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Femand Léger, Composição, 
guache sobre papel. 

49x33,3cm, 1936. 
Coleção Museu de Arte 

Contemporânea da USP.

Bienal
Imagens da exposição Picasso, Cubistas e América Latina em cartaz no MARGS até 9 de Janeiro.

Pablo Picasso. Tête de Femme, 
óleo sobre tela, 46x33cm, 1944. 

I Coleção Monte Titano Arte - 
% A jH San Marino.

André Lhote, Três Nus Femininos, 
óleo sobre tela. 55x66cm. 1920. 
Coleção Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand.

Cândido Portinari. A Justiça de Salomão, 
Têmpera sobre tela. 129x191 cm. 1945. 
Coleção Museu de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand.

Barradas. La Castelana. 
óleo sobre tela. 83x78cm. 1918. 
Coleção Museo Nacional de 
Artes Visuales. Montevidéu.



EDITORIAL
Novembro é um mês bastante 
significativo para o MARGS. Nas duas 
primeiras semanas, convivemos 
prazerosamente com a 45a Feira do Livro 
e, num seminário conjunto com o IEL e 
com a Câmara do Livro, “colorimos a 
palavra”. Em novembro, também, 
recebemos visitantes ilustres. Iberê, 
Picasso, Portdnari e Tarsila, 
acompanhados por cubistas reconhecidos 
internacionalmente, foram trazidos ao 
MARGS pela II Bienal de Artes Visuais 
do Mercosul e permanecerão conosco até 
9 de janeiro.
Na página central da edição deste mês, o 
curador-geral Fábio Magalhães conversa 
com o Jornal do MARGS e com os 
professores e críticos Armindo Trevisan e 
Marilene Pieta, expondo as idéias e 
provocações contidas nessa importante 
mostra artística. Rastreando as salas 
especiais da Bienal, convidamos a artista e 
professora Maria Ivone dos Santos para 
trocar idéias com o argentino 
Júlio Le Pare, um dos nomes marcantes 
da arte deste século. A jornalista Susana

Gastai discute o reflexo das novas 
tecnologias na criação, a partir da mostra 
Ciberarte no Gasômetro, enquanto o 
arquiteto Luciano Deos conta um pouco 
da experiência de criar o design de uma 
mostra visual de tal envergadura.
O pesquisador Paulo Gomes explora a 
riqueza do acervo do MARGS, 
iluminando um dos expoentes da 
ilustração no Estado, Ernest Zeuner.
A continuidade do nosso projeto de 
itinerância contribui para tornar 
novembro um mês muito especial.
O acervo do MARGS passou por Pelotas, 
chega em Santa Maria e, a partir de Io de 
dezembro, estará em Passo Fundo, 
reafirmando nossa proposta de 
descentralização da cultura ao construir 
uma fecunda relação com os municípios 
gaúchos. Lembramos, ainda, que no 
dia 22 o acervo do MARGS ganha uma 
importante contribuição através da 
doação de um conjunto significativo de 
obras adquiridas com recursos captados 
pela AAMARGS.
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DESIGN
0 desafio da Bienal

Quando começamos a conversar com a orga
nização e com a curadoria da II bienal do 
Mercosul sobre a importância do trabalho da 
comunicação visual e da arquitetura da exposição, 
não imaginavamos a força e a responsabilidade 
desta tarefa. I oda a discussão, intensa e de muita 
profundidade, levou-nos a perceber, aos poucos, que 
muito do sucesso desta Bienal, ou de outras expo
sições, está na pe feita integração entre os conceitos 
desenvolvidos pelos curadores e pela correta inter
pretação e transposição para os espaços.

Nosso desafio há 90 dias, momento em que 
iniciamos este trabalho, era desenvolver um pro

jeto à altura do que esta Bienal se propunha, 
mesmo que para tal tivéssemos que transpor ad- 
versidades, como o pouco tempo para o desenvol
vimento do projeto e, principalmente, para a exe
cução das obras civis, a escassez d°s recursos fi
nanceiros que muitas vezes nos levaram a rever 
os projetos e a buscar soluções mais simples e 
criativas, bem como a dificuldade de administrar 
o grande número de informações que chegava até 
nós diariamante. .

Identificadas as dificuldades e as peculiari
dades, começamos a vislumbrar a grande oportu
nidade de poder realizar um projeto de arquite
tura e comunicação visual para uma exposição 
de artes visuais que iria ocupar três espaços ab
solutamente distintos (ofiánas do Deprc, Usina

do Gasômetro e /VIARGSJ, que era aguardada 
com muita expectativa por toda a comunidade 
cultural gaúcha e, por que não dizer, às vezes, 
até com certa desconfiança.

E importante ressaltar que a opção de rea- 
liZçir a Bienal em três espaços, se por um lado 
operacionalmente facilitava, por outro perdia o 
caráter de surpresa trazido na primeira edição 
que foi a revelação de edifícios muito interessan
tes até então desconhecidos para a maioria da 
população. Neste aspecto, o prédio da UIbra (an
tiga Mesb/a) foi a grande vedete arquitetônica da 
I Bienal e a não utilização deste exigiu uma aten
ção ainda maior com os espaços escolhidos.

Para nós, a missão estava definida: articular 
espaços, compor ambientes, estabelecer analogias, 
preservar a história, valorizar a tradição, provo
car reflexão, explorar nossa cultura, mas, aáma 
de tudo, criar uma identidade construída de for
ma permanente a partir de cada traço, de cada 
cor, de cada textura e, por que não, de cada 
gesto. Enfim, buscávamos definitivamente o design 
da Bienal

Como profissionais que há anos vêm traba
lhando o design em toda a sua extensão, sabe
mos que a correta articulação entre as soluções 
gráficas e espaciais, regidas por um conceito único 
de projeto, é capaz construir identidades fortes 
e de muita personalidade. A concepção da

logomarca, que se iniciou através de uma longa 
pesquisa sobre o trabalho do mestre Iberê 
Camargo, resultou numa justa homenagem a 
sua obra. As peças gráficas buscaram sempre 
reforçar os conceitos visuais e cromáticos do sím
bolo escolhido. A sinalização urbana, construída 
através da monumentalização da letra B que, 
espalhada pelos principais pontos viários da ci
dade, provocou uma grande curiosidade na popu
lação. A comunicação visual, criada nos espa
ços, tornou-se ora muito elegante no MARGS, 
com certeza muito atual no retrô do Gasômetro, 
e de certa forma, muito autêntica no Deprc. O 
tratamento arquitetônico distinto dado aos dife
rentes espaços exigiu uma articulação precisa en
tre as obras e os ambientes para elas planejados. 
A nossa intenção era de criar ambientes de for
ma muito limpa e exata para receber os mestres 
que se instalaram no AIARGS; muito dinâmi
ca e surpreendente para interagir com a arte e 
tecnologia do Gasômetro, bem como honesta e 
direta para estabelecer um diálogo da nossa his
tória com a arte contemporânea latino-america
na, como foi no Deprec. Enfim, tudo isto foi para 
nós a construção do design da Bienal, um proces
so perseguido de forma permanente ao longo de 
todo este trabalho.
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0 B da Bienal na rótula da Carlos Comes

Luciano Deos 
Arquiteto e designer
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CRIAÇAO
Arte cyber

A Arte nunca foi inume aos avanços 
da civilização. Em diferentes momentos, a 
pintura, o desenho e a escultura aliaram-se 
aos avanços de outras áreas do saber, mas 
continuavam com um denominador co
mum: a mão atuando sobre a matéria físi
ca, para transformá-la em Arte. Hoje, a téc
nica e a eletrônica colocaram todo um ins
trumental à disposição dos artistas, mas au
mentaram o afastamento mão-matéria.

Em 1966, o crítico Mário Pedrosa já 
falava numa nova sensibilidade, sobre a qual, 
lá nos distantes anos 60, ele concluía: «É 
um fenômeno cultural e mesmo sociológi
co inteiramente novo. Já não estamos den
tro do parâmetro do que se chamou de arte 
moderna. Chamai a isso de arte pós-mo- 
derna, para significar a diferença.»1 Para ele, 
arte pós-moderna seria «toda atividade ar
tística neste novo contexto técnico-cultu- 
ral», ai incluídos o cinema, a televisão e, ele 
antevia, a cibernética, nos quais se daria a 
«perda da unicidade».2 O artista enquanto 
«fazedor de objetos»3, conforme Mário 
Pedrosa, é posto em questão.

Utilizo aqui o Mário Pedrosa, um dos 
principais críticos que o Brasil já produziu, 
para salientar que, aquilo que a ciberarte se 
propõe a discutir, já tem com folga umas 
quatro décadas. Se antes as propostas ain
da eram discutidas no campo das possibili
dades, agora começamos a debater a sua 
abrangência na(s) prática(s), mas sabendo 
que estamos apenas adentrando num cam
po muito fértil de possibilidades.

E a Arte, como fica?
Diana Domingues, curadora da mos

tra de arte e tecnologia intitulada Ciberarte: 
Zonas de Interação, desta segunda Bienal do 
Mercosul, defende que: «Na cibercultura, o 
homem experimenta a interatividade com 
máquinas e seus bancos de dados, a comu
nicação planetária (...)». A interatividade tem 
sido apresentada como pedra de toque desta 
arte em novo meio e instrumento. Mas uma 
interatividade diferente daquela buscada 
pelos artistas dos anos 60, com seus 
«tocáveis», «vestíveis», etc., que supunham 
a ação direta sobre os sentidos do especta
dor, na construção da ação artística. Hoje, 
a interatividade supõe (por enquanto) a ação 
da mão sobre o mouse ou outros terminais 
eletrônicos, que responderíam aos estímu
los; a interação, em si, é menos físico-sen-

sorial e mais mental-visual.
Qual a diferença, então, entre a 

interatividade proposta pela ciberarte e a do 
terminal eletrônico que nos despeja extra
tos e dinheiro, conforme o teclamos? Des
confio é que nesta discussão que está o 
cerne das novas questões da ciberarte - que 
deveria perder o «cyber» e justificar-se ape
nas enquanto Arte - e não na apregoada 
interatividade. Será que um leitor modelo, 
de que fala Umberto Eco, não interage com 
um Picasso, com um Goya ou com um 
Iberê?

No lugar da interatividade, não seria o 
próprio espaço de criação a questão a ser 
discutida? A arte se constituiu, até início do 
século 19, pela busca em reproduzir o real. 
Depois, buscou romper não só com o com
promisso de reproduzir o real, mas tam
bém libertar-se dos limites da tela para apos
sar-se do espaço exterior. Ou seja, em dife
rentes momentos a questão que permane
ce é a de como construir espaços e dar for
ça ao espaço criado, ampliando-o. E é nes
tes termos, mais do que numa discutível 
interatividade, que qualquer Arte deve se 
constituir e impor. A Arte que utilizar os 
meios tecnológicos para atingir este fins, 
com certeza absorverá para dentro de si o 
espectador, independente deste vir a aper
tar botões ou não.

Outra questão que este novo momen
to artístico coloca é o da presença do autor 
como criador e senhor absoluto de sua obra. 
Num dos sites por onde andei passeando, o 
artista propunha: faça sua interferência nas 
imagens e, «se eu gostar», sua proposta será 
incluída no trabalho. Vejam: a tecnologia e 
as possibilidades são novas, mas as relações, 
antigas. Uma nova Arte que poderia pro
por, como nos utópicos anos 60, ser total, 
ser vida e, portanto, criação coletiva de fato, 
de certa maneira acanha-se ao apegar-se ao 
autoritarismo do autor.

Tudo isso para sugerir: vá até a Bienal 
do Mercosul, olhe, interaja, brinque, inter
rogue e tire suas conclusões. E faça Arte.

Susana Gastai 
Jornalista, professora da Famecos, 

Mestre em Arte Visuais/UFRGS

1. PEDROSA, Mário. Mundo, Homem, Arte em crise. 
São Paulo: Perspectiva, 1975. P. 94.
2. Idem, p.240.
3. Idem, p. 88.

Edmond Couchot e Michel Bret. Le plume et le pissenlit

A mostra Ciberarte 
está em exposição 

no Gasômetro 
até 9 de janeiro, 

de terças a domingos, 
das 10h às 22h. Philadelpho Menezes e Wilton Azevedo. 
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Visite a exposição Iberê Camargo 
na II Bienal do Mercosul de 05/11 a 09/01/2000 no MARGS.‘X \%(a mo ôâhz ha Arfe, cjuc c ^mprr jcmA.

Ol\AÔ A Arfe í A mlliicX ÚlAiúcX \)Oz\ Jberê Cawa^o IFundação Iberê Camargo GERDAU
NOSSO PHOOUTO É AÇO. 
NOSSO FORTI t VOCÍ.



ENTREVISTA
Fábio Magalhães:
“A Bienal foi feita para pensarmos

CG - Pensar a identidade cultural é 
a proposta da curadoria desta 
segunda edição da Bienal do 
Mercosul?
FM - A bienal não é um conceito que você 
escreve e executa. A Bienal é um processo, 
um processo bastante complexo que envolve 
um conjunto de pessoas, curadores, artistas. 
Há discussões intensas no período de 
montagem, inclusive mudanças nos projetos 
previamente aprovados por nós. A edição 
anterior era mais histórica, mais antológica, 
onde você podia trabalhar com um olhar mais 
reflexivo, mais acadêmico, pensando a 
história da arte. Essa é uma Bienal 
contemporânea, é uma provocação. A 
identidade sempre foi um problema dos países 
periféricos. Quem se preocupa com a 
identidade é quem sente que sua identidade 
está ameaçada. No mundo globalizado, esse é 
um processo que se generaliza, que ganha um 

formato diferente atingindo os grandes centros 
produtores. A identidade não é algo mais 
regional, ê uma marca do tempo no qual eu 
vivo. Antes nós fazíamos um esforço enorme 
em busca da informação. E surpreendente ver 
o quanto Mario de Andrade era alguém tão 
bem informado com as limitações de sua 
época. Sem nunca ter saído do Brasil, era um 
cidadão do mundo. Hoje você faz um 
movimento inverso. E uma tal quantidade de 
informação que você se esforça para não se 
contaminar. Essa questão da contaminação 
aparece na Bienal, como modismos 
contaminam ambientes e passam a se 
sobrepor a determinadas formas de 
expressão. Essa bienal não tem temas, tem 
problemas.

MP - Segundo as tuas colocações, a 
identidade cultural ultrapassa as 
questões geográficas, trabalhando 
com integração, isolamento e 
identidade, questões trazidas pela 
globalização.
FM - Exatamente. Antigamente você tinha

uma noção de identidade formada por um 
conjunto de coisas, respondendo a questões 
como o que é o brasileiro, o que é o gaúcho. 
No mundo contemporâneo, esses estereótipos 
não existem mais, eles não nos bastam. 
Numa mesma pessoa, você pode encontrar 
um conjunto de identidades. A fragmentação 
é característica da sociedade contemporânea e 
o artista trabalha essa pluralidade de 
problemas. A regionalidade é algo 
interessante. Fui visitar alguns artistas em 
Cochabamba e a Leonor Am ar ante esteve 
visitando alguns ateliês em Santa Maria. 
Não vigora mais o processo anterior que 
obrigava os artistas a saírem de suas cidades 
em busca da informação num grande centro. 
Hoje esses artistas estão tão informados 
quanto os que moram em Porto Alegre ou 
Nova Iorque.

PM - Esse acesso democrático à 
informação “contamina” a obra de 
arte?
FM - A contaminação não é 
necessariamente negativa. 0 que é meu, o que 
é nosso, o que é do outro é difícil de ver em 
termos de forma e conceito artístico. Você 
percebe só no conjunto de uma obra. Quando 
você pega, por exemplo, o Iberê Camargo, 
você se depara com um artista inventor. Ele ê 

formador de uma linguagem, não de uma 
tendência artística. São artistas capazes, no 
seu tempo, de construir um universo que os 
identifique.

AT - Epossível definir o que é 
identidade no contexto da 
globalização? Como tu encaras as 
micro-identidades? Nunca a 
imprensa italiana esteve tão 
chauvinista como agora. Cada país 
está tentando contar a sua própria 
história, tentando, à sua maneira, 
salvar-se no meio da geléia geral. 
FM - Existe sempre uma geléia geral. O 
italiano, por exemplo, é muito regionalista.
O fato de você ser regionalista não impede de

ser universalista. Pegando o caso da Itália, 
ela começou a discutir isso a partir da 
integração européia, com o temor de que 
desaparecessem os valores regionais. O que 
está acontecendo hoje é um fortalecimento 
dessas regionalidades, mas sem nenhuma 
recusa de todos os “benefícios” da 
globalização, da informação televisiva, da 
informação de música, cultural, enfim de 
todos os elemento de consumo. A identidade é 
uma preocupação do nosso tempo. Nas artes, 
passado o momento das vanguardas do 
modernismo, em que se queria liderar 
pessoas, apontar caminhos, há uma enorme 
perplexidade no mundo contemporâneo.
Estão mais confusas as pessoas que estão 
refletindo mais profundamente. Você não 
encontra no mundo da filosofia ou da arte 

formulações ao estilo da vanguarda: isso é o 
correto, isso não pode. No concretismo 
paulista ou no neoconcretismo carioca havia 
definições muito claras do que fazer e 

proibições. Hoje isso é completamente 
ultrapassado. No fundo, o artista ganha uma 
liberdade enorme, mas essa liberdade também 
lhe dá uma fragilidade.

MP - Me parece que a noção da 
transvanguarda, o retorno à casa 
paterna como Bonito Oliva fala, é 
um reforço da fragilidade, da 
perplexidade de um modo geral.
A questão da identidade retorna e é 
retomada com bastante vigor.
FM -A questão da identidade se recoloca no 
nosso tempo. E um problema para o francês, 
por exemplo. Estamos trazendo um módulo de 
arte e tecnologia. Estamos passando do mundo 
da realidade para o mundo da virtualidade. O 
homem vai se afastando da natureza e vai 
criando cultura. A nossa realidade urbana 
não é a realidade da natureza. Agora estamos 
dando um outro salto. Num processo muito 
acelerado, estamos saindo dessa realidade e 
indo para o mundo virtual.

A segunda edição da Bienal do 

Mercosul, que recebeu mais de 

17 mil pessoas só no primeiro 

fim de semana, foi feita para pensar 

a arte contemporânea, seus 

problemas, suas perplexidades.

Mais do que temas, trouxe o 

problema da identidade cultural 

como um dos fios condutores de

uma trama artística. Nessa

4 entrevista, o paulista Fábio

Magalhães, curador-geral. expõe as 

provocações e os impasses do 

projeto numa conversa com os 

críticos e professores Armindo 

Trevisan e Marilene Pieta e com os 

jornalistas Paulo Moreira e Cida 

Golin.Fábio Magalhães tem uma 

longa experiência na administração 

de instituições públicas. Entre outras 

atividades, foi diretor da Pinacoteca 

de São Paulo, secretário de cultura 

do mesmo município, conservador- 

chefe do MASP e, atualmente, dirige 

o Memorial do América Latina.
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o nosso tempo”
AT - Ao mesmo tempo, há uma 
tendência de volta à natureza, de ir 
para locais silenciosos só para ouvir 
as baleias...
FM - 0 homem está de tal maneira 
destruindo, contaminando a natureza, que 
essa preocupação se coloca. Talvesç no futuro, 
estaremos de tal maneira destruindo os 
elementos da realidade que haverá um esforço 
para a volta da realidade.

MP - E quanto às linguagens 
tradicionais em arte?
FM - Você tem hoje um grupo no Brasil 
trabalhando a pintura e discutindo suas 
questões. Essas formas sobreviverão, são 
linguagens inesgotáveis. A pintura ainda 
oferece possibilidades que não foram 
exploradas. Um grupo de paulistas se reúne 
sistematicamente para discutir problemas da 
pintura, da Renascença á contemporaneidade, 
a questão da superfície, do suporte, da cor, da 
matéria, da luq. No Rio, também se 
desenvolveu uma escola pictórica muito forte a 
partir dos anos 80. Você percebe a força e a 
capacidade da pintura de Iberê Camargo, 
que pintou até os anos 90, de te emocionar 
contemporaneamente.

CG - A Bienal ainda é a melhor 
forma de se mapear tendências de 
uma época?
FM - Nos últimos anos, surgiram inúmeras 
bienais no mundo inteiro, bienais pequenas, 
não gigantescas como a de Veneza ou a de 
São Paulo. Portanto, é algo muito vivo e é 
vivo porque carrega um processo interessante. 
A exposição dos cubistas, por exemplo, tem 
limitações, mas é a p rimeira vecç em que 
vamos ver Picasso contextualiqado na 
América Eatina. Geralmente, essas mostras 
já vêm prontas da Europa. A Bienal pega 
críticos, artistas e os produtores numa 
engenharia onde não se separa muito uma 
coisa da outra, desde as demandas dos 
artistas, quando o sujeito sai para comprar 
tecido, conseguir morcego empalha do... As

pequenas bienais, como é o caso dessa, são 
mais ágeis, não são burocráticas. Dinheiro e 
cultura não vão na mesma linha. Eu 
pergunto: quanto custou a Semana de 22? 
Não custou nada, os caras ocuparam o 
Yeatro Municipal, fizeram uma série de 
confusões e, sem dúvida, foi um dos episódios 
mais importantes da história recente do país. 
Muitas vesçes você gasta fortunas incríveis e 
não tem significação. O fato-cultura não está 
ligado ao custo, o que é ótimo para nós. Ao 
mesmo tempo, é preciso pensar melhor o 
incentivo fiscal no Brasil. Ele ajuda a 
cultura, mas tem um lado perverso. De 
repente, vira uma questão contábil e não 
cultural. As ve^es gastar mais, não importa 
em quê, é mais importante do que gastar 
menos. Está acontecendo no Brasil uma 
inflação de custos nas produções culturais. As 
leis contribuem para isso. Eu posso dar 100 
e descontar 120, 150, eu trabalho com o 
chapéu alheio e, para descontar mais, há 
interesse em que custe mais.

CG - Quanto custou a Bienal?
FM - Em torno de seis milhões de reais. A 
Bienal do Mercosul, seguindo o procedimento 
da primeira, paga tudo. Estamos tentando 
modificar isso aos poucos. Ela pega a obra 
na casa do artista, paga o transporte, a 
passagem do artista. Isso tem um aspecto 
positivo. Os países latino-americanos são 
países pobres e, com isso, você não prejudica 
as representações. Mas acho que os países 
têm que começar a ajudar. A Colômbia (país 
convidado) e o Chile já começaram a 
contribuir. Essa Bienal pegou um momento 
de crise. O dólar estava a RS 1,20 quando 
levantamos os custos e saltou para RS2,00.
A Bienal estava programada para ter um 
custo de 5 milhões de dólares e caiu pela 
metade com uma série de cortes. Mas o 
conceito cultural da exposição não foi 
prejudicado, a essência da contemporaneidade 
está presente. A Bienal foi feita para nós

pensarmos o nosso tempo.

CG - E possível mapear 
características constantes nessa 
produção contemporânea?
FM - No núcleo de artistas dessa mostra, é 
possível verificar o declínio da questão 
geométrica, das correntes construtivas. Há 
uma grande preocupação de volta ás questões 
humanas. Você vai encontrar neo- 
expressionismos. A arte brasileira, hoje, é 
uma das mais ricas do mundo. Estou 
surpreso com a diversidade e a qualidade da 
arte brasileira.

MP - E a representação do Rio 
Grande do Sul?
FM - Eu fiquei muito surpreso com a 
qualidade dos artistas gaúchos. Você pega o 
caso da Rochelle Costi, uma artista de 
Caxias do Sul. Numa carreira muito curta 

já é um nome internacional, citado na 
Europa e nos Estados Unidos. Feq uma das 
melhores salas da Bienal de São Paulo. O 
Felix Bressan, por exemplo, participou de 
uma seleção de artistas jovens e se destacou. 
Rapidamente se tornou um nome nacional.
A tendência é que essa Bienal atinja um 
plano internacional. Ela está tendo muita 
repercussão em Buenos Aires, em Santiago, 
nos países do bloco. Não há dúvidas de que 
ela vai chamar a atenção.

CG - E a questão da arquitetura da 
Bienal? Temos o espaço 
institucionalizado do museu, um 
centro cultural que é a usina e os 
armazéns do cais do porto.
FM - A Bienal doa para a cidade um 
equipamento cultural. 0 cais estava em 
ruínas. Hoje encontra-se lá uma das 
melhores salas para arte contemporânea no 
Brasil. Nós trabalhamos muito integrados 
com a questão da arquitetura, pensando o 
espaço e o tipo de obra que nós íamos expor. 
A maioria são grandes instalações de caráter 
peformático. Se a obra mudou tão

radicalmente a sua natureza, a arquitetura 
convencional de um museu não é o mais 
adequado. Os espaços criados são 
extraordinários. Houve sempre uma 
preocupação da integração com o Guaíba. 
Essa relação é a vocação da cidade. 
Procuramos incentivar os artistas para 
trabalhar com essa idéia. Alguns aderiram 
pensando a relação com a paisagem, com o 
horizonte, com o pôr-do-sol. Nós 
aproveitamos as construções que existiam. 
Em todo o lugar há uma surpresa.

CG - Como o senhor vê o olhar 
perplexo do público leigo sobre a 
arte contemporânea?
FM - Eu não sou fanático por arte- 
educação. Acho desastroso diqer o que é arte 
para um aluno. Acho interessante alguém 
parar na frente do refrigerador e perguntar se 
aquilo é obra de arte. Um japonês, há alguns 
anos, botou uma série de objetos nas ruas de 
Tóquio. As pessoas paravam, discutiam o 
que eram aquelas coisas enormes no meio da 
rua. Depois as obras foram para dentro de 
uma galeria de arte e perderam toda a sua 
riqueza cognoscível. Aí as pessoas d fiam: “é 
coisa de artista, obra de arte”. O sujeito 
preconceituosamente acha que sabe o que é 
arte e df: “isso aqui é arte? Pelo amor de 
Deus, até o meu menino faf. E os meninos 

jaqem coisas fantásticas. Acho que a coisa 
mais rica que a arte traq para nós são 
inquietações, um pulsar de vida em todas as 
direções. Ouatido eu dou para um quadro 
uma resposta eu matei o meu diálogo com ele. 
Essa inquietação é necessária no mundo 
contemporâneo. Uma das preocupações com o 
nosso trabalho de arte-educação é acabar com 
o preconceito. Esse público que vem na 
Bienal vai estar melhor do que antes porque 
já teve as perplexidades da primeira edição.
E vai voltar para a terceira. Assim você vai 
formando um olhar mais aberto. Arte não é 
de elite, as obras são capares de criar 
perplexidades em qualquer pessoa.

5

Da esquerda para a direita
Rodrigo de Haro, Memória da 
América Latina. 1995-98 
Regina Silveira. Super-X,1997 
Ana Miguel, sem título 
Carlos Leppe. Al Garete. 1999
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ARTISTA
Campo iluminado: 

conversa com Júlio Le Pare
Em setembro deste ano revi a obra de arte é algo de impreciso, difícil de situar. 

Este mundo compreende a produção, a 
comercialização, as pessoas que vivem nele 
e uma significação social. O principais prota
gonistas seriam o artista, o crítico de arte, o 
marchand, o gestionário oficial, o coleciona
dor e o público (povo). Como para o artista 
entrar neste mundo, existe seleção, ele se 
questiona se o ato de selecionar não seria 
um ato de poder cujo exercício consistiria 
em estabelecer critérios e exaltar certas ex
periências artísticas, numa atitude delibera
da de hierarquização. O artista, desta 
neira neutralizado, cairia na armadilha do 
sucesso, à imagem e semelhança da ascen
são social.

Le Pare questionava, em 1966 (e ain
da hoje), o mito do artista genial e com ele 
o mito que o público (ignorante) é incapaz 
de apreciar e identificar-se com a arte de 
sua época. Questionamento que culmina
va numa crucial e atual questão: não pode
riamos imaginar o incremento de uma po
lítica cultural não submissa aos modelos 
nos quais se inspiram hoje, todos os gran
des centros internacionais? Neste sentido, 
ele anuncia algumas pistas dizendo que 
poderiamos, por exemplo, colocar em prá
tica outros métodos de escolha para as ex
posições, para as atividades culturais e para 
as aquisições de acervos públicos, que de
senvolvam a responsabilidade coletiva de 
todos os protagonistas e a heterogeneidade 
de diversas concepções. Citou-me um 
exemplo pontual, do que foi a exposição 
“Corrente” (anos 80), no espaço Latino 
Americano em Paris, lugar de encontro e de
bates sobre a produção contemporânea, de 
uma curadoria não totalizante, aberta, na qual 
artista convida artista, alternando franceses 
e latinos, produzindo desta maneira um sen
tido reflexivo inusitado e interligado.

Em vista destes questionamentos, so
mos tocados pela sinceridade de sua pro
dução artística e de suas posições, quando 
dizia (e diz ainda) que o olho humano é o 
ponto de partida e propõe uma alternativa 
visual nesta retrospectiva, em Porto Alegre. 
Este final do século, iluminado pelo pensa
mento de Júlio Le Pare, nos remete ironi
camente ao início do século, às aspirações 
de uma arte liberadora, preconizada por 
Maiakovski na sua Armada das Artes em 
1922. Relendo alguns textos-manifestos de Le 
Pare encontro esta frase: Será mais que nunca 
questão de substituir a felicidade pela beleza... Se 
como diz o ditado, nem tudo que reluz é

ouro, a exposição de LeParc na Usina do 
Gasômetro, nos envia, na velocidade da luz, 
ao lugar (não utópico) onde ele rege sua 
aspiração de sociedade na qual atitudes ar
tísticas são formas de liberdade comparti
lhadas.

Le Pare em Porto Alegre, quando 
Margarita Schultz convidou-me para apre
sentar uma palestra para os monitores da 
Bienal do Mercosul. Percorrí tudo o que
lembrava e as informações impressas e pela 
primeira vez defrontei-me com aspectos 
essenciais de sua personalidade no que tan
ge à dimensão social, a suas idéias de cria-

Mar/a Ivone dos Santos 
Artista plástica e professora LA./ UFRGS

ção e de liberdade.
Lembrei-me do seu grande atelier em 

Cachan, na França, que visitei em 1988, 
acompanhada por Hélio Fervenza e guiada 
por Juancito, seu filho também artista, e da 
nossa convivência esporádica como 
freqúentadores do Espaço Latino Ameri
cano, em Paris. O atelier de Le Pare, anti
gos locais de uma lavanderia, pareceu-me 
na ocasião um grande laboratório e um 
enorme depósito, onde as peças e experi
mentos de distintas épocas (1965-88) con
viviam em seu estado latente, sem os mur
múrios mecânicos nem o movimento que 
os caracterizavam. Percorri em silêncio este 
Atelier do Movimento. Vi também enormes

1. PRADEL, Jean-Ix>uis, Servergnini, Milan, 1995. 
Exposição no Espaço Electra em Paris.
2. LE PARC, Júlio, PRADEL, Jean-Louis, Histo
rieta, Edition joca séria, Nantes, 1997.
3.1960-68 GRAV (Groupe de Recherche des Arts 
Visuels) : ‘!A vida de todos os dias podería ser bombar
deada de maneira massiva - não por bombas, mas por 
situações novas solicitando a participação e uma resposta 
dos habitantes... buscamos militar contra o artista único 
e inspirado. ” (Garcia Rossi, Le Pare, Morellet, 
Sobrino, Stein. Yvaral. GRAV, Paris, 1966.)

ma-

Júlio Le Pare, Série 15-13. 
acrílico sobre tela,
130x130cm. 1970

A quase totalidade de minhas 
pesquisas são tão somente isto: 
pesquisas. Elas tomam o 
mínimo de forma para serem 
visualizadas.
Elas têm um potencial de 
desenvolvimento e de 
adaptação ou de integração 
com diferentes domínios: 
arquitetura, espetáculo, 
cinema.

Le Pare na Usina

pinturas, trabalhos mais recentes e fiquei 
impressionada pela quantidade de pesqui
sas e de proposições.

Sua participação na Bienal do Mercosul 
propiciou nosso reencontro em Porto Ale
gre, onde conversamos sobre alguns pon
tos importantes de sua trajetória de artista 
experimentador no que tange à criação e o 
mundo da Arte. Trinta anos depois de seu 
prêmio inesperado na Bienal de Veneza, Le 
Pare volta em 1997 com toda a força para 
cena da arte, com duas grandes exposições 
e a edição de um importante catálogo1 que 
reúne obras, projetos de diferentes perío
dos e de uma historieta manifesto2, que nos 
esclarece sobre a dimensão singular, livre e 
crítica, deste artista argentino em Paris e 
recoloca a pertinência destas questões numa 
sociedade globalizada.

A participação ativa e crítica do públi
co com a arte, capital nos anos sessenta e 
setenta, momento de grandes 
questionamentos existenciais e políticos 
sobretudo na América Latina, estão presen
tes já nas propostas iniciais do GRAV/ Pe
quena História ilustrada, Derrubem os mitos, 
Escolha seus inimigos são exemplos de uma 
série de trabalhos, denominados jogos en
trevistas feitos no final dos anos 60. Na 
sua historieta ilustrada (que data dos anos 
setenta) Le Pare dizia que, fora de uma vi
são idílica, o que chamamos de mundo da

Le Pare
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A mostra Júlio Le Pare 
está em exposição 

no Gasômetro 
até 9 de janeiro, 

de terças a domingos, 
das lOh às 22h.
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ITINERÂNCIA
Acervo do MARGS conquista outras cidades

As duas primeiras exposições do acer
vo itinerante do MARGS receberam um 
público expressivo nos museus de Caxias 
do Sul e Pelotas. A acolhida da mostra 
pela mídia, que dedicou generosamente 
capas de jornais para divulgar obras dc 
Portinari e Di Cavalcanti provocou inte
resse e afluência das escolas e um núme
ro grande de visitantes. Em Caxias, a mos
tra abriu no dia 20 dc outubro, numa so
lenidade com a presença do vice-gover- 
nador, secretário de Estado da Cultura, 
prefeito, políticos e empresários. Na oca
sião, também foi assinado um termo de 
compromisso com o Governo do Esta
do, Lojas Renner e Sociedade Cultural 
Miseri Coloni para a recuperação do 
Monumento Nacional ao Imigrante em 
Caxias, um dos símbolos principais da saga 
da imigração italiana.

Em Pelotas, o grande público na aber
tura (3 de novembro), no Centro de 
Integração, confirmou a tradição cultural 
da região. A Reitora da UFPEL, lnguelore 
de Souza, e o prefeito Otelmo Demari 
Alves prestigiaram a solenidade, entre ou
tras autoridades. Na oportunidade, foi lan
çado o projeto de restauração da futura 
sede do Museu Ixopoldo Gottuzzo. Tra- 
ta-se de um belíssimo prédio histórico, cm 
frente ao Centro de Integração do 
Mercosul, e que recebeu no século XIX a 
princesa Isabel.

A itdnerância também leva para Santa 
Maria (17 a 28.11) e para Passo Fundo 
(Io a 12 de dezembro) o mesmo conjunto 
expressivo de pinturas do museu, sinteti
zando uma pequena história da pintura bra
sileira. A iniciativa concretiza o projeto de 
descentralização cultural da Secretaria de 
Estado da Cultura.

Caxias

Pelotas

DO AC AO O MARGS recebe no dia 22, às 
20h30min, em solenidade especial no sa
guão principal, a doação de um conjunto 
importante de obras de arte brasileira. Em 
exposição no Café do Museu, os quadros 
são os seguintes: Croquipara o labor de 
Antônio Parreiras, Balões de Alfredo 
Guignard, Viagem secreta de Lconilson e 
Composição com letras e números de Mira 
Schendcl.

Organizado pela AAMARGS, esse 
projeto teve início no ano passado atra
vés de uma comissão formada para de
tectar lacunas no acervo do MARGS. A 
lista dc indicações foi repassada para a 
produtora cultural Fibra, única empresa 
brasileira autorizada a captar recursos 
para adquirir obras já existentes no pro
cesso de reaparelhamento de museus pú
blicos via Lei de Incentivo Federal (MinC).

A AAMARGS, única organização no Bra
sil a viabilizar recursos dentro desse seg
mento, captou a verba entre o 
empresariado gaúcho. Os doadores são a 
CRT, Goldsztein e Banco Matonc. Segun
do o presidente da AAMARGS Jairo 
Procianoy, trata-se dc um esforço inédito, 
reunindo empresários, associação de 
amigos e direção do museu, para adqui
rir um lote de obras a preço de mercado.

MARGS
BIBLIOTECA - Confira os novos títulos 
da biblioteca especializada do museu, ad
quiridos com recursos da AAMARGS: Cân
dido Portinari de Nereida Rosa (Moder
na,1999), Picasso: quebrando as regras dc David 
Spccnce (Melhoramentos,1988), Era uma ve% 
uma menina de Walmir Ayala (Berlendis & 
Vertecchia, 1997), Tarsila do Amaral de 
Angela Braga e Iigia Rego (Moderna, 1998) 
e Pab/o Picasso de Venezia Mike (Moder
na,! 996). A bilioteca funciona de terças a 
sextas, das 10 às 18h.

25, na loja, após palestra no auditório do 
MARGS (19h30min) sobre processo de cri
ação e a obra gráfica de Iberê. Durante a 
Bienal, funciona de terças a domingos, das 
10 às 22 horas. Telefone: 228-8533.

gunda a sábado, a partir das 10 horas e, no 
domingo, a partir das 15 horas, funcionan
do diariamente até às 22 horas durante o 
período da Bienal,
Telefone: 286-5687.

fechar a cozinha. 7sem

CAFE - Almoços leves e rápidos, saladas 
especiais, clcricot, champagne e cerveja para 
o happy hour do verão. No domingo, dia 
28, apresentação de dança do ventre com o 
grupo de conversação em espanhol que cn- 
contra-se semanalmente no café. A partir 
de dezembro, aceita encomendas para as 
festas de final de ano. Aberto de terças a 
domingos, das 10 às 22 horas.

BISTRÔ - Um final de tarde diferente 
Praça da Alfândega, com mesinhas ao ar 
livre e total segurança, pede chopp, boli
nho de bacalhau, polvo a vinagrete ou queijo 
com punpernicke. Confira o cardápio in
ternacional e as sugestões do dia. De se-

AAMARGS - Interessados em associar-se 
e usufruir das atividades culturais e descon
tos especiais podem escolher entre diver
sas categorias: individual, familiar, estudante, 
maior de 65 ou residente fora do Estado. A 
campanha de novos sócios da AMMARGS, 
desenvolvida pela DCS em 1998, recebeu 
quatro prêmios medalha de prata, sete prê
mios medalha de bronze em diversos sa
lões e certames nacionais e internacionais, 
inclusive o Galo de Prata no XI Festival 
Internacional de Publicidade de Gramado. 
A campanha também ficou entre as três 
finalistas brasileiras do prêmio Profissionais 
do Ano - 21a edição da Rede Globo exibi
do, em rede nacional, no dia 31 de outubro.

LOJA - Os produtos da Bienal (catálogos, 
camisetas, bolsas, canecas, bonés, etc) estão 
à venda na loja do MARGS. No local tam
bém podem ser feitas as inscrições para o 
seminário internacional com CillesLipovetsky: 
arte contemporânea epós-modernidade, que acon
tece de 22 a 24 no Cultural Americano. O 
artista Mário Carneiro autografa seu livro de 
correspondências com Iberê Camargo no dia

na

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

•Cerdau
• 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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ACERVO
A arte de iluminar

A maior referência para a ilustração, 
no Rio Grande do Sul, continua sendo o 
grupo de artistas que atuou na Livraria do 
Globo, principalmentc à frente da Revista 
do Globo, a partir de 1928. No comando 
deste ilustre grupo estava o artista gráfico 
alemão Ernest Zeuner.

Zeuner (1895-1967) veio da Alemanha 
em 1922. Havia cursado a Academia de 
Artes Gráficas de Leipzig e considerava- 
se um mero gráfico. Conforme Carlos 
Scarinci, em A gravura no Rio Grande do Sul’ 
ele “aplicou sua habilidade na iniciação de 
um grupo de jovens nos segredos das ar
tes gráficas sem reivindicar destaque ou 
mesmo pretender mais do que um exercí
cio honesto e correto da profissão. (...) 
Zeuner soube permitir que os desenhistas 
sob sua chefia desenvolvessem cada um o 
seu próprio caminho”. E sob sua chefia 
estavam alguns dos grandes nomes das 
artes do Estado, entre os quais podemos 
citar Vitório Gheno, Edgar Koetz e João 
Fahrion. Mas essa história começa antes...

E em Les origines de ia peinture modemiste 
au Rio Grande do Sul - Brésil que Maria Lúcia 
Kem nos conta uma parte desta história, 
que inicia-se nas revistas literárias que agre
gavam em torno de si um grande grupo de 

ores, pintores e ilustradores).

tinela do Sul e tendo como artistas
o Conde Von Chanac, Inácio
Weingártner e Joaquim Samarach.

A frente continuamos com a
Livraria do Globo e suas obras

capas c ilustrações primoro-com
samente executadas por gente do
porte de Fahrion, Koetz e Gastão
Hoffstetter e também, nos anos 50,
as capas da jovem Clara Pechansky.
Outro grupo ótimo é o
da revista Horizonte
onde atuam Carlos Scliar,
Vasco Prado c Danúbio
Gonçalves, entre outros.
Esta produção tem con
tinuidade cm anos recen
tes como no jornal O
Continente q abriu es-ue
paço para um grupo mui
to grande de artistas.

Algo desta memória

ÁGUA
minerai-

:ão em perió-
lustraçôes de Zeuner do acervo do MARGSem

is tem sido resgatada em algumas mostras, 
z como a de Edgar Koetz, com curadoria de 
r Ana Carvalho, e a dos ilustradores da Li

vraria do Globo com curadoria de Renato 
Rosa. E muito pouco se considerarmos o 
tamanho e a qualidade da produção gráfica 
entre nós. Mas este texto era para falar da 
obra de Ernest Zeuner, da qual 
do MARGS possui vários exemplares. Exi
bidas várias vezes, estas ilustrações foram 
feitas para a Revista de Educação e aten
dem, portanto, à necessidade de textos 
educativos. Mas sua qualidade, sua 
inventividade e sua beleza lhes dão autono
mia. Podemos olhá-las hoje, principalmen
te algumas, como exemplares primorosos 

í, o mesmo grupo vai criar, de pintura, todas com uma qualidade téc-
sugestão de Getúlio Vargas nica insuperável e algumas com um hu

mor e inventividade ímpares.
E um belo exemplo de uma área pou

co valorizada e tão difícil que exige, além 
de habilidade técnica e talento, uma capaci
dade de deslocar-se de si e pôr-se a serviço 
de outros, tomando visível o que está em 
palavras e, mais importante, ainda, possibi
litando o vôo da imaginação a partir da su
gestão da escritura.

As vezes penso que a nomenclatura que 
usamos para as ilustrações em textos ma
nuscritos é mais justa do que a que usamos 
hoje. Chamam-se iluminuras as ilustrações 

Se olharmos para trás dos textos e é exatamente isso que um bom 
saberemos de um grupo ilustrador ou capista faz: ilumina o texto.

;e atuou no Estado no sé
culo XIX, ilustrando jornais como A Sen-

a que aportou e permane- 
4 a 1925), Sotero Cosme e 
Depois da Máscara (da qual 
nunicação Hipólito José da 
piares em sua coleção) vem 
ida cm setembro de 1926. 
i na publicidade e na ilustra- 
r modernista” semelhante 
:a Klaxon, publicada pelos 
São Paulo. Trabalharam 
:ro Cosme e João Fahrion 
epois vão atuar na página

o acervo

na

âo Presidente do Estado), a 
ista do Globo que tinha por 
:tivo “constituir uma ponte 
e o Rio Grande e o resto do 

mundo”, nas palavras de 
seu diretor Mansueto 
Bernardi. E nesta revis
ta que vai se dar uma efe
tiva modernização do 
pensamento artístico do 
Estado. Mas a história

-

continua tanto para fren
te quanto para trás.

Paulo Comes
Artista Plástico. Doutorando em Artes Visuais/UFRGS
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