminário internacional com 
Cilles Lipovetsky: arte contemporânea e 
pós-modernidade promovido pela 
Fundação Iberê Camargo e 
aproveitou para percorrer a 
II Bienal do Mercosul.

Cantos Paralelos (EUA), o figurativo é 
massacrante. A grande presença em I 'ene^a são 
os chineses. Todos, sem exceção, são figurativos.
Os argentinos dos Cantos Paralelos, todos na 

fiaixa dos 60 anos, são figurativos. Não resta 
dúvida que o grande legado do século XX para 
o XXI é a reafirmação da figuração.

Ficopreocupado, às vezes, quando vejo 
uma quantidade enorme de artistas 
plásticos jovens, em São Paulo, e que 
insistem na arte do processo, na arte 
conceituai, enquanto que no centro do mundo 
(não quer dfier que eles fiarem uma coisa, a 
gente outra, que eles é que estão certos, não se 
trata disto) a arte que fica, que é mostrada, 
que vai para o museu, que é vendida, que é 
hegemônica, não é arte do processo. Isso é uma 
situação um pouco curiosa. Para os artistas da 
periferia que insistem nessa tecla, o que sobra é 
apenas o objeto de documentação, enquanto que 
o que sobra dos artistas do centro é a coisa em 
si. Há uma série de movimentos no século XX 
que resultaram de uma moda. E essa moda é 
minoritária no final do século. A herança 

figurativa de Veneza é enorme. Há uma certa 
homogeneização das informações, mas as 
soluções não são as mesmas. Um dos grandes 
enganos é acreditar que existe uma coisa 
chamada internacionalização que paira arima 
das coisas... Acho que os grandes artistas 
conseguem evitar a dissolução de alguma coisa 
que seria universal. A força deles está nisso, em 
sair um pouco da linha geral 
Outra questão é sintomática, mas que 
precisa ser contrariada, é a 
predominância dos museus em relação 
à obra de arte. As pessoas vão aos museus 
para ver os prédios e não as obras.
Por exemplo, o Museu Guggenheim de Bilbao, 
na Espanha. Por que isso está acontecendo? 
Por uma razão muito simples: o prédio é belo, e 
o que tem lá dentro nem sempre é tão belo.
As pessoas entendem a linguagem da 
arquitetura do final do século. O que fazer com 
essa quase oposição entre a obra de arte e o 
lugar que a abriga? Eu não estou dizendo que 
as obras de arte perdem para os museus, mas 
estou dizendo que os museus, no contexto geral, 
estão ganhando das obras de arte. E não há 
um diretor de museu hoje que não queira ter um 
lindíssimo prédio porque sabe que, na verdade, 
esse é o investimento dele, enquanto no final do 
século XIX, o investimento era a obra. A casca 
não importava nada. O Eouvre é bonito, mas 
você abstrai o local. O Guggenheim e o Bilbao 
são catedrais, você entra dentro e continua 
sentindo o espaço.

imediatamente. Podem ter pensado: aqui não 
tem nada, é uma sala vazia.

A gente vai dizer que elas estão 
erradas? Acho muito complicado você fazer 
isso. E uma postura elitista. Ali é um caso de 
redução claríssimo. Os leitos do imaginário do 
homem, em termos de massa, de grupo, não 
mudam de um dia para outro. Levam ás vezes 
150 anos para mudar. A passagem é muito 
demorada. O importante é querer saber até que 
ponto uma coisa é arte ou não é. O problema é 
me equipar com elementos que me permitam 
sentir isso. Eu posso não gostar, não 
compreender, mas eu gostaria de saber qual é o 
limite, se uma determinada proposta se libertou 
do campo da cultura (afinal cultura ê tudo) e me 
propõe alguma outra coisa.

Você acredita que na natureza 
humana existam estruturas mais ou 
menos perenes?Se você acredita que sim, a 
questão do belo parece fundamental. Nieszjche 
já dizia isso claramente: o homem procura 
sempre o belo. Essa idéia do be/o não desaparece 
dos litros de filosofia, não desaparece das 
questões sobre estética. Ela desaparece de uma 
determinada produção artística do século XX. 
Por exemplo: a exposição do final do século do 
Whitney, America takes over. E uma 
sucessão de desgraças, de denúncias e de coisas 
lúdicas. Você tem o trágico, a arte e o 

jornalismo, a arte sociológica, o gozado, o 
estranho, e tudo isso podem ser variações do beto. 
E já eram variações até na própria Grécia 
antiga. Mas o que você não encontra no 
Whitney é aquela proposta que te faz dar um 

passo de qualidade para algum outro lugar, te 
arranca de você mesmo, te provoca o famoso 
êxtase. Aparentemente, a procura do belo é uma 
das coisas que move o ser humano. No meu 
modo de ver, muito do público e dos artistas 
apresentam quase que uma consciência culpada 
diante do belo: não posso falar do belo, não posso 
colocar o belo.

Por que o artista plástico não pode 
colocar o belo e o Tom Jobim pode?E
por que as pessoas gostam do Tom Jobim e não 
gostam de artes plásticas? As pessoas estão 
erradas? Tom Jobim trabalha o tempo inteiro 
com o belo e todo mundo sabe do que estou 

falando. Você ouve uma música do Tom Jobim 
e você sente alguma coisa que te invade, te 
percorre, às vezes te dá reações físicas e reações 
físicas fazem parte da experiência do belo. Você 
arrepia a pele.

Qual é a herança do século XXpara o 
século XXI? Em coletivas como a Bienal de 
Veneza, Sensation (Inglaterra e EUA) e

Quando você reduz o belo o que está 
acontecendo de fato?Se agente assumir 
uma visão historiográfica, partindo por exemplo 
da Renascença, as reduções ficam daras. Há 
elementos para a gente distinguir o que é arte e o 
que é cultura. A melhor pista que eu já tive foi 
a de um personagem de Godard há uns 10 
anos. E/e dizia: cultura é a regra, arte é 
exceção. Eu quero saber, quando vou numa 
exposição, o que é cultura e o que é arte.

Ou será que já não temos mais 
distinções a fazer? Se não tivermos mais 
distinções a fazer, a arte vai estar morta mesmo. 
Eu não acredito que no mundo da cultura (das 
coisas feitas pelo homem) o conceito de belo não 
seja autoevidente. Por exemplo, ontem fui ver o 
pôr-do-sol do terraço do Gasômetro que compete 
muito fortemente com as obras que estão lá 
dentro. Gomo se trata de uma questão da 
natureza, o belo é mais ou menos claro para a 
maior parte da espécie humana. Em termos de 
arte, a coisa já não é tão autoevidente assim. 
Essa questão a gente não resolve agora, como 
resolveu em outras épocas em que o consenso e o 
autoritarismo eram muito mais fortes. Hoje, de 
fato, é preciso sentar na mesa e discutir o que é 
arte e o que não é arte. O problema é que, ao 
longo dos últimos 30 anos, uma boa parcela dos 
artistas não se preocupou mais em estabelecer essa 
conversa com a sociedade. Uma boa parte deles 
não acreditou mais no poder da arte. Acho que 
isso é emblemático. Isto provocou um afastamento 
enorme entre a arte e as pessoas, mas foi um 
afastamento assumido, os artistas tinham 
consciência de que estavam fazendo isso. Ontem, 
numa sala do Gasômetro, chegaram duas moças, 
olharam, deram uma risada, e saíram

Jorge Molder (Portugal). Nox, 1999, 
Fotografia em preto e branco, 102x102cm 
48° Bienal de Veneza (detalhe)

Entrevista concedida às jornalistas 
Cida Golin e Mônica Kanitz
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Leve todo o acervo da Renner em 0+5x sem juros.
sL

Cartão Renner. totalmente grátis SEM TAXAS OU ANUIDADES. RENNER
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ITINERÂNCIA
O MARGS encerrou no dia 12 de de

zembro, em Passo Fundo, seu projeto de 
itinerância pelo interior do Estado. O pú
blico das cidades de Caxias do Sul, Pelotas, 
Santa Maria e Passo Fundo, que não tem 
acesso fácil às exposições da capital, usu
frui de um belo conjunto de 16 telas. O 
acervo, uma seleção do melhor do catálo
go do MARGS, apresentou uma pequena 
história da pintura no Brasil na primeira 
metade do século, desde a vigorosa con
cepção acadêmica de Weingàrtner até os 
experimentos modernistas de Portinari, Di 
Cavalcanti e Lasar Segall.

Em todas as cidades, a mostra itinerante 
recebeu uma acolhida expressiva da impren
sa e do público e contou com cuidados es
peciais de segurança, climatização nos am
bientes de exposição e monitoria. Em Pas
so Fundo, por exemplo, mais de cem pes

soas prestigiaram o vernissage no dia pri
meiro de dezembro. Nos cálculos da dire
tora do Museu de Artes Visuais Ruth 
Schneider, Roseli Pretto, mais de mil pes
soas circularam pela exposição em 10 dias, 
apesar de dezembro não ser o mês ideal 
para receber escolas e estudantes. Em San
ta Maria, duas mil pessoas conferiram a 
itinerância. Em Caxias e Pelotas, o número 
de visitantes chegou a quatro mil.

Foi a primeira vez que um conjunto re
presentativo do acervo saiu do prédio do 
Museu, concretizando na prática o projeto 
de descentralização cultural da Secretaria de 
Cultura. Para o próximo ano, a direção do 
MARGS prevê outras parcerias e novos 
projetos de itinerância pelo interior do Es
tado, sinalizando uma forma eficiente de 
divulgação do museu e de seu patrimônio 
público.

Os museus em Santa Maria
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ii Tn

' jFr ^

e Passo Fundo

D 0ACAO
A Associação dos Amigos do MARGS adquiriu mais duas obras do patrono do Mu

seu, o pintor e professor Ado Malagoli. As obras O Grito e Nu Feminino estão em exposição 
no Café do MARGS, junto ao lote de quatro obras de Guignard, Mira Schendel, Leonilson 
e Antônio Parreiras adquiridas pela AAMARGS e doadas ao MARGS em novembro.

As obras de Malagoli, escolhidas pela curadoria do Instituto Estadual de Artes Visuais, 
custaram 20 mil reais, sendo que o óleo O Grito (95cm x 125cm) em parte foi uma doação 
da família Hutz. Essa tela foi pintada em 1965, pertencendo à fase intermediária da carrei
ra do pintor. Já o óleo Nu Feminino (58cm x 48cm) foi produzido em 1942, quando Malagoli 
pertencia ao Núcleo Bernardelli. A partir de agora, o acervo do MARGS contempla todas I 
as fases artísticas de seu patrono (Marco Antônio Cunha).

Ado Malagoli,
Nu Feminino. 1942

Parreiras, Croquis do Labor. 1930

.
í <W i

6ÍSTI
msm1 Guignard, 

Balões. 1959

Ado Malagoli. 
0 Grito, 1965

BISTRO - Confira as sugestões do dia e o 
cardápio leve para as refeições no verão. 
Algumas dicas: iscas de garopa com molho 
de maçã e uva, arroz com champagne e 
pistache, sopa fria de morango, sopa fria 
de pêssego. O bistrô completou um ano 
no dia 15 e prepara para breve uma nova 
sinalização no seu entorno. O ambiente 
climatizado pode ser reservado para even
tos exclusivos (até 70 pessoas). De segunda 
a sábado, das 10 às 22 horas, sem fechar a 
cozinha. No domingo, das 12 às 19h30min. 
Telefone: 286-5687.

MARGS CURSOS - Em janeiro, o professor, jorna
lista e artista plástico João Carlos Prudêncio 
coordena oficinas de criação de desenho 
artístico e técnicas de ilustração. As ofici
nas são dirigidas ao público infanto-juvenil 
e para adultos interessados no desenho de 
grafite e lápis de cor. São quatro turmas em 
horários diversos. Infanto-juvenil: dc 5 de 
janeiro a 23 de fevereiro, às quartas, pela 
manhã ou tarde. Adultos: de 8 a 26 de ja
neiro, aos sábados pela manhã ou tarde.

BIBLIOTECA - A biblioteca especializada 
do MARGS apresenta novos títulos: Jóia 
contemporânea brasileira de Renato Wagner, 
Manual do colecionador de antiguidades de José 
de Almeida Santos, Naijs brasileiros de boje de 
Lucien Finkelstein (CBL), Arte popular bra
sileira: peças da coleção Casa do Pontal de jaeques 
Beuque (CBL), Brasil: Museu de Imagens do 
Inconsciente de Almir Margnier (CBL), Arte e 
religiosidade afro-brasileira de Emanuel Araú- ^ 
jo (CBL), Burle Marx: paisagismo no Brasil 
de Lélia Frota (CBL), entre outros livros. 
Funciona de terças a sextas, das 10 às 18 
horas. Telefone: 227-2311.

LOJA - Os produtos da II Bienal do 
Mercosul (camisetas, sacolas, aventais, ca
tálogos, etc), objetos com a grife MARGS, 
agendas, reproduções, livros de arte para 
adultos c crianças são algumas das suges
tões da Ix)ja do MARGS para os presentes 
de final de ano. No local também estão 
disponíveis as revistas Aplauso e Dartis, o 
recém lançado livro com CD-ROM sobre 
as Missões (Unisinos), -além do catálogo e 
CD do XII Vídeo brasil. Até 9 de janeiro, 
funciona de terças a domingos, das 10 às 
22 horas. Telefone: 228-8533.

Leonilson, Viagem Secreta, 1987
CAFÉ - O Café do MARGS completou um 
ano no dia 7 de dezembro, reunindo mais 
de 150 pessoas ao som de Jorge do 
Trompete. Sucesso de público também foi 
a apresentação dc dança do ventre das bai
larinas Sônia Kraemer e Sara Samra no dia 
28 de novembro, um espetáculo organiza
do pelo grupo que encontra-se no café para 
praticar espanhol. Sugestões para o verão: 
chás frios, saladas especiais, tortas salgadas 
e almoços leves e rápidos. Aceita encomen
das para festas de final de ano. Abertos de 
terças a domingos, das 10 às 22 horas. Te
lefone: 211-4945.

AAMARGS - A Associação dos Amigos do 
MARGS recebe novos sócios em categori
as especiais: individual, familiar, estudante, 
maior de 65 ou residente fora do Estado. 
Descontos em atividades culturais, no café, 
na loja e bistrô do Museu, além de hotéis e 
garagens próximas. Informações de segun
das a quintas, à tarde. Telefone: 224-4255.

Mira Schendel.
Composição com Letras e Números, 
1981

Parceiros do MARGS • Banrisul 
•Bushbuck 
•Di Luce
• Edelweiss

•Gerdau
• Happy Man
• Kreybel
•J. Martins e Cia.

•Lojas Pompéia 
•Lojas Renner 
•Ouro e Prata Turismo *Varig 
•RV

•Start Pre-Press 
•Trindade Indústria Gráfica

•Artel
•Ativa
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As cores das palavras
(confissões de um guri daltônico)

Apenas escrevo, trabalho com a pa
lavra. E sou daltônico, daqueles que con
fundem as cores das palavras e de todas 
as coisas. Quem trabalha com a arte são 

os parceiros em vários li
vros: Renato Canini, Fetter, 

s* Cado Botega, Eloar 
«" Guazzelli, Laura Castilhos e 
■ Leonardo Menna Barreto 
| Gomes. Eles que botam co

res nas minhas palavras. Canini, 
por exemplo, desenhou o pri

meiro Um guri daltônico, 
reinterpretado dez anos depois 

por Guazzelli. Caderno de Temas 
tem duas versões, com desenhos de 

Cado e de Leonardo. Entre as minhas 
palavras, Laura deu cores exuberantes 

às figuras de argila que criou para Saco de 
brinquedos.

São só palavras o que junto, 
daltonicamente. Mas foi o fato de fazer das 
cores uma confusão que me iniciou na litera
tura. O primeiro livro é uma 
miniautobiografia precoce. Brinco com os 
leitores, que ficam pasmos quando digo 
que sou daltônico. Querem saber como são 
os olhos que se confundem. Daltonismo 
rende histórias. Deixo todos mais confu
sos ainda com perguntas que mesmo quem 
conhece as cores não tem certeza das res
postas. Som tem cor? Dói colorido? De 
que cor é o medo? A alegria é cor-de-rosa? 
A esperança não pode ser azul? Qual é a 
cor pra viver? E o fim, de que cor é o fim?

Quem melhor me falou sobre cores

há o ouvido absoluto do afinador de pia
nos, existem pessoas que podem ver cores 
inexistentes para a maioria. Apurando o 
olhar, Fayga encontrou várias telas em que 
Van Gogh usou cores além da capacidade 
normal de percepção.

O relato científico mais impressionan
te que li é o do neurologista norte-ameri
cano Oliver Sacks no livro A ilha dos daltô
nicos. Em 1994, Sacks fez uma pesquisa 
Micronésia, arquipélago do Pacífico Sul. 
Descobriu na ilha de Guam a proporção 
de um caso de acromatopsia — cegueira 
para as cores - entre 20 nativos, quan
do a média normal é de um caso 
em 30 mil pessoas. O neurolo
gista concluiu que a luz do sol 
nos paraísos dos Mares do Sul é 
forte demais para os daltônicos.
Com viseiras, eles readquiriam a capaci
dade de ver cores, ainda que não soubes
sem identificá-las.

Daltônico pode fazer poesia com co
res? Sim. A prova disso é o poeta Affonso 
Romano de Sant'Anna que, na crônica 
“Daltônicos do Mundo Inteiro, Uni-vos!”, 
declara a condição de confuso com as co
res. Reivindica uma providência básica: que 
as sinaleiras, em todos os continentes, para 
não confundir os daltônicos, sejam com 
lâmpadas redondas de pare, quadradas de 
siga e triangulares de espere.

Um guri sabe se é daltônico quando, 
por exemplo, tem que pintar o mapa do 
país. Qualquer distração é fatal. Pelo me
nos os guris daltônicos não morrem de in
veja das gurias que trazem para a aula aque
las caixas com 48 lápis. Para eles, basta a 
caixinha de seis. O que vão fazer com tan
tos tons de verdes, azuis e amarelos?

Carlos Urbim 
Escritor e jornalista

na

foi Fayga Ostrower, artista e teórica da arte, 
que acabava de concluir um estudo sobre 
Van Gogh. Entre outras descobertas so
bre o gênio holandês, Fayga estava 
convencida de que Van Gogh é o melhor Manipulação de imagem _

sobre ilustração de Laura Castilhos. 
do livro Saco de brinquedos de Carlos Urbimexemplo de olhar absoluto. Assim como

Numjogodeespelhos.PaulaMartins, 
5anos.escolhepintarseuMonetpreferidocom 
osolhosdeumMonetmaisvelho.quesóviacores 
fortes.abusandodevermelhoseamarelos. Paula 
repintaaobrabuscandoesteoutroolhardo 
artista,quenofinaldesuavidahaviasofrido 
perdasprofundasdevisão.

Aspinturasfeitaspelascriançasfazemparte 
doprojetodaescolaBrincardeViversobrea 
diversidadecriativa.trabalhandoapercepção 
dasdiferenças.Umdosobjetivoséevitaro"modo ^ JS- 
corretodepintar"queinibe.o"nãoéassimquese 
desenhaumcachorro”.o“teudesenhoestá 
errado"eoutrasformasdebloqueiodoprazerde 
desenhar. Propõe, também, umingressoao 
mundodapinturaconsagrada.desmitificandoa 
artevistadeformaelitizada.excludente.apenas ' T 
paraquementende(Luc/'aJahn).

A interpretação de Paula 
a partir dos olhos cansados de Monet

APonteJaponesaemGiverny
pintada por Monet em 1899
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