
a JORNAL DO

M A R G S
G°verno do Estado do Rio Grande do Sul / Secretaria de Estado da 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli / Ano V / PublicaçãoCultura

mensal

Sem titulo.
Libindo Ferrás. 1927

Libindo Ferrás, 1923

Têmpora Mutantur.
Pedro Weingártner, 1898



Acervo da. capã
lh0res obras de nosso acervo ilustram a capa

À excecão de Manoel de Araújo 
anterior, e cuja personalidade 

_ os outros au-

Treze dentre as me
al do MARGS de setembro

de uma geração bemlveu-se longe destas paragen _
Libindo Ferras e Oscar

EDITORIAL Em seu 50° número, o Jornal do MARGS 
reafirma sua linha editorial ao divulgar os acervos artístico e 
documental do Museu, buscando também propiciar a 
reflexão teórica na área das artes visuais.
Nessa perspectiva, o texto da professora 
Mônica Zielinsky sobre curadorias traz pontos 
insdgantes a respeito da concepção e montagem 
de exposições de arte contemporânea.
O professor Paulo Züio, nessa mesma página, 
reflete sobre a natureza complexa do 
ato de doação de obras de arte.
A entrevista com Carlos Alberto Petrucci,
que vai completar 80 anos em outubro,
e o depoimento sobre Fernando Corona,
registrado pela memória afetiva da neta Marilice,
nos permitem homenagear dois artistas que marcam
significativamente a trajetória das artes em nosso Estado.
Na página central, revelamos um dos tesouros 
abrigados no Núcleo de Documentação e 
Pesquisa do MARGS. O arquivo Iberê Camargo, 
reunindo documentos doados pelo próprio artista, está 
sendo reorganizado pela equipe técnica do Museu, 
visando à publicação de um Guia de Fontes.
Com este trabalho, o MARGS busca ampliar sua ação 
museológica, constituindo-se num centro de 
referência para a pesquisa sobre arte gaúcha.
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PATRIMÔNIO A Propósito da Doação de Obras de Arte, 

da Vaidade e dos Incentivos Fiscais
O mote deste texto deveria ser o uso 

de instrumentos de incentivo fiscal para a 
doação de obras ao MARGS. Parece con
traditório, no entanto, produzir argumen
tos tributários para motivar uma ação es- 
sencialmcnte gratuita. Embora a doação 
possa ser realmente tratada como um ne
gócio, não deve estar aí senão um pretexto, 
uma desculpa que a qualifique como ação 
aceitável diante de uma normalidade onde 
doar é quase uma irresponsabilidade. O ato 
de doação carrega, assim, especialmente 
para o caso das obras de arte, uma com
plexidade toda própria, com componentes 
particulares que merecem investigação.

O sujeito recolhe coisas durante toda 
a vida. Acumula objetos, ajunta referências 
pessoais, amolda o seu espaço. No mais das 
vezes, dedica-se a tal tarefa com fome 
pantagruélica, sem critérios ou razões. Em 
outras, toma por imperativo algum código 
monetário para emprestar valor àqueles pe
daços de natureza que vai incorporando a 
sua vida. A troca passa ser um ato de co
municação importante, porque sustentada 
por uma gramática com pretensão de uni
versalidade. Os bens culturais são flagrados 
nessa condição. Nas artes plásticas, especi
almente, as obras tornam-se ativos com 
mercado organizado e padrões de valoração 
reconhecidos, apesar de um tanto caóticos. 
Podem ser reduzidas a cifras, abstratamen
te descoladas da relação originária com um 
sujeito particular. Mas não há, aqui, perda

80% (no caso de pessoa física) do valor 
doado a projeto aprovado pelo Ministério 
da Cultura, limitada a quantia abatida a 6% 
do imposto devido no exercício. O Sistema 
LIC da Secretaria de Estado da Cultura 
permite a dedução, do ICMS, de 75% (90% 
para as sociedades de economia mista) dos 
recursos entregues aos projetos aprovados 
pelo Conselho Estadual de Cultura. O va
lor deduzido não poderá, neste sistema, 
superar 3% do imposto a ser recolhido. A 
lógica dos dois mecanismos é produzir um 
argumento econômico que promova a par
ticipação privada no financiamento da cul
tura, engrossando os recursos do setor com 
as verbas de publicidade das empresas, por 
exemplo. Em ambos os casos, há três 
intervenientes: o Estado ou a União que 
credenciam o projeto e autorizam o seu fi
nanciamento com recursos devidos ao fis
co, o proponente do projeto e o doador 
que disponibiliza os recursos.

Formas e instrumentos há, portanto, 
para reduzir o impacto financeiro das doa
ções e, mesmo, para usá-las como alterna
tiva de marketing. Não afastam, porém, a 
necessária disposição, a decisão de fazer que 
mobiliza, cria e delimita o erro: não ter fei
to. E neste ponto que se desfaz a gratuidade 
da doação e o mero cálculo econômico ser
ve apenas de desculpa: a presença, o pro
duzir a vida comum — qual é o seu preço?

Paulo Ricardo Zílio 
Professor

de sentido na relação com a obra de arte. 
Ao contrário, o sujeito escolhe uma lógica, 
um código, com prestígio suficiente para 
aliviá-lo do esforço de assimilação daquele 
objeto ao seu mundo. E que só não produz 
um resultado inteiramente satisfatório de
vido à singularidade da obra e ao fato de 
que é incômodo à nossa ética mensurar 
bens culturais pelos mesmos padrões de 
valoração das batatas e sabonetes.

Daí que, se a obra de arte catalisa de 
tal forma esses elementos subjetivos e de 
comunicação, não deveria ser afastada dos 
espaços de convívio público. Aliás, o espa
ço público é por excelência o seu lugar. A 
doação resta como ato de sanidade, de ex
posição do valor pessoal dado à obra e de 
compartilhamento das referências imaginá
rias do doador. E um ato de vaidade, por
tanto. Vaidade indispensável a uma socie
dade de pessoas livres. E que torna possí
vel aos cidadãos singulares a presença na 
formação dos elementos aglutinadores des
ta sociedade: as imagens, as palavras, as 
cores, as formas. Para que esta equação es
teja completa, restam a indispensável qua
lidade no tratamento e o apuro na exposi
ção das obras de parte das instituições pú
blicas. O MARGS tem se esmerado neste
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particular.
Quanto aos incentivos fiscais: há dois 

sistemas passíveis de utilização. O Progra
ma Nacional de Apoio à Cultura possibilita 
o abatimento, no Imposto de Renda, de

EXPEDIENTE Governo do F.stado do Rio Grande do Sul • Secretaria de Estado da Cultura • Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli • O Jornal do MARGS c realizado pela Assessoria de Comunicação da 
Secretaria de F.stado da Cultura • Jornalista responsável Cida Go/in RG 6.256/25 • Edição Cida Golin • Colaboradores Fábio Coutinho, Naira Vasconcellos, Ricardo Frant% Paulo '/Mio, Acácia Hagen, Paulo Ribeiro, Mônica Zielinsky, Vera 
Pinto, Marilice Corona, I era Grecco, Marco Antônio C.unba, I Jiáa Jahn e José Tui% do Amaral • Distribuição Rubens 1 álcão e Seloi Teixeira • Fotografia Solange Brum, Walter Fagunde.
Regina Costa Borges • Projeto gráfico Ana Cláudia GrusqynskJ • Editoração eletrônica AteHer Design Grá/ico • Fotolito St art Pre-p 
para Jornal do MARGS Praça da Alfândega,s/n" CEP 90010-150 Porto Alegre/RS Fone: (51) 227 2311.

Vitor Soares • Relações Públicas e Divulgação Vera 
ress • Impressão Trindade indústria Gráfica • Distribuição gratuita • Tiragem 5 mil exemplares • Cartas

se

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

M A RGS
MUSEU Dt AUTI M



PETRUCCI
Retratos do tempo e da sCarlos Alberto Petrucci 

completa 80 anos no próximo 
dia 23 de outubro. Pelotense, 
registrado em cartório dois dias 
depois, cumpriu a vocação 
artística da família materna.
Os tios eram músicos, o avô 
fabricava violinos e ritmava no 
piano o movimento do cinema 
mudo. Dividido entre a 
segurança da carreira de 
funcionário público, 
no mesmo cargo que 
Iberê Camargo deixou na 
Secretaria de Obras, e as 
inquietações de um pintor 
rigoroso, Petrucci repassa para o 
Jornal do MARGS essa história, 
os impasses e a solidão de seus 
retratos realistas.

O início
Não houve nenhum aconteci
mento especial que me levasse 
para o lado das artes plásticas.
Sempre desenhei como qualquer 
criança. Quando deixei o giná
sio, em função de dificuldades 
financeiras da família, me empre- 
guei numa companhia de seguros. () chefe 
foi meu primeiro cliente, comprou meu 
primeiro quadro feito aos 15 anos. Era um 
nu copiado de cartão postal estrangeiro, 
sempre trabalhei com nus. Acho que atra
vés do nu feminino a gente pode expressar 
tudo. Não há nada mais lindo do que o cor
po feminino. São gestos, atitudes... expres
sam qualquer sentimento. Meu chefe me 
mandou fazer o curso de desenho com 
Adail Bento Costa, desenho acadêmico. 
Acho que foi útil, ensina a gente a enxer
gar. Em 38, vim para Porto Alegre empre
gado numa empresa de publicidade. Tra
balhei quatro anos e depois passei para o 
emprego público. Estava convencido que 
precisava ter uma renda mensal segura para 
sustentar a família, meu pai havia morrido. 
Eu pintava painéis, os letreiros e as figuras 

eram pintados direto na placa 
de ferro.

Retratos
Com o emprego público reor- 

_ ganizei meu tempo. Pintava dc 
manhã e à noite. No início, me 
interessava muito por retratos. 

O Retrato da Maria Morit^ que está no 
MARGS, talvez seja o meu retrato mais clás
sico. E a maneira de pintar corrí o maior 
objetivismo possível, sem audácias. O re
trato bem pintado é muito mais parecido 
com o modelo do que uma fotografia. Uma 
fotografia é uma fração de milímetro de 
uma personalidade. Uma pintura são mui
tas horas dc convivência, em que se pode 
conhecer o modelo por fora e por dentro. 
Pintei o Lewgoy numa única sessão, fazía
mos parte da mesma turma. Era uma pes
soa muito interessante, brincalhão. O retrato 
do P. F. Gastai segue o mesmo estilo, com 
pinceladas mais soltas, mais impressionista. 
Os retratos sempre me interes
saram muito porque não há nada 
mais impressionante do que as 
pessoas. Esse retrato aqui é de 
uma moça que, em 1948, tinha uns ' ’ 
vinte anos. Foi uma das minhas 
paixões. Ela ia muito na casa do 
Guilhermino César, que dirigia o 
Teatro do Estudante, e eu fazia ce
nários. Ela era muito bonita.

Auto-retrato
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kflU|> minhas pinturas. Meu trabalho é 
CM sempre muito bem acabado, ri
goroso na técnica. A parte que nós pinto
res somos realmente responsáveis é a parte 
técnica na qual podemos nos aprimorar até 
o máximo. Talento ninguém sabe se tem.

Abstração
Foi a época em que todo mundo lia ficção- 
científica. Isso me influenciou muito a fa
zer quadros abstratos, mas todos tinham 
algum sentido, alguma idéia. Todos os ar
tistas experimentavam o abstrato. Não sou 
um pintor coerente, que começou a fazer 
uma coisa e seguiu passo a passo. Eu faço 
uma série, quando ela se esgota, faço outra 
coisa.

A cidade vazia
Quando me desinteressei pela abstração foi 
quando eu pensei em simplesmente repro
duzir a natureza sem a preocupação de 
expressá-la. Foi assim que entrei no realis
mo absoluto dos prédios antigos. 1 lá um 
silêncio, há uma solidão, o tempo parece 
que parou, tiro automóveis, tiro pessoas, tiro 
cartazes, tiro tudo o que incomoda. Uma 
vez uma pessoa disse: “que estranho não 
há nada errado”. Como é que vai ter algo 
errado se eu fiz coisa por coisa, tudo racio
cinado. Não pode ter erro. Eu tenho receio 
que Porto Alegre se descaracterize comple
tamente. Ainda há alguns recantos. Eu sou, 
até certo ponto, um saudosista. Acho que a 
vida já foi muito melhor do que hoje. Isso, 
naturamente, é resultado da idade. Todo o 
velho tem a mania de dizer que no seu tem
po é melhor, não é? Quando volto a Pelotas, 
tico tão triste. Cidade suja, abandonada, não 
conservam os edifícios.

saber a intenção
do salão. Na-
quela época, o m
Getúlio tam
bém estava em
cima do muro.
As pessoas es 
tavam em dúvida. Eu não era politizado, 
fui politizado pelo Vasco que era comunis
ta. Fiquei fa do Luiz Carlos Prestes. Pintei 
um enorme retrato de cinco metros de al
tura para o comício que ele fez na Reden
ção, assim que saiu da cadeia em 1945. Esse 
salão era um arremedo do salão feito pelos 
fascistas na Alemanha de arte degenerada. 
Pintei um quadro surrealista na linha de Sal
vador Dali, só para ser moderno e partici
par do salão. Quando saiu o manifesto com 
todos aqueles chavões fascistas, fiquei apa
vorado de ter participado de algo com que 
eu não concordava. Tanto que dei uma en
trevista à Revista do Globo esclarecendo a 
minha participação ingênua e a minha de
sastrada estréia. Para fascista, não sirvo.

Preferências
Na Chico, fiz uma exposição do Oscar 
Boeira, a primeira e póstuma. Ele era mui
to tímido. Esteve na Europa c se tocou com 
o impressionismo. Para mim, dos gaúchos 
mortos, é o melhor de todos. Os 
impressionistas sempre me impressionaram 
muito. O Renoir, por exemplo, talvez seja o 
que tenha me tocado mais. O Degas tam
bém. Foram os que eu mais amei. Claro, 
amo o Van Gogh, mas não há nada para 
tirar dali, é tão característico, é tão pesso
al. O Gauguin também me interessou pe
las cores, pelo exotdsmo. Mas não sei se é 
possível perceber isso na minha pintura. 
Sempre fui fã ardoroso do Portinari, mui
to mais do que do Di Cavalcanti. A pintu
ra é o único lugar em que a gente é com- ^ 
pletamente livre, não há interferência, é a 
gente mesmo.
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Obras:
Retrato de Maria Moritz, 1943. acervo MARGS 
Farmácia Carvalho. 1977. acervo MARGS 
Auto-retrato. 1943

Pancetti
Esse é um Pancetti

Chico Lisboa
Em 38, foi fundada a Associação Chico 
Lisboa. Ninguém me conhecia, mas como 
eu fazia painéis, acabaram me chamando e 

me convidaram para participar 
da Chico. Mais tarde, nos anos 
40, fui presidente da Associação. 
Fazíamos salões todos

feito por mim. O es
critor Marques 
Rebello trouxe à cida
de, pela primeira vez, 
pintores de alto nível 
como Portinari. No 
fim da exposição, ganhei um Pancetti. Tive 
que vendê-lo quando comprei esse aparta
mento e fiquei com medo dc morrer de sau
dades. Fiz uma cópia idêntica em outro ma
terial. Ficou pronto numa manhã. Tenho 
que colocar minha assinatura ali.

m
fin

Lkfe ui os anos
com dinheiro conseguido dos 
bancos. Nos anos 40, alguns in
tegrantes da Chico resolveram 
fazer uma exposição para des
moralizar a arte moderna. Acci-
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ACERVO IBERÊ
Palavras privadas, vestígios

Auto-retrato. 1984 
Óleo sobre tela 

35x25cm
blica ou privada, como decorrência de suas 
atividades. Em outras palavras, “arquivo” 
são os documentos necessários às ativida
des normais, seja de uma pessoa, uma em
presa privada ou uma instituição pública.

Em relação aos arquivos pessoais, vá
rias situações ocorrem. Um tipo de arqui
vo é extremamente comum: são aqueles do
cumentos que quase todas as pessoas pos
suem, relacionados às formas de controle 
social das atividades cotidianas. Quase to
dos nós temos certidões de nascimento e 
casamento, diplomas e certificados da vida 
acadêmica, documentos de propriedade de 
imóveis e assim por diante. São documen
tos que nos são exigidos em diversas situa
ções, e que guardamos de forma mais ou 
menos cuidadosa. Existem outros docu
mentos de caráter mais pessoal, como fo
tografias e cartas, guardados pela simples 
razão de querermos guardá-los, por respon
derem a necessidades afetivas. Todos estes 
documentos mostram um pouco de nossa 
identidade: o que já realizamos em termos 
profissionais, a criança que fomos, os ante
passados que foram nossa origem, as poe
sias que escrevemos na adolescência, tudo 
isto nos acompanha e nos define.

Um caso muito específico de arquivo 
pessoal são aqueles arquivos de indivíduos 
de destaque social, como políticos ou es
critores, doados a instituições com a finali
dade explícita de serem abertos à pesquisa. 
Esses documentos foram selecionados pelo 
produtor do arquivo segundo seus critérios 
pessoais, ou seja, não é possível saber o que 
foi excluído previamente da doação. O que 
se sabe é que esses documentos devem 
apresentar a imagem do doador ao públi
co, imagem até certo ponto controlada pelo 
doador. Representam um desejo de perpe
tuação de uma imagem construída ao lon
go de toda uma vida, e ao mesmo tempo 
são um convite à descoberta, colocando em 
risco esta imagem; apresentam a figura do 
produtor do arquivo de uma forma deter
minada, mas ao mesmo tempo permitem 
outras análises além das previstas por ele.

O arquivo pessoal aberto à pesquisa 
pode ser visto como um tributo à vaidade, 
ao desejo de autopromoção, mas também 
como um gesto de coragem, um salto no 
escuro. De maneira semelhante à produ
ção artística, em que o autor não tem con
trole sobre a interpretação de sua obra, o 
que a pesquisa pode identificar no arquivo 
é algo que o doador não tem como saber. 
Pesquisar num arquivo pessoal pode ser 
algo até constrangedor, quando o próprio 
pesquisador muitas vezes se sente invadin
do a intimidade alheia, pois, afinal de 
tas, está lendo correspondência que não lhe 
pertence.

sonalidade de Iberê. Em primeiro lugar, 
doou seu arquivo a uma instituição públi
ca, ou seja, garantiu o acesso público a este 
arquivo. Em segundo lugar, esta instituição 
pública foi o Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, numa clara intenção de marcar 
seu lugar de origem e de referência.

Analisando-se o conteúdo do arquivo 
Iberê Camargo começam a surgir outros 
aspectos de seu titular, especialmente seu 
caráter metódico e organizado. Existem 
documentos tão informais que foram es
critos em guardanapos de papel, em car
tões de visita ou em envelopes usados, mas 
foram guardados por Iberê com tanto cui
dado como os mais formais, em papéis 
timbrados ou de personagens importantes. 
Outra demonstração deste caráter é o fato 
de Iberê ter cópias de muitas cartas escritas 
por ele, o que não é muito comum para a 
correspondência pessoal.

Na correspondência continuamos a 
encontrar outros Iberês: preocupado com 
a carreira ao lidar com os marcharieis e com 
os organizadores de exposições, estudioso 
ao discutir questões técnicas com os cole
gas artistas plásticos, impaciente com as li
mitações nas questões do dia-a-dia, como 
a reforma do atelier em Porto Alegre, sim
ples ao tratar com os familiares ou agudo 

com os amigos. Nas questões 
profissionais, Iberê parecia não deixar nada 
ao acaso: meticuloso, cuidava de todos os 
aspectos, desde a qualidade dos materiais 
usados e o rigor da técnica até a negocia
ção com as galerias, passando pelos cuida
dos com o transporte.

A leitura das cartas vai aos poucos nos 
mostrando inúmeras questões nas quais 
Iberê se envolveu. Na correspondência com 
Regina Silveira ou com Xico Stockinger, por 
exemplo, vemos os problemas da vida cul
tural de Porto Alegre nas décadas de 50 e 
60, a necessidade de ir para o centro do 
país, as dúvidas e dificuldades do processo 
de criação artística, além da relação de ami
zade entre eles. A correspondência recebi
da revela seus amigos de um modo só per
mitido pelas cartas pessoais, sem a preocu
pação nem o rigor exigidos por um texto 
escrito para ser divulgado.

Nos convites e catálogos de exposi
ções pode-se acompanhar toda a carreira de 
Iberê, o que se completa com as notícias 
publicadas em jornais e revistas guardadas 
por ele ou selecionadas pelos funcionários 
do Núcleo de Documentação. A série “pro
dução intelectual” é formada pelas entre
vistas concedidas por Iberê e os livros, tan
to aqueles escritos sobre sua obra como os 
escritos pelo próprio artista. Integra ainda 
o arquivo uma pequena coleção de fotos, 
especialmente de exposições e de obras de 
Iberê. Cabe lembrar que nesta fase de reor
ganização o arquivo Iberê Camargo conti
nua aberto aos pesquisadores.

diálogono

0 Centro de Documentação do 
MARGS está organizando parte do 
arquivo pessoal de Iberê Camargo. 
São manuscritos, cartas, catálogos, 

recortes de jornais e entrevistas 
doados ao museu pelo artista em 

1984. Nesse material precioso, 
revela-se o artista metódico, 

organizado na construção de sua 
carreira e, sobretudo, dono de um 

texto saboroso e pessoal, feroz como 
sua pintura. Os documentos, gerados 

no cotidiano e na privacidade, 
desvelam para os pesquisadores 

inúmeras pistas da memória de uma 
figura pública.

Iberê Camargo doou ao MARGS, em 
1984, muitos documentos de seu acervo 
pessoal. Há correspondência recebida e 
expedida, convites e catálogos de exposi
ções, livros, entrevistas concedidas e textos 
escritos por Iberê, além de fotografias. Este 
acervo foi apenas organizado em ordem 
cronológica à época da doação e, desde o 
início deste ano está sendo arranjado e des
crito segundo a metodologia arquivística. 
Há uma funcionária trabalhando em tem
po integral nesta tarefa, e espera-se ter em 
breve uma descrição completa do acervo.

E de grande importância a presença 
deste acervo no MARGS, pois os arquivos 
pessoais dos artistas plásticos constituem- 
se em importante fonte de pesquisa sobre 
suas obras. O Núcleo de Documentação e 
Pesquisa do Museu já é um local de refe
rência para as pesquisas sobre a arte gaú
cha, pois reúne notícias publicadas em jor
nais e revistas, catálogos de exposições e 
livros sobre o assunto. Até agora, além de 
Iberê, apenas Alice Soares e Alice 
Bruegemann doaram documentos ao Nú
cleo, mas espera-se que esta prática seja se
guida por outros artistas.

Mas o que vem a ser propriamente um 
acervo arquivístico? A definição mais acei
ta é a que identifica arquivo como sendo o 
conjunto de documentos produzidos e re
cebidos por uma pessoa ou instituição, pú-

4

O

o
V

<

con-

O arquivo de Iberê Camargo foi doa
do ao MARGS praticamente sem restrições 
à pesquisa (apenas um maço de documen
tos foi selecionado pelo doador para ser li
berado após 
doação, já podemos ver um pouco da per-

Acácia Maria Maduro Hagen 
Historiógrafa: Coordenadora do 

Núcleo de Acervo do MARGS e responsável 
pela organização do arquivo Iberê Camargo

morte). Neste gesto desua
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Além da genialidade de sua obra 
plástica, Iberè Camargo também nos 
legou muitos textos que demostram 
que a pintura nos privou de um exce
lente fabulador, de um escritor muito 
interessante. Como em suas teias, nos 
seus escritos encontraremos, em 
altíssima representação, as nossas an
gústias, a angústia dos que buscam. 
Savinos em busca da Verdade, a inson- 
dável mas primordial Verdade diante 
do que nos amedronta e parece absur
do. Além de seus contos, também em 
suas memórias encontraremos a expres
são da condição humana, da dor hu
mana. expressão, reconheçamos, rara
mente alcançada em literatura. Mestre 
em sua arte, é possível perceber como 
Iberê igualmente tinha noção da for
ma, da técnica ao tratar criatívamente 
com as palavras. É possível verificar que 
a sua literatura é tomada dos mesmos 
fundamentos de sua expressiva pintura.

Em 1988 Iberê publicou No andar 
do tempo. Neste livro de contos encon
traremos imagens ligadas ao plano do 
fantástico, um narrador envolto com 
forças estranhas e, sobretudo, perso
nagens imersos num ambiente de su
prema angústia diante do tempo (o 
tempo que passa), a inquietação dian
te de um mundo regido por forças in
concebíveis. Portanto, uma narrativa 
tomada de traços sobejamente vincu
lados à tradição do mais genuíno esti
lo grotesco.

Num desses contos, 0 relógio, o 
protagonista é um menino que perde 
o seu relógio, herança de família, den
tro da latrina localizada no fundo do 
quintal. Savino decide reaver a peça a 
qualquer custo, mesmo que a fossa es
teja infectada de aranhas, que podem 
sair das frestas e o atacarem - e “esta 
idéia o aterroriza".

À medida que se adentra na bus
ca. a excitação do menino aumenta. 
Apaixona-se. Não lhe importam mais 
as aranhas, o nojo e o fedor. Perde todo 
o escrúpulo: usa as próprias mãos. As

sim. entre fragmentos do relógio e coi
sas apodrecidas - "destroços, destroços, 
repete” - os dias e as noites se alter
nam. Além das demais peças do reló
gio, Savino então percebe que começa 
a encontrar também soldadinhos de 
chumbo, uma cornetinha e carretéis. 
Sãos seus brinquedos de infância, re
encontrados naquele "poço encantado 
que transforma as coisas".

0 desenlace se dá com os dias se 
sucedendo e Savino. exaurido, arden
do em febre, cada vez mais obstinado 
em busca do "tempo perdido".

"Com as mãos enrugadas pela umi
dade. dilaceradas, a pele gretada. quei
mada pela acidez da fermentação, conti
nua a inusitada busca: investe contra os 
montes, desmancha-os. espalha a merda 
ao vento, com furor. Ora, a merda se 
esfarela, se transforma em pó entre suas 
mãos. As sombras se alongam e escure
cem o pátio. Agora nem mesmo a noite o 
detém."

humanos", de destroços tanto orgâni
cos (a merda) como inorgânicos (os 
brinquedos de infância), que são rea- 
vidos mesmo que esta idéia possa "hor
rorizar" o procurador diante deste 
"poço encantado que transforma as coi
sas", de onde advém as "coisas trans
formadas" - diante deste mundo estra
nhado'. que resulta na disposição dos 
objetos no chão de zinco. Savino apai
xona-se ao remexer com a enxada, de
pois com um graveto e ainda em se
guida com as pró
prias mãos. pois ao 
remexerem sua ma
téria, ora sente pra
zer ora sofrimento - 
e esta ambigüidade 
era a marca da sua 
força, do seu impul
so. da obsessão e 
entrega de Iberê ao 
seu criar.

Tomando-se 
por base este conto 
- sem dúvida de ca
ráter autobiográfico 
pela referência aos 
carretéis de infância 
e à disposição dos 
dejetos de "forma" 
apaixonada e impe
tuosa - verificamos 
aí pistas da sua es
sência criativa, ve
mos aí indicada a 
gênese de uma obra 
tão radical.

Depois da leitura deste conto, nar
rado com a mesma força, com a mes
ma disposição da forma, pela mesma 
personalidade do homem-pintor, cer
tamente que estamos diante da indi
cação de um processo criativo - a par
tir da "degeneração escatológica" da 
narrativa, - a indicação da gênese da 
pintura de Iberê.

Tomemos alguns elementos do con
to que podem se referir aos aspectos 
composicionais de sua obra: Savino, ao 
dispor dos objetos pelo chão (chão de 
zinco, como a aspereza de sua tela), 
ao remexer aqueles dejetos, apalpan
do cada fragmento, separando a merda 
em pequenas porções, remete simbo
licamente ao seu fazer e criar. A tela que 
é vista como um áspero enfrentamento 
(o chão de zinco), ainda ao remexer 
com o graveto-pincel-espátula a tinta- 
merda que é apalpada e examinada em 
seu menor fragmento, constituem os 
fundamentos de sua pintura.

Mas há mais: vemos que a maté
ria-prima do conto advém dos "restos

Paulo Ribeiro 
Escritor, autor de 
Iberê (romance).

' A característica principal 
da estética grotesca, sobre
tudo do Grotesco Românti
co. no qual pode ser vin
culado o Expressionismo. 
na concepção de Wolfgang 
Kayser. Ver: 0 grotesco: sua 
configuração na pintura e na 
literatura. São Paulo: Pers
pectiva. 1986.

A gênese 

por escrito
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Curadorias: o jogo das exposições
E sabido que um jogo implica sem

pre cm regras que definem uma perda ou 
um ganho. Muitas vezes ele é mais que isso, 
ele diz respeito a uma organização especí
fica de um passatempo, ou melhor ainda, 
de um divertimento. Mas

“ouvido em regressão” . Podemos cons
tatar também a existência de um “olhar cm 
regressão” quando nos referimos a alguns 
modelos que as exposições de arte contem
porânea freqücntemente apresentam: com 
a evolução da museologia c a crescente de
manda social em matéria de mostras, sur
gem as fórmulas da moda, as dos espetá
culos culturais. Nestes encontra-se a vigo
rosa relação institucional com o que é apre- 
sentadt >, um esforço generalizado para unir 
obras, espectadores e os diversos meios de 
sua difusão coletiva.

dições de estimular o discernimento das 
obras, propondo novos olhares sobre elas, 
incentivando a reciprocidade entre estas e 
o seu público. Neste sentido, este último 
passaria da condição de objeto, de alvo da 
vivência passiva do “espetáculo” cultural, à 
condição de sujeito, atuante e crítico da arte 
e de sua exposição. As informações sobre 
a arte não deixam de ser necessárias, espe
cialmente em nc >ss< > país (>nde ela é tão pou
co conhecida. Mas este nível diz respeito a 
um estágio inicial e pode ser ultrapassado 
em direção a um outro, aquele que consi
dera a arte sempre incompleta: expõem-se 
as obras observando que seu acabamento 
jamais será total '. Esta perspectiva depen
de do trabalho do curador, da sua abertura 
aos espaços das perguntas, àqueles nos quais 
nem tudo já foi completamente decidido. 
Um jogo que questiona o próprio jogo, ex
posições que interrogam as suas próprias 
convenções, por exemplo as das diferentes 
formas de apresentar as obras. Este jogo 
das exposições pode reconsiderar as regras 
da arte que existem, havendo até quem ar
risque dizer que se poderia viver sem elas, 
pois pertenceríam a cada um; será? Sabe-se 
que a partir dos problemas, da indecisão e 
da troca nascem a reflexão e o espírito crí
tico, fundamentais para se compreender o 
sentido da arte de hoje, o das suas exposi
ções e principalmente o do mundo 
consensual e espetacular no qual estamos 
inseridos

uma pergunta 
logo paira no ar: o que isto tem a ver com
as exposições de arte e suas curadorias?

A arte é em si mesma também um
campo de convenções, com suas regras 
imprecisas e mutáveis, que definem o que 
é ou não arte. A determinação é complexa, 
especialmente quando se trata da arte de 
hoje: nela as normas convencionais vivem 
uma crise pois precisam ser elas mesmas 
identificadas. Quando a arte vem a públi
co, seu verdadeiro e único espaço, estas 
normas afloram, expostas através das mos
tras daquilo que é considerado arte.

No mundo globalizado dos

’1 ransitando entre as obras, absorto no 
clima preparado para seu culto, o público 
não chega na maioria das vezes a disccrnir 
aquilo que permeia o jogo no qual ele está 
implicado: ele não distingue as regras im
plícitas das p< isiçòes assumidas frente à arte, 
as das leituras específicas que as mostras 
propõem. Desconhece geralmente que o 
trabalho das curadorias, como toda ativi
dade que planeja e executa, é de ordem prá
tica e administrativa; e, como toda ativida
de desta natureza, ela provém de um proje
to - projeto que possui suas próprias idéias 
de base, suas concepções particulares; nele 
estão implicadas diversas tarefas, tais como 
a preparação de sua infra-estrutura, dos 
suportes técnicos, a seleção dos artistas e 
obras, o estudo criterioso da articulação 
entre as produções cm si, etc., e exige para 
isso um aprofundado conhecimento sobre 
a arte. () trabalho de um curador gera sem
pre efeitos específicos de acordo com a sua 
proposta: pode propiciar uma recepção 
massificada das obras e o deleite fácil ou, 
ao contrário, criar oportunidade para expe
riências privilegiadas.

I. possível considerar

nossos
dias, no incessante trânsito da informação 
rápida e homogeneizadora, as atividades de 
passagem do fazer artístico às de sua difu
são ao público têm vivido este mesmo pro
cesso: as exposições artísticas surgem ao 
acesso de todos, em um processo de “de
mocratização avançada”, típica à história 
presente; nelas importa descrever a arte, 
mostrar ensinando, proporcionar o prazer 
sem as tensões das dúvidas que a arte pro
põe; acaba-se por justapor umas obras às 
outras em meio ao silêncio das questões, 
na timidez das idéias e no estímulo ao olhar

Exposição Teun Hocks. Paris. 1998. 
Reprodução ArtPress
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fluido e superficial que corre inconstante 
pelas obras expostas. () encontro com elas 
torna-se um “passeio”, uma atividade que 
“distrai”, e o espectador raramente é requi
sitado a conhecê-las mais a fundo e a bus-

Mônica Zielinsky 
Professora e pesquisadora em Artes Visuais do 

Instituto de Artes da UFRGS

significado nas percepções I 1'heodor Adorno, “O fetichismo na música”, 
I cxfos Escolhidos / Walter Benjamin, Max

1 íorkheiwer, Adorno e Hahermas, São Paulo: Abril 
Cultural, 1983, p. 181.
2 (A. Jean-I.ouis Dcotte et Pierre-Damien 
I luyghe, Ijijeu de 1’exposition, Paris: UHarmattan,

car um e nos
sentimentos que elas evocam. Escrevendo 
sobre a música, Adorno lembra que a au
dição fácil e o aceite do prazer que apenas 
o consumo já ocasiona são decorrentes do

as exposições 
como um espaço simbólico de importân
cia, voltado à abertura de espírito e à res
ponsabilidade social; possui também con- 1998.

iLeve todo o acervo da Renner em 0+5x sem juros.
L O SCartão Renner. totalmente grátis, SEM TAXAS OU ANUIDADES. RENNER



LIVRO () livro de Paulo Sérgio Duarte, Anos 60 - Trans
formações da arte no Brasil impõe-se como um ex
celente catálogo de uma exposição que não 
aconteceu, mas que surge como possibilidade a 
cada vez que nos detemos nas suas ilustrações. 
Não vai, entretanto, muito além disso. O texto 
acessível mantém-se na superficialidade e na ge
neralização da reportagem jornalística, embora 
levante algumas questões que mereceríam um 
tratamento mais detalhado e aprofundado. É o 
caso, por exemplo, do cotejo entre o Modernis
mo Brasileiro e o movimento de renovação da 
arte Norte Americana, ou a constituição da

Nova Figuração como processo distinto do Pop. 
É também discutível a delimitação estabelecida 
pelo enfoque do livro que acaba por 
descontextualizar os processos artísticos anali
sados, apesar de apresentar uma boa dose de 
informação circunstancial sobre eles. Trata-se, 
entretanto, de uma obra oportuna pelas infor
mações que fornece, em texto e em imagem, 
sobre um período importante na arte brasileira.

José Luiz do Amaral - crítico de arte
Lsse livro foi adquirido pela biblioteca especializada do 
MARGS, com recursos da AAMARGS. |osc Luiz do 
Amaral fala sobre o livro no dia 28 de setembro, às 
16h30min, no MARGS.

CURSOS
Monitores Os alunos formados no curso 
de Monitoria para Visitas Guiadas em 
Museus de Arte já estão atuando. Com 
início em abril e término em novembro, o 
curso tem como conteúdo a teoria e 
história da arte, museologia e 
museografia das artes plásticas, leituras 
da obra de arte, acervo do MARGS e 
técnica de visitas guiadas. Os inscritos 
passam por um pré-estágio, estágio e, 
finalmente, pela avaliação final. As 
turmas são heterogêneas, abrangendo 
pessoas de diferentes atividades e idades. 
Adriana Ganzer e Andréa Ortiz, por 
exemplo, são alunas do curso, 
contratadas como monitoras para a 
exposição de Xico Stockinger. Adriana é 
artista plástica e Andréa é professora e 
historiadora. A coordenadora de eventos 
Tarcila Campos, 55 anos, é uma das 
voluntárias que atua no museu há mais 
de vinte anos. Afastada por um tempo do 
MARGS. agora retornou uma vez por 
semana, atendendo escolas, visitantes de 
outras cidades, entre outros. Na sua 
opinião "os professores tiveram 
preocupação de trazer os artistas de 
outros Estados que estavam expondo 
aqui para darem palestras, o que garantiu 
a fidelidade das informações". Ela tem 
constatado o interesse crescente dos 
adolescentes pela arte.
Antes que o ano acabe - de 22/09 a 
24/11. com José Luiz do Amaral, Curso 
gratuito. Nas quartas-feiras, das 1 5 às 
17h30min, aborda a Arte nos Anos 90: 
da fragmentação à refundação do 
humanismo; Ánselm Kiefer, Louise 
Bourgeois. José Saramago, Win Wenders, 
Arte e Utopía: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 - de 16/09 a 16/12. 
com Nathaniel Guimarães.
Nas quintas-feiras, das 14 às 18 horas. 
Gravura em metal - de 17/09 a 17/12, 
com Edson Pereira. Nas sextas-feiras, 
das 14 às 18 horas.
Começando do nada - de 22/09 a 10/11. 
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 maché e papietagem -
de 22/10 a 03/12, 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 - com 
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.

MUSEUS MAC — IEAVI - RS - Museu de Arte Con
temporânea do RS - Instituto Estadual de Ar
tes Visuais. Mostra comemorativa aos 10 anos 
de existência do projeto João Fahrion, reunin
do os artistas que participaram das diversas edi
ções, além da seleção para o período 1999-2000. 
O Projeto João Fahrion nasceu com o objetivo 
de promover a arte contemporânea, exibindo 
em exposições individuais o trabalho de jovens 
artistas selecionados através de editais públicos. 
Mais de 100 jovens participaram dessas edições 
regulares, entre 1989 e 1998. Revisão loâo 
Fahrion: a mostra retrospectiva tem a curadoria 
ela professora do Instituto de Artes (UFRGS) 
Ana Albani de Carvalho e reúne obras (pintu
ras, instalações, gravuras, desenhos, objetos) dos 
artistas Adriano Rojas, Ana Cristina da Nativi
dade, Ângela Pohlmann, Celso Vitelli, Chico 
Machado, Cris Rocha, Dirce Pippi, Eduardo 
Haesbaert, Eny Schuch, Gredes Finkler, Laura 
Fróes, Maria Helena Bernardes, Marilice Corona, 
Miriam Tolpolar, René Ruduit, Ricardo Frantz, 
Richard John, Ubiratã Braga e Wilbert. Seleção

João Fahrion: Vinte e dois artistas jovens fo
ram selecionados, através de edital, para o perí
odo 1999-2000. A comissão de seleção foi for
mada por Ana Carvalho, Regina Ohlweiler e 
Leopoldo Plentz. Nessa coletiva, os artistas 
mostram um trabalho de sua autoria. Os artis
tas selecionados foram os seguintes: Adriana 
Daccache, Ana Paula Schirmer dos Santos, 
Andréa Bracher, Adriano Pedroso, Chico 
Linares, Chintia de Ginzo, Cristina Lima, 
Graciela Lopes, I lò Monteiro, Humberto 
Dutra, Janice Martins, Jorge Menna Barreto, 
Karen Pezolito, Luciana Muratório, Maristela 
Macagnan, Matheus Giavarotti, Melissa Batis
ta, Nociara d’Alberto, Patrícia Lima, Pazé, 
Rosalice Silva e Ulysses de Paula. As duas ex
posições ficam até 10 de outubro. De terças a 
domingos, das 12 às 19 horas, na Sala Sotero 
Cosme (Retrospectiva) e Xico Stcckinger 
(Apresentação)- Museu de Arte Contempo
rânea RS (sexto andar da Casa de Cultura 
Mario Quintana - rua dos Andradas, 736). 
Telefone: 221-7149

Apresentação

MARGS LOJA Seguindo o conceito de loja de museu, 
dentro do padrão dos grandes museus inter
nacionais, a Loja do MARGS oferece ao públi
co uma série de artigos originais e exclusivos, 
além de catálogos e livros de arte para todas as 
idades. A loja foi inaugurada numa cerimônia 
para a imprensa no dia 14 de setembro com a 
apresentação dos produtos da grife MARGS. 
Entre as novidades, jóias em prata com as 
imagens dos azulejos do prédio histórico, li
nha executiva com porta-cartões, canetas e 
"mouse path", cartões de origami de artistas 
famosos, baralho do Portinari, ímãs de gela
deira com motivos artísticos, louça do café e 
bistrô do MARGS, brinquedos, posters, além 
de reproduções, católogos de exposições e pos
tais. Destaca-se também uma linha de repro
duções de telas famosas em vários tamanhos, 
cd-rom de artes visuais, brinquedos e jogos 
que desenvolvem o aspecto lúdico e criativo. 
Ponto de referência para quem busca livros e 
publicações especializadas, a loja do MARGS 
dispõe de títulos e catálogos de arte no Rio 
Grande do Sul, história, teoria e crítica de arte, 
além de livros de alta qualidade para crianças. 
CAFÉ Em setembro, o Café do MARGS vai 
possibilitar aos seus clientes o acesso à Internet 
a fim de percorrer sites de arte e dos maiores 
museus do mundo. A programação artística 
do espaço prevê um sarau poético em espa
nhol para o dia 30 de setembro, quinta-feira às 
1 7h30min. Os interessados em recitar podem 
fazer sua inscrição desde já. No cardápio, os

clientes podem optar entre saladas, tortas e mas
sas, com destaque para espaguete com vários 
molhos e tortéis de ricota, nozes e espinafre ao 
molho de nata com champignon. Os preços 
são acessíveis e a cozinha fica aberta das 11 às 
19 horas. Os encontros lingüísticos, para quem 
quiser praticar idiomas, ocorrem sempre às 17h 
30min. Na terça-feira pode ser exercitado o in
glês, na quarta o francês, na quinta o espanhol, 
na sexta o italiano e no sábado o alemão. O 
Café do MARGS abre de terças a domingos, 
das 1 Oh às 19h e aceita reservas para eventos 
em geral, inclusive reuniões-café (com horário 
a combinar) pelo fone 211-4945.
BISTRÔ O Bistrô do MARGS oferece, além 
dos pratos a la carte, duas opções diárias 
almoço. O cliente pode escolher entre o menu 
do dia, que apresenta entrada, prato principal 
e sobremesa e o prato do dia. Aberto de 
terças a sábados, a partir das 10 horas, e do
mingos, a partir das 15 horas. A cozinha 
ca fecha e aceita os cartões Credicard, Diners e 
American Express. As reservas para festas de 
até 80 pessoas podem ser feitas pelo fone 286- 
5687.
AAMARGS A Associação dos Amigos do 
MARGS oferece várias modalidades para no
vos sócios: individual, familiar, estudante, mai
or de 65 e residente fora do Estado. Entre as 
vantagens, descontos em atividades culturais, 
no calé, loja e bistrô do museu, além de hotéis 
e garagens próximas. A AAMARGS atende de 
segundas a quintas, à tarde. Telefone: 224-4255.
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Informações e inscrições no
Núcleo de Extensão do MARGS. telefone
227-2311.

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



MEMÓRIA
Um olhar sobre Fernando Corona

Lembro de uma ocasião, quando tinha através dos relatos daqueles professores que
haviam sido seus alunos. As histórias con
tadas iam desde fatos hilariantes até a sua

do 12° aniversário desta associação, ressal
tando mais uma vez sua importância. E é 
com estas palavras na cabeça e com a lem
brança de minha experiência como aluna 
que dia 15 deste mês de setembro vou ter o 
prazer de comemorar juntamente com 
meus colegas professores e a nossa direto
ra, a ‘Iarinha”, 39 anos desta escola que 
vem possibilitando, através do fazer artísti
co, o exercício da livre-expressão.

Mas voltando novamente aos encontros 
que venho tendo com meu avô, cabe citar 
as novas descobertas que fiz quando foi 
lançado, no ano passado, o livro Fernando 
Corona e os caminhos da arquitetura moderna em 
Porto Alegre, de Anna Paula Canez. Desco
bri então, o arquiteto. Já tinha conhecimen
to de alguns de seus projetos, mas foi atra
vés desta pesquisa que me surpreendí ao 
saber que muitos dos prédios em que eu 
encontrava beleza eram de sua autoria, 
como o edifício João Ibanez ou a Casa 
Sloper, que tanto freqüentei na infância 
comprando pinduricalhos.

E, portanto, evidente a influência que 
exerceu sobre minha carreira, tanto como 
artista como professora, na medida que 
minha vida é constantemente transpassada 
pela história de uma produção de obras e 
de saber que foi se constituindo, durante 
67 anos, desde sua chegada nesta cidade. 
Muitas vezes me questionei a respeito do 
peso desta tradição familiar. O quanto este 
caminho era uma escolha e necessidade 
próprias ou a idealização e continuidade de 

■ um mito.

por volta de nove anos de idade, que en
contrei na rua um toco de árvore que lem
brava a forma de um cachorro. Levei o toco admirável participação na construção de um 

novo prédio para o Instituto, sendo que, 
para a realização desta, Tasso Corrêa, na 
época diretor, meu avô e outros professo
res, hipotecaram suas casas para conseguir 
o empréstimo necessário junto à Caixa Eco
nômica Federal. Descobri, então, o profes
sor comprometido e obstinado, que deixou 
a própria produção de lado dedicando-se 
exclusivamente, como ele próprio dizia, £a 
fazer escultores’. Assim mesmo, passean
do pela cidade encontro o escultor 
rios locais, como na fachada do Banco do

para casa, tirei uns pedaços da madeira, 
envernizei, coloquei uma fita naquilo que 
parecia ser o pescoço e levei de presente 
para o meu avô.

Depois de seu falecimento, em 79, ini
ciou-se a tarefa de desmontar a casa e divi
dir os bens. E minha grande surpresa foi 
descobrir que o toco-cachorro havia sido 
guardado por todo aquele tempo. A mi
nha surpresa era decorrente de uma série 
de sentimentos contraditórios que me 
acompanhavam e acompanham desde a 
minha infância. A percepção que eu trazia Comércio, no qual realizou o pórtico de en-
da figura de meu avô era um misto de fas-

em va-

.-c
trada que contém um escudo com duas 

cínio e receio. Visitá-lo significava entrar figuras reclinadas sobre o arco da porta prin- 
num ambiente em que a arte se espalhava 
por todos os cômodos e cujo gabinete era qual faz parte do acervo, com uma belíssima 
onde eu me perdia por longos momentos, 
mergulhada em papéis, lápis de cor e 
canetinhas que ele já preparava para aque- bem velhinho, corajosamente suspenso em 
las situações. Não sei quando isso come-

cipal ou no próprio Museu de Arte, do

escultura em bronze intitulada O bica. Lem
bro dele, uns anos antes de sua morte e já

um alto andaime, em pleno inverno rigo
roso, trabalhando no que seria a sua última 
escultura, uma imagem de Nossa Senhora 
que ocupa a fachada da Igreja Maronita na 
rua Jerônimo de Ornelas.

çou, acho que assim que eu e meu irmão 
começamos a dar os primeiros rabiscos, 
pois até hoje tenho das garatujas aos dese
nhos da pré-adolescência por ele guarda
dos. Ao mesmo tempo, ficou também a 
imagem não de um avô bonachão, e sim de 
uma figura temperamental e severa, um 
baixinho de um metro e sessenta que quan
do contrariado mostrava seu intempestivo 
sangue espanhol dando pulinhos no chão.

A surpresa de ter encontrado o toco- 
cachorro no armário residia exatamente

Mais adiante, quando fui convidada a 
integrar o corpo de professores da 
Escolinha de Arte da Associação Cultural 
dos Ex-Alunos do Instituto de Artes da
UFRGS, novamente me encontro com seu 
trabalho. Amigo de Augusto Rodrigues, 
idealizador das Escolinhas de Arte do Bra
sil, apoiou de diversas formas um grupo de 
ex-alunos, do qual participavam Rubens 
Cabral, Alice Soares, Iara de Mattos

Depois de tantos anos trabalhando com 
arte, esta questão talvez não mais me im-nesta contradição. Como um homem tão 

severo trazia consigo um olhar tão sensí
vel. Até hoje a sua personalidade é para mim

porte. A impregnação foi tamanha que a 
Rodrigues, entre outros, que por volta de necessidade se fez e não me imagino traba- 
1960 se uniu em torno do sonho comumum enigma.

Na data de seu falecimento eu era ape
nas uma menina de quinze anos, portanto 
a visão que tenho, passados vinte anos, é 
formada pelos resíduos que trago da mi
nha infância somados aos relatos de quem 
com ele conviveu e o que ficou impresso 
como resultado de sua inserção na vida 
cultural de Porto Alegre.

A influência exercida por sua 
mítica é inegável, uma vez que já na ado
lescência me imaginava trilhando o cami
nho das artes. O contato que tive com obras 
de arte originais se deu desde cedo. N<>mes 
como Iberê Camargo, Ljoca 
Tênius, Frank Sch

lhando em outro campo que não seja este. 
E através da pintura que me encontro, que 
leio e transcrevo o mundo. Do <’Velho” não

de fundar no Instituto uma escolinha nos 
mesmos moldes.
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“A criança expressa o sentimento que a sei se carrego o talento, no entanto a obsti- 
embarga, que a emociona também, e a seu modo o nação de ser artista e professora em um país 
reproduz no P°Pe^ com as cores <iue bem entende, que ainda, infelizmente, não prioriza nem a
com plena liberdade individual criadord\ já di- cultura nem a educação, tenhoAulas de desenho ao ar livre com os alunos de arquitetura 

Monumento a Chopin para o Araújo Viana 
Igreja da Maronita. 1973 

A família em 1967

zia o “Velho Corona” em um artigo pu
blicado no Correio do Povo por ocasião

figura

Malagõli,

Seelinger, De Francesco, entre outros, eram 
familiares na medida que di
vidiam espaço nas paredes 
C l-Mlcòep, casa de 
avô. Penso que a partir des
ce contato próximo se deu 
o início da alf ibetização de

U. wi, *•* meu

Tinha me esquecido do parágrafo sobre a escultura do cachorro. Durante vinte 
morei em uma casa de estilo modernista projetada por meu pai Luis Fernando 
Corona. Na elaboração do projeto, cie incluiu uma escultura de meu avô que se 
tratava de um cachorro de grande porte, em cimento, revestido de pedacinhos de 
azulejos, com dois olhos de bola de gude. E era por sobre este cachorro que eu e a 
gurizada da zona cavalgávamos horas, no devaneio infantil das brincadeiras de 
mocinho e bandido. O cachorro transformava-se

anosmmeu olhar. mQuatro an< pós
sua morte, ingressei no Ins
tituto de Artes e, •arar
daí, fui conhecendo o pro- , 
fessor Fernando Corona

em cavalo valente e íamos longe em 
nossa imaginação. A referência de nosso endereço era, então, a “Casa do Cachorro”.

hm


