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EDITORIAL No mês de outubro, o MARGS 
disponibiliza seus espaços para a 
preparação da II Bienal de Artes Visuais 
do Mercosul que será inaugurada no dia 
cinco de novembro. Desde os últimos 
dias de setembro, nossas dependências 
têm sido percorridas diariamente por 

uma equipe de trabalhadores 
que, num esforço conjunto, 
busca dotar o Museu de 
condições adequadas para 
abrigar obras dos mestres 
Picasso, Léger, Diego Rivera, 
Tarsila do Amaral, Brecheret, 
entre outros nomes do 
movimento cubista, além da 
grande retrospectiva de 
Iberê Camargo, um dos

maiores artistas do nosso século, 
criador paciente e obsessivo 
de seu próprio tempo.
O MARGS, certamente, se constituirá 
num espaço nobre da Bienal, devendo 
receber um número expressivo de 
visitantes, muito deles vindos de 
outros Estados e países vizinhos.
Em breve, a Feira do Livro retornará 
à Praça da Alfândega, em sua 45a 
edição. Reafirmando uma antiga 
parceria, realizaremos, juntamente 
com o Instituto Estadual do Livro e a 
Câmara do Livro, o seminário 
intitulado “A cor da palavra: o 
encontro das artes plásticas com a 
literatura”. Reunindo artistas, 
escritores, professores e críticos, nos

propomos a aprofundar o debate cm 
tomo das afinidades entre a criação 
plástica e a criação literária.
A partir de 20 de outubro, uma 
exposição itinerante levará obras 
significativas do acervo do MARGS a 
quatro municípios. Através desta 
mostra, trabalhos de Portinari,
Di Cavalcanti, Iberê, Malagoli, Fahrion, 
entre outros, serão exibidos em Caxias, 
Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo, 
implementando nossa proposta de 
descentralização da cultura. Este 
projeto de itinerância, que terá 
continuidade no próximo ano, ao ser 
estendido a outras cidades, tornará 
possível a socialização de um 
patrimônio artístico que é de todos os 
gaúchos.

0 prédio do MARGS nos anos 20

Direção do MARGS

GERACAO Seis gaúchos contemporâneos no MAC
... E sobre o que exatamente estamos 

falando quando anunciamos a arte gaúcha 
contemporânea? Sobre arte e não arte, 
balizados pelos parâmetros internacionais 
e históricos das instâncias de legitimação? 
Sobre os impulsos subjetivos e subjetivados 
que levam o homem à produção simbóli
ca? Sobre as teorias econômicas e 
culturalistas que capitalizam essas produ
ções simbólicas sob credenciais de 
artisticidade, erudição e ou, ingenuidade? 
Sobre ser atual, refletindo e catalizando o 
pensamento e o sentimento de uma época, 
um período, um momento, seguindo uma 
avaliação universalmente ressonante que 
nos ateste um fato artístico ser, ou não ser, 
contemporâneo? E por que gaúcha? Por 
que a obra foi produzida aqui nos nossos 
pagos, autônoma e isolada de um contexto 
cultural, antropológico, gco-político global? 
Fruto exclusivo, resultante de nossa tradi
ção e arbítrio, como se fôssemos uma civi
lização autóctone? É consenso que o que 
define um objeto de arte é a constatação de 
um procedimento operacional articulado 
por um procedimento mental, resultando 
num produto (a obra) formado e justifica
do em seu conceito operatório (como ela 
foi feita). A partir disso, abordar, engajar, 
classificar, interpretar, segregar, valorizar e 
criticar a obra de arte são questões de
correntes que não nos cabe, aqui, enca
minhar. Também adiaremos a querela 
sobre a pertinência da classificação 
contemporânea’ ’ (m< xierna? pós-moderna?) 

e “arte gaúcha”. Falaremos da arte. Gaú
cha. Contemporânea. Falemos de artistas no 
museu. Dos seis (apenas seis!) Artistas Con- 
vidados/1999 do Museu de Arte Contem
porânea do Rio Grande do Sul.

De 6 de novembro de 1999 a 30 de 
janeiro de 2000, a convite do Conselho 
Curador do MAC/RS, Alfredo

Nicolaiewsky, Anico Herskovits, Carlos 
Wladimirsky, Karin Lambrecht, Mário 
Rõhnelt e Regina Ohlweiler apresentam 
seus trabalhos recentes ao grande público. 
No momento em que todas as atenções se 
voltam a Porto Alegre como pólo das artes 
visuais no Cone Sul e, por questões 
curatoriais, apenas doze artistas represen
tam a produção gaúcha contemporânea na 
II Bienal do Mercosul, essa exposição re
força, aos apreciadores e especialistas que 
aportam na capital, uma abordagem pano
râmica da nossa arte contemporânea. Per
mitirá ao cidadão interessado uma leitura 
alternativa, mais abrangente, da arte no Rio 
Grande do Sul.

A propósito desse convite, uma 
amostragem muito específica da atual pro
dução gaúcha oportuniza o resgate, ainda 
que numa representação reduzida, de uma 
geração ‘espremida’ no cenário artístico 
nacional das últimas décadas.

Trata-se de um imenso número de ar
tistas alimentados pelo desejo do novo e 
experimental, talvez acentuado pelos mo
vimentos contracultura (beat, hippie) nos 
anos 60 . Mesmo assim, têm suas bases 
operacionais e conceituais assentadas nos 
anos 70. Geração Espremida, como já é in- 
formalmcnte corrente no meio artístico, 
seria uma forma de intitular com ironia e 
humor a resistência desses artistas frente às 
circunstâncias mercadológicas do país.

Durante o dolorido período entre o 
sufoco dispersivo da ditadura e a anistia 
política, com todos seus respectivos des
dobramentos sócio-culturais, estes artistas 
encaminharam seus projetos e produções 
por uma via marginal aos comandos 
hegemônicos da época, celebrados e legiti
mados pelas rupturas da festejada geração 
80. Quando, liderados por cariocas e 
paulistas, um boorn de jovens artistas em

balados por um sentimento internacional 
globalizador revitalizou o cenário espeta
cular e midiático das artes com pastiches 
(sic!), paródias, citações, auto-referenciações, 
apropriações e mais uma míriade de postu
lados pós-modernos. Muitos gaúchos, cabe 
lembrar, também souberam aproveitar essa 
festa!

Os convidados do MAC/RS são gaú
chos que têm na pesquisa competente a 
razão de suas trajetórias e desenvolvimen
to continuado, além da produção de eleva
da qualidade formal e notória independên
cia conceituai.

Sem configurar uma proposta 
curatorial conceituai, temática e ou de 
enfoque histórico rígido, apesar do passa
do comum, que espreme/exprime a gera
ção desses artistas, essa exposição goza do 
privilégio anfitrião de deixar seus convivas 
à vontade. Cada convidado traz à mostra 
trabalhos de sua eleição pessoal, conside
rando o ineclitismo da obra em Porto Ale
gre e sua adequação ao espaço da Galeria 
Sotéro Cosme do MAC/RS. Tais conside
rações, embora não sejam critérios, pressu
põem uma produção recente, de fins dos 
90... talvez referências premonitórias dc uma 
geração futura, híbrida, plural, midiática, 
telúrica e desterritorializada, identitária e, 
quiçá, não identificada pelo esquartejamento 
homogenizante das décadas e dos movimen
tos culturais.

Os Artistas Convidados 1999, são ape
nas seis. Sugerem, com parcimônia, uma re
presentação gaúcha simbólica, de todos 
aqueles que, com carreiras consolidadas 
alheias a modismos e tendências, continuam 
atuantes, apaixonantes, entregues à 
combativa rebeldia das poéticas visuais.

Bianca Knaak
Professora e pesquisadora em Artes Visuais, 

Mestre em História, Teoria e Crítica de Arte pelo
IA/UFRGS
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CRIAÇAO
O vanguardismo de 

Pedro Geraldo Escosteguy 

na letra e na imagem
engajada. Nessa fase, Escosteguy envol
ve-se em projetos culturais tais como o Pri
meiro Festival Brasileiro de Poesia, realiza
do em Porto Alegre, e Praça Pública para 
Poesia que trazia o slogan “O povo tem di
reito à poesia”.

Em 1960, Pedro Geraldo Escosteguy 
muda-se para o Rio de Janeiro onde publi
ca, na revista O Cruzeiro, seus “anticontos”. 
Há neles um trabalho formal que resulta 
na brevidade do texto, o qual, sem renún
cia a um tênue fio narrativo, assemelha-se 
mais a um retrato, reconstituído de imagens 
ricas em cores, formas e sonoridades ver
bais. Esses recursos apontam tanto para o 
mundo sensível quanto para a constituição 
interna e as emoções do sujeito que o pin
ta, aproximando-se da lírica. Tematdza o 
cotidiano, mas sob um enfoque sempre 
mais denso e complexo dos sentimentos e 
conflitos humanos.

Por essa ocasião, Escosteguy, médico, 
teórico, poeta e contista aproxima-se da área 
de artes plásticas e estreita sua convivência 
com Hélio Oiticica, Carlos Vergara, Roberto 
Magalhães, Antônio Maya, Rubens 
Gerchman, Antônio Dias e Ângelo de 
Aqui no. O relacionamento com Lygia Clark 
foi mais em decorrência das participações 
em salões, encontros, eventos, mostras e 
bienais.

Gerchman e Waldemar Cordeiro, organiza 
Nova Objetividade Brasileira, exposição reali
zada no MAM/RJ com a participação de 
47 artistas, entre os quais Lygia Clark, Ivan 
Serpa, Antônio Dias, Glauco Rodrigues, 
Geraldo de Barros, Lygia Pape, Roberto 
Magalhães, Marcelo Nitsche, entre outros.

Opinião 65, Opinião 66, Proposta 66, G-4, 
Nova Objetividade Brasileira, além da 
recorrência à liberdade de participação e de 
materiais e técnicas novas, como o 
surgimento do “objeto”, representavam 
mais um “protesto” ou uma postura do ar
tista diante dos fatos sociais e políticos. Mas 
Pedro Geraldo Escosteguy vai mais longe: 
dialético ferrenho, nas palavras de Oiticica, 
propõe-se ao objeto semântico, onde im
pera a lei da palavra, palavra-chave, pala- 
vra-protesto, palavra onde o lado poético 
encerra sempre uma mensagem social que 
pode ou não ser impregnada de ingenuida
de e onde o lado lúdico conta como fator 
decisivo nas proposições.

De volta a Porto Alegre, nos anos 80, 
volta-se para novos projetos: O Livro de 
baicais e Tarôpoético. Não consegue finalizá- 
los, morrendo antes, em 1989. Sua obra, 
porém, manifesta uma marca de agitação 
cultural, participando e originando 
tendências no cenário da modernidade bra
sileira e evidenciando o fascínio que as for
mas físicas, as novas possibilidades de ex
pressão, a junção do elemento plástico à 
palavra exerciam sobre ele, como se seu tra
balho representasse um laboratório do qual 
a forma, a cor, a imagem, a emoção, a pala
vra constituíssem o material básico.

Detalhe de Cisne, poema de Escosteguy, 1969
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optóofM cruzamentos entre a criação plástica e a literária. 
.. J i 0 médico gaúcho Pedro Geraldo Escosteguy,

mi
com certeza, foi um desses talentos capazes de 

7~ explorar de forma radical as possibilidades 
/ das cores e das palavras.
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W O mês de julho de 1999 marca os dois 
pontos extremos na trajetória de Pedro Ge
raldo Escosteguy: o seu nascimento há 83 
anos e os 10 anos de sua ausência. Os seg
mentos intermediários a esses pontos re
velam um ser plurifacetado que atuou nas 
mais variadas áreas de manifestação cultu
ral e profissional, tendo se destacado em 
todas.

i
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novas
Escosteguy formou-se no curso de 

medicina em 1938 e exerceu sua profissão, 
com brilhantismo, até o ano de 1980. Fo
ram 42 anos de atuação nesta área científi
ca com trabalhos publicados em congres
sos nacionais e internacionais, lecionando 
em cursos de aperfeiçoamento e desenvol
vendo vários serviços sociais.

Paralelamente a este profissional técni- 
co-científico vamos encontrar um artista de 
trajetória bastante peculiar que se inicia na 
poesia, migra para o conto, ingressa nas 
artes plásticas e retorna ao verso. Nesse 
círculo, imagem de força mística, deparamo- 
nos com um percurso inquieto, desafiador 
e inovador.

No início dos anos 50 publica Entre 
imagens e canções e Adágio. Já como membro 
assíduo do Grupo Quixote publica Canto à 
beira do tempo (1955), Poesia Quixote (1956), 
A palavra e o dançarino (1958), deixando iné
ditos os poemas de Madrugadas primitivas. 
O grupo Quixote expressou o anseio local 
de renovação e pesquisa e introduziu, no 
Rio Grande do Sul, uma poesia reflexiva e

Participa, em 1964, do XIII Salão Nacio
nal de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, 
categoria Pintura, com os quadros Jogo; Tor- 
turador e Pintura Táctil, sendo esta última, 
opinião de Oiticica, a primeira obra plásti
ca propriamente dita com caráter partici
pante no sentido político, criando uma es
pécie de relevo para ser apreendido menos 
pela visão e mais pelo tato, no sentido da 
obra de mensagem político-social em que 
o espectador teria de usar as mãos, como 
um cego, para desvendá-la.

No ano seguinte, integra Opinião 65, 
exposição organizada por Jean Bighici e 
Ceres Franco, no MAM/RJ, que visava, 
através da ruptura, especialmente à arte abs
trata, estabelecer relações entre as vanguar
das brasileira e francesa, mostrando obras 
de artistas lidados à Nova Figuração e à Fi
guração Narrativa. Em 1967, Pedro 
Escosteguy, juntamente com Carlos Verga
ra, Frederico Morais, Hélio Oiticica, Mário 
Barata, Maurício Nogueira Lima, Rubens

na

na
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Soraya Bragança 

Coordenadora do Acervo de Pedro Geraldo 
Escosteguy e Doutoranda em Letras pela PUCRS

A cor da palavra: o encontro 
das artes plásticas com a literatura Pintura

De 9 a 11 de novembro,
às 19 horas, no auditório do MARGS
Dia 9
•A verbalização em artes plásticas/Armindo Trevisan 
•A cor da palavra em Joyce/Donaldo Schuler
Dia 10
•(S)obras poéticas/Renata Requião 
•A transposição da pintura para a escrita:

as afinidades em Iberê/Paulo Ribeiro 
•Pedro Geraldo Escosteguy: poeta/Vitor Biasoli 
•Escosteguy: uma poética visual/Susana Gastai 
Dia 11
•A cor da palavra na literatura infantil/Laura Castilhos 
•Confissões de um guri daltônico/Carlos Urbim 
•Meninos nada quadradinhos/ Paulo Bentancur
Inscrições
Núcleo de Extensão do MARGS - fone 227-2311

Chegamos à terceira idade 

cuidando da terceira idade.
Há 68 anos a SPAAN faz tudo pelos idosos. Desde atividades 

especiais até alimentação e saúde. Se você também 
quer ajudar ligue para 51 249.1777.
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A BIENAL NO MARGS
Picasso, Cubismo e América

A partir de novembro,
Porto Alegre passa a ser o centro 
das atenções das artes visuais no 
continente com a realização da II 
Bienal do Mercosul.
A abertura está marcada para o dia 
cinco de novembro, no cais do 
porto, em frente à Usina do 
Casômetro, quando 120 músicos e 
duzentas vozes interpretam a 
Sinfonia do Mercosul. criada 
especialmente para o evento. Com 
a curadoria geral de Fábio 
Magalhães, a Bienal pretende 
discutir conceitos complexos como 
identidade cultural, regionalismo e 
internacionalização, além de tentar 
mapear características constantes 
na produção artística 
contemporânea.
Cerca de 150 artistas 
compõem toda a mostra, 
a maior parte selecionada na 
vertente contemporânea de um 
recorte geográfico e econômico 
(Brasil, Argentina. Uruguai, Chile, 
Paraguai e Bolívia). Nesta edição, a 
Colômbia é o país convidado.
A Bienal vai ocupar o MARGS, a 
Usina do Gasômetro e armazéns no 
cais do porto.
Além de exibir a produção atual, 
mostra um segmento de Arte e 
Tecnologia, o chamado ciberporto, 
e salas especiais. A sala dedicada 
ao argentino Júlio Le Pare, prêmio 
máximo da Bienal de Veneza de 
1966, estará no Gasômetro, 
enquanto as salas de Iberê 
Camargo e dos cubistas 
podem ser vistas no 
museu. Um dos pontos 
altos da programação, 
a mostra da vanguarda 
histórica, com obras de 
coleções públicas do 
continente, trará 
originais de 
Pablo Picasso,
Fernand Léger, Georges 
Braque, Diego Rivera,
Di Cavalcanti,
Brecheret,
Tarsila do Amaral, 
entre vários outros, 
revelando o diálogo 
direto ou indireto do 
movimento europeu 
com os artistas 
latino-americanos.
A exposição de Iberê 
Camargo, uma 
homenagem a um dos 
artistas brasileiros mais 
importantes da 
segunda metade do 
século, reúne telas, 
desenhos e muitas 
gravuras sob o signo da 
memória dos carretéis.

O Vaso Azul, Femand Léger. 
óleo sobre tela, 1948

E.F.C.B., Tarsila do Amaral, 
óleo sobre tela, 1948

Para ganhar uma subvenção, com a fi
nalidade de ir à Europa, ocorre a Macunaíma, 
o herói sem caráter; de Mário de Andrade, uma 
idéia: - ...finjo de pintor que é mais bonito! Foi 
buscar a máquina óculos de tartaruga um 
gramofoninho meias de golfe luvas e ficou parecido 
com pintor. A ironia voltava-se sobre os ritu
ais da arte na década de 20: artista, naquele 
tempo, tinha de passar por Paris e... seguindo 
com arame do Governo não é milhor?1

A Cidade Lu% ainda se mantém no ro
teiro de bolsistas, mas quem vai agora são 
os pesquisadores. A boêmia e as vanguar
das artísticas, bem como a arte que produ
ziram no início do século, ficaram na reta
guarda e, hoje, servem como combustível 
para teses acadêmicas ou como curiosida
des que alimentam o circuito dos museus e 
exposições. Rever, reler, resgatar, requen
tar velhas polêmicas, tornaram-se manei
ras de suprir a necessidade pós-moderna 
de servir cultura como espetáculo.

Andreas Huyssen constata que o deslo
camento para o show-business nos parece 
irreversível... o próprio museu é entregue à rede pós- 
moderna e ao mundo dos espetáculos. Apesar dis
so, entretanto, ele agarra-se à convicção de 
queesse caminho revelará porfim aquilo que o 
museu podería ter sido, mas não se tornou devido 
ao ambiente de uma modernidade restritiva: ...um 
espaço para que as culturas mundiais possam coli
dir e exibir sua heterogenidade e até mesmo suas 
incompatibilidades, para transmitir, para hibtidfiar 
e para viver junto no olhar e na memória do espec
tador. 2

de vivenciar confrontos e hibridizações cul
turais em ação. Talvez consigamos ver mais 
do que os limites de um estilo datado e 
estratificado na vitrine da história e consi
gamos conviver com os gestos que o gera
ram e dele partiram.

Basta, para isso, aceitar o convite ao 
território da memória e da imaginação. O 
antropólogo Alfred Gell afirma que umapin
tura de Rembrand é uma perjórmance de 
Rembrandt, e deve ser entendida como tal.3 Para 
ele, em todas as culturas e não somente 
entre os povos exóticos, as obras de arte 
ocupam o lugar de pessoas ou de agentes 
sociais, como acontece com os ídolos. Nós 
convivemos com elas como se convive com 
seres de um imaginário que é do autor e 
nosso também. Seres em que estão vivos 
os gestos que os constituíram e vêm cons
tituindo ao longo dos tempos, incluídos aí 
os gestos do artista, dos críticos, historia
dores, comentaristas e os nossos.

E para ver e pensar o Cubismo nessa 
dimensão de ação humana que cabe per
guntar por que ele logo se tornou um dos 
mais conhecidos e discutidos movimentos 
artísticos do século XX. Muitas serão as 
respostas, mas todas certamente apontarão 
para a consonância entre os caminhos do 
Cubismo e os rumos da sociedade Moder
nista. O Cubismo operou com os mesmos 
processos de destruição e construção que 
deram aos líderes do século a ilusão que 
poderíam desfazer as heranças da miséria 
humana e construir um novo homem, gra
ças ao poder da máquina e da tecnologia. 
Seu método de decomposição da forma em 
unidades, que logo recompunha sob o sig
no da racionalidade construtiva, em tudo 
se assemelhava às propostas da organiza
ção do trabalho e da economia. Nas unida
des fabris do fordismo também os gestos’ 
dos operários se fragmentavam e se 
superpunham em planos que se organiza-

0 Atleta. Picasso. óleo sobre tela. 1909

4

É bom ver hoje alguns dos que 
construiram o Cubismo na Paris do início 
do século, ao lado de latino-americanos que 
com eles dialogaram. Talvez possamos en
contrar na reedição do velho ismo, trans
formado em espetáculo da Bienal, o espa
ço proposto por Huyssen em que, mais do 
que o desenho desta ou daquela tese sobre 
heranças e influências, tenhamos a chance



Latina
Diego Rivera

Estrutura dinâmica. Óleo sobre tela.
115xl99cm. 1961. Coleção particular.

A obsessão pela memória
A primeira vez que Lisette Lagnado 

encontrou Iberê Camargo ficou impressio
nada com o tom literário de sua fala. Era 
início dos anos 90, ela vinha de São Paulo 
realizar uma entrevista para a Folha e vol
tou com a sensação de ter mutilado um 
material poético. Em 94, iniciou uma cui
dadosa série de correspondências com o 
artista. A conversa epistolar, tão ao gosto 
do pintor metódico que chegava ao ponto 
de datilografar suas cartas manuscritas para 
a leitura da posteridade, resultou no livro Cor
respondências com Iberê Camargo da editora 
Duminuras. Ali, Iberê solta o verbo e suas fra
ses em forma de epígrafes. Fornece para o 
interlocutor chaves do seu processo criativo.

Sou um andante.
Carrego comigo o fardo 
do meu passado.

A sentença de tom bergsoniano, a cer
teza de que o passado surge inteiro, 
transmutado, explícito ou oculto no ato 
presente, constitui a idéia central da 
curadoria de Lisette Lagnado para a expo
sição das obras de Iberê Camargo que vai 
ocupar as Pinacotecas do MARGS durante 
a II Bienal do Mercosul. Para ela, poucos 
artistas souberam tão bem pintar o proces
so da memória. Iberê foi um deles, era uma 
espécie de obsessão que fazia parte da sua 
personalidade e do seu cotidiano. Era um 
sujeito, como diz Lisette, que tinha ansie
dade biográfica, preocupado em regular a 
tonalidade do retrato que se faria dele. Sua 
relação com os auto-retratos, por exemplo, 
são exemplares. A curadora selecionou al
guns desenhos do artistas. São exercícios 
do pintor sobre si mesmo, o tempo pas

sando na configuração do rosto, revelando 
como construía destruindo e como o re
trato surgia da insatisfação com o desenho.

O pintor sempre encarna 
as figuras que pinta.
O auto-retrato é ainda o encontro 
do pintor consigo mesmo. Muitas 
vestes me interroguei diante do 
espelho. No passar do tempo, nos 
tranformamos em caricatura.
O quadro não me satisfa^ nunca. 

Ce é o que eu sou, sim,E
mas eu não gosto de mim.

A figura central do processo mnêmico, 
no olhar da especialista, é o singelo carre
tei, o brinquedo do guri “criado na solidão 
da campanha” gaúcha. Iberê era um meni
no que adorava remexer nas gavetas, as ga
vetas de sua mãe, onde encontrava restos 
de fazenda, carretéis. Com eles, armava ba
talhas imaginárias e épicas entre maragatos 
e pica-paus. Objeto lúdico, imagem real ou 
forma abstrata, Lisette percebe o carretei 
desde longe, nas pinturas de naturezas- 
mortas dos anos 50. Nos anos 60, essa ima
gem ganha o vigor do movimento na fa
mosa série Carretéis. Sem perseguir a cro
nologia e as classificações das séries e das 
fases, Lisette percebe a marca do mesmo 
gesto, nem sempre explícito, nos corpos dos 
ciclistas e das Fantasmagorias dos anos 80 
nas figuras humanas do conjunto Tudo te é 
fácil e inútil realizado nos anos 90.

O pintor vê a realidade 
de modo abstrato e tran forma o 
abstrato em realidade.
O carretei, esse ente industrial, 

foi o tema, o personagem do 
meu drama pictórico.

A peregrinação pelo tempo, pelo fluxo 
dos carretéis de Iberê, fez Lisette 
trar nos guaches dos anos 90 imagens ocul
tas no gesto artístico. No verso de cada de
senho, surgem outros desenhos, tão 
impactantes quanto os primeiros.s A 
curadora, doutoranda em Estética pela USP 
e organizadora dos arquivos de Hélio 
Oiticica para o Instituto Itaú Cultural, re
encontrou Iberê Camargo pela memória, 
artéria principal de sua obra recriada de for
mas distintas em várias épocas de sua vida. 
As poderosas frases do artista, recolhidas 
pela jornalista, vão dialogar com as imagens 
em exposição. Afinal, pelo dom da palavra 
e da imagem, Iberê sempre foi o melhor 
porta-voz de si mesmo.

vam segundo os desígnios de uma 
racionalidade onipresente. Além disso, o 
Cubismo deu forma e imagem à cada vez mais 
vertiginosa aceleração do espaço-tempo.

Não há dúvida de que uma proposta 
utópica de construção da racionalidade ab
soluta, associada à ordem social, sempre 
esteve presente nas linhas do Cubismo. 
Razão e ordem evidenciam-se como as pre
missas que estruturam suas formas. Não 
bastasse isso, ainda temos as declarações de 
seus mentores. Já em 1912, Roger Allard 
respondia críticas, afirmando que o 
Cubismo se constituía em um moderno 
classicismo que revivia uma tradição perdi
da durante o Impressionismo. Na mesma 
ocasião, Metzinger descrevia Gleizes como 
uma combinação de lógica e sensualidade 
e, num arroubo nacionalista, dizia que a 
pintura Abundance, de Le Fauconnieris era a 
resposta para a moderna paisagem, dada 
pelos homens de nossa raça? Talvez venha daí 
o fascínio que exerceu sobre latino-ameri
canos sedentos de construção de suas na
cionalidades, como Tarsila, Portinari ou 
Rivera. Talvez seja também por isso que 
Picasso o abandonou, deixando que seu tra
ço buscasse os então esquecidos caminhos 
das formas gregas e medievais.

A exposição Picasso, Cubismo, América 
Latina nos oferece uma oportunidade de 
andar por entre esse ir e vir de gestos, atitu
des, lembranças, influências, confrontações, 
adesões e afastamentos.

ou

5

encon-

José Luiz do Amaral 
Crítico de arte

1 .ANDRADE, Mário de. Macunaima. São Paulo, Martins,
1979
2. HUYSSEN, Andreas. Memórias do Modernismo. Rio de 
Janeiro, UFRJ, 1996.
3. GELL, Alfred. Art and agency. Oxford University Press,
1998.
4. ALTSHULER, Bruce. The avant-garde in exbibition. New 
York, Harry N. Abrams, 1994.

C/da C olin 
Jornalista

Ciclistas. Óleo sobre tela, 
180x213cm,l 989. Coleção particular.
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BIENAL DE VENEZA

No Biennale: 

questionamentos 

de espectador
Grandes mostras de arte e, certamen- convida a arquivar, ou destruir fotografias 

que são únicas por não possuírem mais 
seu respectivo negativo; as imagens de 
Rodcrick Buchanan projetadas no piso 
sobre o qual caminhamos, tambores à es
pera de mãos, são apenas alguns dos con
vites recebidos ao longo da mostra. Con
vites que nos fazem, muitas vezes, deposi
tar um tempo maior diante da obra.

Tempo que parece encontrar uma for
ma de subversão na multiplicidade carac
terística da arte contemporânea, presente 
na exposição. O uno já não é percebido na 
velocidade do olhar, imerso num mundo 
poluído visualmente ao qual estamos acos
tumados. O espectador é interpelado por 
mil relógios de Richard Jackson construídos 
pelo próprio artista ao longo de cinco anos. 
São 540 os bonecos de milho de Buctor. 
O brasileiro Nelson Leiner com centenas 
de estatuetas. Os peixes mortos de Lee Bul 
são 78. Os 16 ratos gigantes traduzem a 
lenda europcia “rei dos ratos” de Katharina 
Fritsch. Tatsuo Miyajima apresentou 2.450 
indicadores digitais azuis. São milhares os 
copos de vidro, que colocados aos pares, 
um de encontro ao outro, se transformam 
em sanduíches de ar ou ampulhetas suge
rindo funcionalidade e magia alquimista: 
obra de Serge Spitzer.

Na atualidade, onde é necessário mais 
do que um mero olhar sobre a obra para 
entendê-la, seriam os convites físicos ten
tativas de diálogo mais prolongado propi
ciando questionamentos e uma maior com
preensão da obra? Quando estamos dire
tamente envolvidos, a experiência se torna 
mais significativa?

Em exposições deste porte, é possível 
que obras corram o risco de passarem des
percebidas? Talvez!

Entre muitos outros questionamentos 
sobre o comportamento humano, religio
sidade, problemas sociais e políticos, que 
não poderiam estar ausentes em 
“dAPERtutto”, perguntam os japoneses, 
preocupados com a parte do fio condutor 
da mostra que tenta imaginar o futuro: para 
aonde vai a arte?

Sigo em frente. A pergunta permane
ce. Penso nas (im)possibilidades de resposta. 
“The relations in the art world are same as 
the relations between States in the post 
Cold War era”. Estaria nesta afirmação, 
obra de Zhou Tiehai, uma possibilidade 
de resposta?

Ainda pensando em tal questionamento, 
me deparo com um curioso grupo de sim
páticas senhoras. Elas estão diante de uma 
máquina de refrigerantes, num corredor de 
passagem de um espaço de exposição para 
outro, com uma questão: seria aquela má
quina uma obra de arte? A resposta me pa
rece simples. Uma vez que a possível obra 
de arte momentos antes havia saciado a mi
nha sede. Simples? Talvez! Definitiva? Não, 
pois momentos mais tarde, já fora das de
pendências oficiais da mostra, observo um 
cartaz colocado ao lado de um canhão, no 
hall de entrada de um prédio da Marinha, 
avisando: “No Biennale’ . Compreendo, 
assim, o grupo de senhoras.

Este aviso esclarecedor (curiosamen
te encontrado em outras cidades européi
as) implode com qualquer possibilidade de 
fechar questões. O espectador, sem 
referenciais, deve ser avisado do que não é 
obra de arte? Poderia ser esta uma possível 
resposta ao questionamento dos japoneses?

te, as Bienais, nos criam expectativas ou 
nos dão pistas do que vamos encontrar 
pelo viés delimitado que as conduzem. Viés 
normalmente enunciado por uma 
curadoria, segundo idéias próprias. Aparen
temente não foi esta a intenção da Bienal 
de Veneza deste ano. Mas a proximidade 
do próximo milênio, época de revisar o 
passado e planejar o futuro, atingiu tam
bém esta mostra de arte. Pensando nisto, 
apresentou como fio condutor 
“dAPERtutto”, nos dando o aval para 
irmos à bienal “abertos”.

Foi com esta intenção que cheguei em 
Veneza e, talvez, com uma certeza: pre
senciar arte contemporânea.

Mas como reduzir Veneza a uma mos
tra de arte? Como ignorar os trens cober
tos de grafites, o calor de 30°C e a veloci
dade do vaporetto que subverte a noção de 
temporalidade e velocidade atuais?

Não estou imune ao que a cidade exi
be. Seus confusos e enigmáticos canais, chei
ros sensíveis às marés, cores, pisos, cami
nhos labirínticos, histórias que se renovam 
a cada retorno, apenas os turistas que pare
cem sempre iguais... Veneza já é um espetá
culo, mas devo resistir, afinal, meu objetivo 
não estava direcionado para esse espetácu
lo. Meu objetivo foi pontual: “la Biennale”.

Com aquela atitude de fruição preten
dida logo no início da longa jornada, a pri
meira impressão é boa. Tenho a sensação 
de estar invisível, envolta em uma névoa, 
fazendo parte de uma imagem desfocada, 
mutante e fantasmagórica. A interatividade 
obra-púbüco, presente no trabalho da bel
ga Ann Verônica Janssens, irá se repetir no 
processo de outros artistas. O espectador 
sendo refletido no espelho e compondo o 
quadro; o robô de Max Dean, que nos
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A 48a edição da 
Bienal de Veneza 
está em exposição 
até 7 de novembro 
na Itália.

Ann Verônica Janssen, Sem título. 1999

Vil ma Sonaglio 
Artista Plástica e Professora Substituta do 

Instituto de Artes da UFRGS.

Leve todo o acervo da Renner em 0+5x sem juros.
L O ) A SCartão Renner. grátis,TOTALMENTE SEM TAXAS OU ANUIDADES. RENNER :

-



MUSEUS MUSEU MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
Reúne acervo da história da cidade, sobretudo 
peças referentes à história da colonização da 
região. Devido à suspensão das atividades da 
Galeria Municipal de Arte, que encontra-se em 
reforma, vai receber excepcionalmente uma 
exposição de arte. O acervo do MARGS pode

rá ser visto no local de 20 a 31 de outubro, com 
monitores especialmente treinados para infor
mar os visitantes. Horário: terças, das 9 às 12h e 
das 13h30min às 17h30min; quartas a sextas, 
das 13h30min às 21h30min; sábados, das 9 às 
12h; e domingos, das 14 às 17h. O museu fica 
na rua Visconde de Pelotas, 586. Telefone: (54) 
221-2423.

MUSEU LEOPOLDO GOTTUZZO Pelotas. 
Vinculado à Universidade Federal de Pelotas, 
recebe a mostra de acervo itinerante do MARGS 
de 3 a 14 de novembro. Possui 120 óleos e de
senhos do seu patrono. O acervo geral reúne 
450 peças, em que predominam trabalhos de 
artistas gaúchos. Fica na Félix da Cunha, 818. 
De segunda a sexta, das 8 às 1 lh30min e das 14 
às 17h30min; às quartas, até às 20h30min. Tele
fone: (532) 25-9144.

MUSEU DE ARTE DE SANTA MARIA
Aberto em maio de 1993, apresenta um acervo 
de cerca de 300 obras, a maioria de artistas gaú
chos. Apresenta a exposição de pinturas de |uan 
Amoretti e Cátia Kunde de 19 de outubro a 3 
de novembro. A sala de exposições Iberê 
Camargo, vinculada à Secretaria Municipal de

Cultura, e que fica ao lado do museu, exibe nes
se período a exposição coletiva Encontro com as 
artes plásticas promovido pela Associação de 
Artistas Plásticos de Santa Maria. Fica na aveni
da Presidente Vargas, 1400, no centro da cida

de. Funciona de terça a sábado, das 8h30min às 
12h e de segunda a sexta, das 13h30min às 18h. 
Telefone: (55) 222-8300.

MUSEU DE ARTTS VISUAIS RUm SCHNEIDER 
() museu existe há três anos e ocupa, através de 
uma parceria com a prefeitura local, o prédio da 
antiga Intendência.Vinculado à Universidade de 
Passo Fundo, tem um acervo significativo de arte 
contemporânea, sobretudo de artistas do Esta
do. Até 31 de outubro, exibe Mono/itos de Miriam 
Tolpolar. Em novembro, pinturas e cerâmicas de 
Denise Marcolin e Mara de Castro Tasca. De terça 
a domingo, das 9 às 18h e às quartas, das 9 às 
21h30min. Fica na Avenida Brasil Oeste, 758. 
Telefone: (54)312-3656 
IEAVI / MAC — RS Dentro do projeto João 
Fahrion, individual de Andréa Brácher, de 28 
de outubro a 21 de novembro, na Sida Augusto 
Meyer (3° andar da Casa de Cultura Mario 
Quintana). Coletiva Arte Gaúcha Contemporânea, 
de 6 de novembro a 30 de janeiro, nas galerias 
Xico Stockinger e Sotéro Cosme do Museu de 
Arte Contemporânea do RS (6° andar da Casa 
de Cultura Mario Quintana). De terças a do

mingos, das 12 às 19 horas. A Casa de Cultura 
Mario Quintana fica na Andradas, 736. Telefo
ne 221-7147, ramal 261.

Nova direção no IEAVI
A artista plástica e arte-educadora Bianca 
Knaak assumiu, desde o final de 
setembro, a direção do Instituto 
Estadual de Artes Visuais e do Museu de 
Arte Contemporânea - RS.
O artista e pesquisador Paulo Gomes 
afastou-se do cargo em função de suas 
atividades como Doutorando em Artes 
Visuais (UFRGS). Paulo Gomes faz parte, 
atualmente, do Conselho Consultivo do 
IEAVI. A nova direção assume, dando 
prosseguimento aos projetos 
desenvolvidos pelo Instituto, ou seja. 
qualificar as instituições e seus 
profissionais, difundir a produção 
artística histórica e contemporânea, 
incentivar a pesquisa, investir no 
intercâmbio e na produção regional 
entre outros pontos. 0 IEAVI. que atua 
através do MARGS, do MAC e do CDE, 
desenvolve mostras itinerantes, cursos de 
qualificação e projetos editoriais.
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CURSOS
Antes que o ano acabe - Até 24/11. 
com José Luiz do Amaral. Curso gratuito. 
Nas quartas-feiras, das 15 às 17h30min, 
aborda a Arte nos Anos 90: 
da fragmentação à refundação do 
humanismo; Anselm Kiefer, Louise 
Bourgeois. José Saramago, Win Wenders, 
Arte e Utopia:do Mito Grego à Razão 
lluminista. A intransigência modernista 
Arte na América Latina: dominação e 
momentos de latino-americanidade, 
especificidades da cultura da Bacia do 
Prata; Machado de Assis. José Hernandez. 
Guimarães Rosa, Quino, Aleijadinho.
Luís Felipe Noé e Iberê Camargo.
Pintura em aquarela - 
com Nathaniel Guimarães.
Nas quintas-feiras, das 14 às 18 horas. 
Gravura em metal - com Edson Pereira. 
Nas sextas-feiras, das 14 às 18 horas. 
Começando do nada - com Nick Rands.
Nas quartas-feiras, das 9 às 13 horas, inclui 
introdução ao trabalho do artista e seu 
contexto histórico e contemporâneo. 
Experimentação com a natureza dos 
materiais e processos e considerações de 
paisagem/meio ambiente como parte do 
tema desenho, escultura, instalação, 
performance.
Oficina de papel machê e oapietagem -
com Miriam Scheidemandel.
Nas sextas-feiras, das 9 às 12 horas. 
Poesarte & Artesia 
(arte-educação para pais e filhos) - 
aos sábados, das nove ao meio-dia. 
História da Arte Ocidental - rom 
Marília Ribeiro, aos sábados, 
das 9h30min ao meio-dia.
História da Arte no Rio Grande do Sul -
Com Marilene Pieta, às terças, das 
10 ao meio-dia.

Informações e inscrições no 
Núcleo de Extensão do MARGS, 
telefone 227-2311.

MARGS com total segurança, em mesinhas na Praça da 
Alfândega. Durante a Feira do Livro, a área ex
terna ganhará um toldo. Novidades no cardá

pio da primavera-verão. Confira as saladas es
peciais e a sopa fria de pera. Abre de segunda a 
sábado, a partir das 10 horas e, no domingo, a 
partir das 15 horas, funcionando diariamente 
até às 21 horas, sem fechar a cozinha. Durante 
a Feira, o horário deve ser prorrogado. Telefo- 
ne:286-5687.

CAFÈ Diversas opções em café, lanches, além 
de sugestões saborosas para almoços rápidos. 
Destaque para os encontros lingüísticos. Os in
teressados em praticar idiomas podem se ins

crever no local, integrando os diversos grupos 
de conversação. Funciona de terças a domin

gos, das 10 às 19 horas. Telefone: 211-4945. 
LOJA Durante a 45a Feira do Livro, a Loja do 
MARGS vai dar 10% de desconto em todos os 
livros. Destaque para os livros de arte para cri
anças e para a bibliografia especializada em ar

tes visuais. Os produtos da II Bienal do 
Mercosul, como camiseta, boné, caneta, catálo

go, entre outros, estarão disponíveis no local. 
Funciona de terças a domingos,das 10 às 19 ho
ras. Telefone: 228-8533.
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AAMARGS Os interessados em integrar a As
sociação dos Amigos do MARGS podem es

colher diversas categorias: individual, famili
ar, estudante, maior de 65 ou residente fora 
do Estado. Descontos em atividades cultu
rais, no café, loja e bistrô do museu, além de 
hotéis e garagens próximas. Informações e 
contatos de segundas a quintas, à tarde. Tele
fone: 224-4255.

BISTRO Almoço, jantar, happy hour em ambi

ente interno com climatização ou ao ar livre,

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

•Happy Man 
• Kreybel 
•J. Martins e Cia. 
•Lojas Pompéia

•Lojas Renner
•Ouro e Prata Turismo
•RioSul
•RV

•Start Pre-Press 
•Trindade Indústria 
Gráfica 
•Varig

•Artel
•Ativa
•Banrisul
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PARCERIAS
Além da praça 

da Alfândega
O MARGS inicia, este mês, um projeto de exposição itinerante de obras do 

que percorrerá quatro municípios do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, Pelotas, 
Santa Maria e Passo Fundo poderão, enfim, apreciar uma importante coleção de telas que, 
nos 45 anos de existência do MARGS, jamais havia sido mostrada fora de Porto Aegre.

Selecionadas, em primeiro lugar, por sua alta qualidade artística, estas obras também 
ilustram, em conjunto, alguns dos principais momentos da história da arte brasileira 
primeira metade deste século, bem como as principais correntes estrangeiras que influí
ram na formação do ambiente artístico nacional deste período.

Até a Semana de Arte Moderna de 1922, principal divisor de águas do período 
questão, as tendências artísticas dominantes na arte brasileira eram derivadas das

seu
acervo

na

em
corren

tes européias do Naturalismo, do Romantismo e do Impressionismo, detectáveis nas obras 
de Joseph Bail, de Pedro Weingàrtner e de Oscar Pereira da Silva. Reagindo contra esses 
valores, considerados pelos modernistas como anacrônicos, alguns artistas, informados 
das inovações do Cubismo, e outros, como Lasar Segall, herdeiros de uma tradição 
expressionista germânica inteiramente estranha aos olhos do Brasil, começaram a traba
lhar no sentido de fundir, antropofagicamente, essas tendências diversas, preocupando-se 
ainda, nessa pesquisa, em retratar as especificidades de nossa terra e cultura. Portinari e Di 
Cavalcanti podem ser considerados, talvez, os melhores frutos desse trabalho, tanto que 
hoje são vistos, ambos, como ícones nacionais. As telas de 
nesta exposição, pertencem aos períodos mais característicos de suas carreiras e estão 
entre as mais preciosas do acervo do MARGS.

autoria, que apreciamossua

Atentos aos avanços do Modernismo, talentos originais como João Fahrion, Ângelo 
Guido e Ado Malagoli, ainda que sem tamanha projeção nacional, tiveram uma atuação 
das mais relevantes em nosso Estado como professores do antigo Instituto de Belas 
Artes, formando inúmeros discípulos. Agiram como disseminadores, aqui, daquela sínte
se exemplificada por Di Cavalcanti e Portinari, 
embora filtrada, como é natural, por suas pró
prias sensibilidades. Obras como Gato Preto, de 
Malagoli, e Vestido Verde, de Fahrion, são notá-

Pela primeira vez em 45 anos de atividades, o 
MARGS leva para o interior do Estado um conjun
to expressivo de pinturas do seu acervo. A inicia
tiva faz parte da estratégia de descentralização cul
tural da Secretaria de Cultura, concretizando in
tercâmbios e parcerias culturais entre museus do 
Estado. 0 projeto envolve cuidados especiais com 
a segurança das obras e a instalação de aparelhos 
para a climatização dos ambientes de exposição. 
20 a 31 de outubro 
Museu Municipal de Caxias do Sul 
3 a 14 de novembro 
Museu Leopoldo Gottuzzo de Pelotas 
17 a 28 de novembro 
Museu de Arte de Santa Maria 
Io a 12 de dezembro 
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider 
de Passo Fundo

veis exemplos do compromisso entre 
expressividade e contenção que caracterizaria a 
arte gaúcha, tanto como a brasileira, até que o 
advento das Bienais de São Paulo, na década de 
50, introduzisse o Abstracionismo no panora
ma da arte nacional.

Ricardo Frantz 
Núcleo de Acervo do MARGS
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-Ti Oscar Pereira da Silva, s/d
2. Catedral de Buenos Aires.
Edgar Koetz. s/d
3. Vida de Fazenda.
Benito Mazon Castaneda, 1945
4. Entardecer
Ângelo Guido Gnocchi. 1947
5. Mãe Morta 
Lasar Segall. 1940
6. 0 Gato Preto 
Ado Malagoli, 1954
7. Place du Tertre
Rubens Fortes Bustamante Sá, 1955
8. Iberê Camargo 
Paisagem, 1946
9. La Petite Bonne 
Joseph Bail. 1896
10. Natureza Morta 
Edson Motta, 1954
11. Retrato da Sra. Maria de Lourdes Pires da Rocha 
Alberto da Veiga Guinard, 1936
12. Daphne e Cloé,
Pedro Weingàrtner, 1891
13. Menina.
Henrique Campos Cavalleiro, 1952 
Fotos Acervo F. Zago
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