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MmmI LabirintosIniciamos 2004, ano do cinqüentenário do MÁRGS, com 

exposições importantes. A primeira a abrir o calendário do 

Museu, chamada Expedição Coração do Brasil, é mais que um 

documentário geográfico e histórico de nosso país. É, antes, 

lição de brasilidade que nos passa Orlando Azevedo, autor da 

mostra, ao revelar a nós, do extremo sul do Brasil, facetas 

inimagináveis de nosso país-continehte. Finalizamos o mês de 

janeiro com outra mostra importante chamada II Segno 

Impresso - Storia di una stamperia dárte, composta pelo 

da gráfica II Bisonte, sediada em Florença, Itália, cuja 

qualidade em seu mester é referência para a Europa e para o 

mundo. Esta exposição é feita em parceria com o Consulado da 

Itália em Porto Alegre e com o Instituto Cultural Italiano. 

Alexander Calder, Henry Moore, Gino Severini e Pablo Picasso 

fazem parte da coletiva que ocorre na Sala Iberê Camargo. Em 

continuidade a estas inaugurações acontece em 12 de fevereiro 

uma mostra que reúne seis esculturas de Auguste Rodin e 25 

fotos relacionadas a sua obra e ao seu tempo. Esta importante 

coleção pertencente à Pinacoteca do Estado de São Paulo é 

realizada em parceria com os Museus Oscar Niemeyer, de 

Curitiba e o MASC, de Florianópolis. Uma seleção expressiva 

de nosso acervo também passa a ser exibida depois de 

período de dois meses em que o MARGS cedeu suas

ifpijl
Uma idéia de labirinto é a de um conjunto de salas sem saída e corredores 

que se entrecruzam. Construído por Dédalo, em Creta, onde ficou aprisionado 
o Minotauro, esse mito é uma metáfora que faz parte de todos os instantes da 
nossa vida, pois precisamos constantemente do fio de Ariadne nessa espécie de 
viagem iniciatória que representa o caminho tortuoso e complexo para o conhe
cimento de nós mesmos e dos outros. No ciberespaço, essa procura na WWW é 
representada por uma estrutura também labiríntica: mesmo com as facilidades 
das arquiteturas de informação e com os mapas de sítios, de certa forma a web 
nos oferece encontros e desencontros.

Lucia Leão é pesquisadora, estuda a hipermídia a partir da imagem metafó
rica universal e muito antiga do labirinto e publicou 0 labirinto da hipermídia: 
arquitetura e navegação no ciberespaço. Explorando o mesmo conceito em arte, ela 
criou Labweb - www.lucialeao.pro.br/labweb.htm -, dentre as quais Plural maps: 
lost in São Paulo, projeto de net arte colaborativa exposta na XV Bienal de São 
Paulo, cujo objetivo é construir uma cartografia da cidade de São Paulo. Em 
Interlab: labirintos do pensamento contemporâneo, Lucia publicou uma pesquisa 
iniciada na Web em 1997, com a colaboração de autores nacionais e internacio
nais, agrupada nos temas: pensando o mundo digital, a arte e a interatividade, o 
corpo, as representações, os signos e as cognições. Das suas atividades como 
professora universitária e artista atuante, surgiu uma pesquisa sobre arte, 
mídias e mitos, envolvendo reflexões teóricas e experimentações práticas, bas
tante articuladas: A estética do labirinto.

O pátio - da escola, da prisão e do hospício - é um espaço aberto também 
cheio de “caminhos”, como o labirinto: para o conhecimento de nós mesmos e 
dos outros, para a busca de um novo rumo, para uma cura causada por 
rumo incorreto. A imagem do labirinto, na História e na Mitologia, é formada 
por caminhos complexos, construídos a céu aberto, e isso é uma boa imagem 
para os sítios como O pátio - www.patio.com.br - editado por Eduardo Lourei
ro Jr, com entrevistas, antologia, humor, literatura e um labirinto em duas facetas, 
uma teórica e uma prática.

Andréa Havt, Fabiano dos Santos, Eduardo Loureiro Jr. e Paulo Meireles 
Barguil são os autores de O labirinto - www.patio.com.br/labirinto/index.htm - 
e do Site Experimental do Projeto Labirinto - www.labirinto.art.br -. O primeiro 
sítio conta a história do labirinto e mostra a pesquisa dos autores, enquanto que 
o segundo é uma experimentação oferecida ao leitor eletrônico. Esses sítios são a 
tese de doutorado em grupo e na web na área da Educação (Universidade Fede
ral do Ceará) e procuram estabelecer relações entre educação e: diálogo, não- 
linearidade, experiência e interdisciplinaridade.
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-2 dependências à Bienal do Mercosul, exposição de tanto

sucesso. Dentro das atividades de extensão do Museu, 

iniciam-se as inscrições para os tradicionais cursos de 

pintura, desenho, aquarela e xilogravura. 0 MARGS inicia 

o ano, assim, de forma dinâmica, com exposições e 

atividades importantes. A Associação dos Amigos 

(AAMARGS), por sua vez, encaminhou projetos de 

envergadura para apreciação da Lei de Incentivo (LIC), 

participando do esforço conjunto da Instituição de transformar 

o ano do seu cinqüentenário num período memorável.
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FOTOGRAFIA

O Brasil sem fim de Orlando Azevedo

Orlando Azevedo levou dois anos 
para compor o mais longo retrato fo
tográfico do Brasil, um projeto hipnó
tico pela impossibilidade de conclusão. 
De abril de 1999 a julho de 2002, em 
425 dias divididos por temporadas, 
percorreu mais de 70 mil quilômetros 
de jipe, afastando-se dos grandes cen
tros urbanos ao enveredar-se pelas tri
lhas alternativas e estradas de chão. Na 
bagagem e na memória de narrador, 
trouxe cerca de 50 mil imagens, a 
maioria despachada cuidadosamente 
por sedex, e histórias infinitas de um 
país que ocupa sozinho 40% da Amé
rica Latina. Parte dessa expedição, 
intitulada afetivamente de Coração do 
Brasil (o fotógrafo vê no formato geo
gráfico do losango irregular uma ima
gem de coração), está em exposição nas 
salas principais do MARGS até 14 de 
março. O conjunto de quase 500 ima
gens em cores e preto-e-branco confir
ma a complexidade social e geográfica 
do país, sua formação multicultural e 
multiracial, a circulação e a mistura de 
identidades. O roteiro por 1.725 cida
des registra os abismos e a brutal desi
gualdade no cotidiano de seus habitan
tes, dando conta da dimensão cultural 
como aquilo que fala das diferenças, 
dos contrastes e das comparações.

Planejar uma expedição dessa 
envergadura e diversidade exigiu de 
Orlando Azevedo, 55 anos, uma estra
tégia prévia de deslocamento e de es
colha de qual país gostaria de configu
rar. Preferiu os saberes periféricos, o 
artesanal, as manifestações da cultura 
popular e o diálogo entre o sacro e o 
profano. A expedição, que contou com 
a companhia do jornalista paranaense 
Fabiano Camargo, foi orçada em sete 
cotas de R$ 150 mil, verba essa reduzi-

projeto de vida investir na foto docu
mental e escapar dos clichês e da frieza 
da foto publicitária. Guarda a delica
deza da luz sulina, a luminosidade in
constante e a riqueza escultórica do 
Monte Roraima, o peso das botas e a 
chuva torrencial no topo do Pico da 
Neblina, a solidão de Brizola, um ga
rimpeiro clandestino daquela região.

No seu estúdio em Curitiba, o fo
tógrafo concebeu a montagem da ex
posição como uma espécie de partitura 
em que um elemento de uma imagem 
leva à outra num grande mosaico. 
Benedict Anderson, citado pelo 
tropólogo Nestor Canclini em 
Globalização Imaginada, descreve as 
nações como espécies de comunidades

an-

imaginárias, pois nunca será possível 
conhecer ou ouvir a maioria dos seus ^
compatriotas. Afinal, complementa, a 
essência de uma nação consiste em que 
todos os indivíduos tenham muitas 
narrativas em comum, mas que tam
bém tenham esquecido muitas outras. 
Orlando Azevedo nos lembra de um 
país que construímos, outras vezes que 
desconhecemos, estranhamos ou que 
até tentamos esquecer.

Foto de Orlando Azevedo. Santa Inês, Maranhão

da na realização do projeto. Mesmo 
com o rigor do planejamento, o me
lhor da viagem foi feito pelo 
imprevisível. Algo como ser surpreen
dido por uma bela onça, a mesma das 
garrafas de caninha, gritar, e em milé
simos de segundos disparar a Leica sus
pendendo a parada do bicho selvagem 
numa estrada de chão. Ou então, nem 
tão melhor assim, mexer num amon
toado de ex-votos de madeira, no in
terior da Bahia, e escapar, por um triz, 
do bote de uma jararaca.

A dupla dormia à uma da manhã, 
acordava às cinco na melhor 
luminosidade para a fotografia (assim 
como a do entardecer), enfrentando 
um cotidiano inusitado, quase sempre 
uma recepção calorosa por parte das 
pessoas e um final de dia com pizza,

uísque e pelo menos quatro horas na 
frente do lap-top. As fronteiras, essa 
linha mais de passagem e transgressão 
do que de limite, guardam relatos 
incontáveis, como as quintas-sem-lei 
nas boates do Oiapoque em que tudo 
é possível para ganhar um engradado 
de cerveja.

C/da G olin 
Jornalista

A organização das histórias e das 
imagens se deu em três grandes eixos: 
o homem, a terra e o mito, palavras 
capazes de abarcar a multiplicidade do 
material na sua generosidade semân
tica. Tal divisão permaneceu na sofis
ticada trilogia da expedição editada 
pela Francisco Alves. Orlando Azeve
do, português de nascimento, 
organizador das Bienais Internacionais 
de Fotografia e do Museu de Fotogra
fia Cidade de Curitiba, buscou nesse

A mostra fotográfica 
Expedição Coração do 
Brasil fica em 
exposição no MARGS 
até 1 4 de março, de 
terças a domingos, das 
1 0 às 19 horas, com 
entrada franca.

M A R G S



a cultura,
0 professor Ulpiano Bezerra de 
Menezes, um dos principais 
pensadores brasileiros na área 
de museus, esteve no MARGS 
em 2003, participando do 
seminário Produzir Museu, 
organizado em conjunto com o 
curso de especialização em 
Museologia do Instituto de 
Artes da UFRGS. Como já 
ocorreu em outras 
oportunidades, o professor da 
USP cativou o auditório lotado, 
debatendo questões 
contemporâneas que atingem 
os museus no cotidiano das 
indústrias culturais. O Jornal do 
MARGS editou fragmentos de 
sua fala, tocando, entre outros 
pontos, na aliança entre o 
museu e o marketing urbano e 
na complexa relação entre a 
lógica da cultura e a de um 
mercado que opera no 
pragmatismo, no anônimo e 
na obsolescência.

Cultura e mercado
A cultura não é um segmento da 

nossa vida, um conhecimento 
compartimentado de coisas ou de prá
ticas. A cultura é uma dimensão 
qualificadora de qualquer segmento da 
nossa existência. Qualificadora naqui
lo que nos caracteriza pelo sentido, 
pela significação e pelo valor. Somos 
seres que não só criamos sentidos, sig
nificados, valores, mas passamos a de
pender deles. Não são meras constru
ções mentais, mas conteúdos que se ex
pressam na nossa prática social. As re
presentações, as ações e seus significa
dos estão intimamente implicados e di
zem respeito a qualquer instância da 
vida humana. A idéia de que a cultura 
se reduz a uma parcela de nossa exis
tência é uma exigência de mercado. É 
aquela destinada a certos momentos, 
certos espaços, certas condições, cer
tos objetos e que depois se esvazia. Tra
ta-se de uma noção adequada ao mer
cado em que a cultura sempre se apre
senta na forma de produtos. Pode, 
eventualmente, até ser. Não há

de investimento na conservação, na 
pesquisa e na exposição do acervo, e o 
modelo gerencial em que as preocupa
ções vão para o entretenimento e a cli
entela (produtos e seus consumidores).

Museu e cidade
A cultura é um foco do desenvol

vimento econômico, indispensável nos 
projetos de renovação urbana, seja da 
cidade como um todo, seja das áreas 
degradadas. Trata-se de mecanismos de 
estratégia geopolítica cuja configura
ção de forças se organiza em torno da 
cidade e não mais da nação. Grandes 
corporações projetam sua atuação a 
partir do urbano, criando um campo 
de competição entre cidades. Nesse 
quadro, surge o chamado “marketing 
urbano”, dirigido não só ao turista, 
mas também aos próprios habitan
tes. Daí a dimensão política assu
mida por esses projetos que atin
gem, sobretudo, o habitante, o tu
rista e os imigrantes desejáveis, 
aqueles de perfil conveniente.

A especulação
O problema não reside em trans

formar a cidade ou os bens culturais 
em mercadoria, mas no fato deles se
rem tomados como iscas; não há o 
menor problema em que tenham va
lor comercial, a menos que esse va
lor seja utilizado como álibi para 
outras operações de especulação e in
vestimento sem retorno, atendendo, 
em primeiro lugar, à demanda do cli
ente como investidor. Lugares urba
nos ou rurais são mobilizados nos 
seus valores culturais para promover 
ganhos de capital.

O caso Bilbao
Bilbao é uma cidade no nordeste 

da Espanha, com uma população ra
zoável (500 mil habitantes) para o pa
drão europeu e passou por um pro
cesso aprofundado de degradação eco
nômica. Desde a morte de Franco, a 
industria metalúrgica da região, vol
tada para a economia interna, entrou

em crise. Dentro da estratégia de re
cuperação estabelecida no final da dé
cada de 80, pensou-se que a cultura 
deveria ser um foco catalisador de in
vestimentos para que a cidade pudes
se se reerguer. Nesse momento, entrou 
o esquema de formação da rede 
Guggenheim de Nova Iorque, em cri
se financeira, com uma dívida de 70 
milhões de dólares. Se examinarmos a 
política de expansão do McDonalds, 
isto é, da criação de uma rede, vere
mos uma série de coincidências.A pró
pria embalagem dos espaços físicos 
tem respostas semelhantes aos mesmos 
requisitos e, portanto, aos mesmos 
objetivos. Conseguiram passar seu 
contrato num momento de fraqueza 
da cidade, mas num momento de dis
ponibilidade também, e de interesse 
em eleger a cultura como alavanca para 
o desenvolvimento econômico. Pelo 
contrato, forneceríam uma coleção 
nuclear formada por peças do museu 
metropolitano (descobriu-se depois 
que, por cláusulas de doadores, algu
mas jamais poderíam ter saído da 
sede); elas constituiríam um terço do 
acervo e seriam apresentadas por ro
dízio. Por outro lado, o museu de 
Bilbao estava obrigado a completar os 
outros dois terços da coleção com seus 
próprios recursos e entrar, posterior
mente, no rodízio. Com os outros 
dois terços da coleção completada por 
Bilbao, eles próprios teriam um capi
tal de giro, um acervo que circularia 
por outros museus que pretendiam 
criar. Tentativas foram feitas no Ja
pão, na Austrália, na Áustria, e não 
deu certo em nenhum destes lugares. 
Só deu certo onde? No Rio de Janei
ro, no Brasil...

Os prédios estelares
O contrato previa um concurso, 

mas o projeto já estava pronto, ou seja, 
o concurso era apenas para referendar 
um projeto já definido, um projeto 
interessante, mas que não recebeu a 
menor intervenção dos responsáveis

uma
oposição entre valor cultural e valor 
econômico. A oposição existente é 
entre lógicas diferentes: a lógica do 
mercado é a lógica instrumental, a ló
gica do retorno. A lógica da cultura é 
a do sentido.

(edição de Cida Golin)

Entretenimento
A cultura é vista, hoje, como sen

do capaz de gerar fluxos, empregos; ela 
multiplica investimentos por meio do 
mercado e das indústrias culturais. Só 
para se ter uma idéia do que isso pode 
representar em certas economias, lem
bro que na França esse movimento re
presenta 3,7% do PIB. É realmente 
um número extraordinário. Além do 
reconhecimento deste “papel” que a 
cultura representa no campo econô
mico, surgiram também cenários no
vos como, por exemplo, o patrocínio 
que substituiu o antigo mecenato. Isso 
trouxe alguns impasses como, na área 
de museus, entre o modelo curatorial

Detalhe das fotos de Orlando Azevedo 
Fantasia de Brincante do Bumba-meu-boi. 
São Luís do Maranhão (acima) 
e Juazeiro do Norte. Ceará



museus e mercado
em Bilbao pelo plano estratégico da 
cidade, sobretudo em relação à esco
lha do lugar e ao espaço do museu. 
Discutiram alguns aspectos, mas a de
cisão final não foi local. O edifício foi 
concebido como um emblema, aqui
lo que alguns participantes chamaram 
de prédios estelares. Portanto, na 
reformulação geopolítico-econômica 
da Europa na década de 90, era im
portante informar que, a partir daí, 
quem estaria no topo da lista eram 
cidades e não apenas nações. Cida
des alavancadas pela cultura, uma 
cultura expressa pelos museus que, 
por sua vez, se manifestavam através 
de quê? Como uma catedral do sécu
lo XIV, “só os edifícios emblemáticos 
têm potencial de mercado”..., disse 
um representante do Guggenheim. O 
edifício foi construído, os custos es
tavam avaliados em 150 milhões de 
dólares; depois foram reduzidos para 
quase 100 milhões de dólares e a mar
ca, por que se trata efetivamente de 
uma marca, foi vendida.

A marca
Uma das expressões do museu de 

Bilbao é a marca. Aqui surge o pro
blema do turismo cultural: a venda da 
marca só tem sentido numa expectati
va de turismo de alto fluxo. E foi o 
que aconteceu. O turismo é a segun
da grande indústria mundial, perden
do apenas para a indústria 
armamentista. Vejamos o efeito que o 
edifício teve no turismo. No primeiro 
ano de visitação, em 1998, ele rece
beu 1.275.000 visitantes, 65% fora da 
Espanha. Com isso se manteve o em
prego de 8.890 pessoas que estavam 
correndo o risco de aumentar a taxa 
de 26% de desemprego. Criou-se, de 
imediato, 500 outros novos postos e 
os efeitos indiretos foram, então, alta
mente benéficos. Mas é preciso 
relembrar os seguintes aspectos: - a 
população local não fez parte do mo
vimento de atração do empreendimen
to; ao cabo de três anos, nem um quin

to dos habitantes conhecia 
Ele foi feito para fora, para vender a 
cidade. Como os próprios habitantes 
não tinham capital para comprar a sua 
cidade, foram os de fora que procura
ram o museu. Os programas educa
cionais, por exemplo, foram ínfimos 
com relação a esses números extrema
mente vultosos. Conclusão: trouxe 
insumos, benefícios econômicos e be
nefícios maiores para os investidores. 
Não houve impacto no campo cultu
ral; a arte foi apenas agente de regene
ração econômica da cidade, de uma ci
dade em declínio. Eu diria que este é 
um caso extremo, mas é um caso a se 
acautelar.

nou a noção da exposição de massa. A 
exposição de massa não é a ampliação 
da fruição? Aquilo que Oswald de 
Andrade dizia: “A

os dogmas do consumo estão na pró
pria concepção do que seja um mu
seu.

o museu.

um dia ainda 
vai provar do meu biscoitinho...”, ou 
seja, é uma perspectiva elitista a da 
exposição de massa. Imagina-se que é 
uma forma de democratizar o acesso a

massa Três pontos
A primeira questão seria tratar da 

problemática do museu como um 
tipo de instituição cultural sem o 
reducionismo que o mercado impõe, 
sem o reducionismo do museu de

cultura... não é! É só ler e perceber o 
que ela significa de “de-subjetivação” 
e mecanização de soluções. As exposi
ções de massa desmaterializam o que 
se expõe. Quem vai a uma exposição 
destas, não vai ver, por que não há con
dições de ver; apenas se confirmam ce
lebridades. Celebridades e marcas são 
fatores intimamente associáveis. 
Quando se vai ao Louvre, não se pode 
sequer ver a Mona Lisa, pois há mui
tos turistas japoneses no entorno, as
sim como pessoas observando quadros 
com periscópios. São condições de 
visitação precárias. Quando é preciso 
ver uma peça com periscópio - porque 
justamente a celebridade atrai um 
grande número de pessoas e impede 
até o contato visual direto -, tanto faz 
ser a Mona Lisa, o Papa, Guga, Lula 
ou até mesmo o ganhador do último 
Big Brother, isto é, o museu passa a 
ser aquele lugar de ritualização da arte 
e do capitalismo avançado, o espaço 
da celebridade. Reforça o papel 
homologador do museu de valores de 
mercado.

arte contemporânea. A segunda 
grande questão, que me parece de ex
trema gravidade, pela multiplicidade 
de implicações, é discutir o proble
ma da curadoria que, por sua vez, le
vanta o problema do acervo. A ter
ceira questão é recuperar a função 
crítica do museu e das exposições. É 
a única forma de dissolver a noção 
de consumo que marca as atividades 
museológicas e a conceituação do seu 
cliente. Às

A exposição arrasa-quarteirão
Quando se fala de cultura, de arte, 

de museu, há uma concentração no 
chamado museu de arte contempo
rânea. Por razões de mercado, houve 
uma redução a esse campo, prejudi
cando todos os demais tipos de mu
seu. Umas das conseqüências funda
mentais deste reducionismo, além do

vezes eu costumo dizer 
aos meus alunos que a minha tarefa 
não é tornar a vida deles nem mais 
fácil, nem mais difícil, 
sível, mais rica. É necessário 
rar a função crítica do museu, o que 
significa, às vezes, criar situações, eu 
não diria de desconforto, mas situa
ções em que o visitante do museu 
não caia na passividade. Natural
mente, exposições críticas não são 
aquelas que merecem patrocínio.

mas, se pos- 
recupe-

prejuízo causado ao contexto geral dos 
museus, é a cristalização da megaexpo- 
sição. A melhor conceituação da ex
posição arrasa-quarteirão é a de um 
historiador africano: “É uma exposi
ção de grande escala na qual pessoas 
que normalmente não freqüentam 
museus precisam permanecer em lon- Perguntas básicas

Eu não estou satanizando, abso
lutamente, o mercado, muito menos 
a economia. O que eu quero, ape
nas, é que se tenha clareza quanto 
aos benefícios excessivamente 
projetados. Quando se fala em be
nefícios, eu sugeriría sempre duas 
perguntas críticas, mas fundamen
tais. A primeira: - quem recebe os 
benefícios? E a segunda: - a quem 
cabem os ônus? Em outras palavras, 
o importante é definir qual das se
guintes alternativas a escolher: - es
tou me servindo do mercado? Ou: - 
estou servindo ao mercado?

guíssimas filas...”. A partir da década
de 70, começou-se a fazer pesquisa de 
mercado para organizar exposições 
monumentais com kit completo: veja 
o filme, leia o livro, ouça o disco, 
compre o postal, o pôster, a camise
ta, o catálogo, ou o prato de Monet 
que era um gourmet... E se sobrar 
tempo, faça um giro pelas galerias.

Parques temáticos
Para que uma política de acervo, 

de conservação, se a pesquisa de mer
cado aponta para o que o cliente quer 
e o cliente tem sempre razão? Faz-se 
isso dentro de um paradigma estabe
lecido com extrema competência pe
los parques temáticos, principalmen
te a Disneylândia, em que se consti
tuiu a idéia do consumo como jogo. É 
exatamente nessa linha que os museus 
estão desenvolvendo a sua relação com 
o público: o universo do consumo ex
perimentado ludicamente. No fundo, 
é um supermercado disfarçado em que

Perspectiva elitista
Houve um fenômeno de importân

cia radical, introduzido pelas grandes 
exposições como a curadoria interna. 
Essa terceirização tem repercussões em 
todas as faixas de atuação e de concep
ção do museu. Por outro lado, saneio-



HISTÓRIA

A gravura tradicional de II Bisonte

Há locais que emanam uma ener
gia inexplicável. As dependências do 
antigo Pallazo Serristori, localizado no 
coração do centro histórico de Floren- 
ça, é um destes lugares no qual a pre
sença de grandes personalidades e 
acontecimentos reverbera e é sentida 
por quem passa entre suas altas pare
des marcadas pela enchente que quase 
devastou a cidade em 1966.

Este mesmo palácio abriga, há 20 
anos, a Escola Internacional de Especi
alização em Gravura Artística II Bisonte, 
uma das instituições de ensino mais 
renomadas da Itália. A escola dirige-se 
a estudantes que cultivam a paixão pela 
litografia, a gravura e a estampa à mão, 
seguindo antigas tradições de técnicas 
gráficas, sem intervenções foto-mecâ- 
nicas. A artista gaúcha Helena Kanaan, 
que especializou-se em litografia pela 
Bisonte em 1987, recorda as tardes que 
passava no atelier aperfeiçoando sua 
técnica a fim de corresponder à rigi
dez européia. Helena cita, como dife
renciais da Escola, a seriedade, o in
tercâmbio de vivências com estudan
tes de todo o mundo e a exigência do 
desenho preliminar - que acaba por 
valorizar o traço do artista.

Mas a importância da Escola deve- 
se, principalmente, a sua excepcional 
lista de colaboradores - na época em 
que ainda era apenas estamparia - 
como Henry Moore, Picasso, Severini, 
Calder, Cario Carrà, Lynn Chadwick, 
Soffici, Carmassi, Jacques Lipchitz, 
Giò Pomodoro, Caruso, Graham 
Sutherland, Roberto Matta e Rufino 
Tamayo. Estes artistas deixaram não

em contraposição às reproduções sem
valor, a editora uniu-se ao artista
Rodolfo Margheri com a intenção de
contribuir ao relançamento das técni-

de gravura tradicionais, como acas
litografia e a água-forte.

Margheri, que dirigiu a Estamparia
até 1967, foi quem achou as antigas
prensas de estrela do Instituto Geográ
fico Militar e começou a recrutar um
grupo heterogêneo de intelectuais para
iniciar a atividade da gráfica, começan
do pela criação do logotipo da estam
paria, desenhado pelo arquiteto Aristo
Ciruzzi - um bisonte em posição de ata
que, cercado por dois semicírculos, um
vermelho e o outro preto, representan
do uma das primeiras imagens desenha
das pelo homem: os grafites das caver
nas de Altamira, na Espanha.

A gravura pode ser entendida como
arte paradoxal, no dizer da artista Anico
Herscovitz, pois consiste em dar vida à
matriz à força de feri-la, em rituais que
incorporam o desenho, a pintura, a es
cultura e um processo de revelação pró
ximo ao da fotografia. Cada gravador
tem em si uma motivação que o faz in
terferir na pedra, na madeira, no me- 

A Stamperia internazionale d’arte tal. O fato é que depois de experimen- 
grafica II Bisonte, que nasceu em Via tado, este processo vicia. Para o grava- 
Ricasoli e foi transferida, anos mais dor gaúcho Wilson Cavalcante, as lem- 
tarde, para a sede da Via San Nicollò, branças de um passado distante e não
foi fundada pela editora e jornalista vivido; para Helena Kanaan, a ques-
Maria Luigia Guaita, em 1959. Na tão do tempo. Cortar, esperar, 
época, Maria Luigia voltava de um engordurar, encerar, pintar, corroer, 
exílio na Escócia onde havia conheci- Tempo para observar, tempo para fruir, 
do mais a fundo a litografia. Com o tempo para gravar, 
desejo de difundir as obras originais 
de arte gráfica realizadas por artistas,

Henry Moore. Heads. Ideas for Sculpture. 1968.

só suas obras para o acervo da Gráfica, 
mas também um rico material para os 
estudantes: as centenas de gravuras des
cartadas ao longo dos anos, que foram 
acumuladas em uma pequena sala, 
para serem reutilizadas como rascu
nho. Helena lembra que uma das di
versões dos alunos era remexer a 
salinha, virando papéis do avesso e se 
surpreendendo com obras “sem valor” 
de grandes artistas.
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Cybeli Moraes 
Equipe JM

A exposição H Segno Impresso - Storia di una stamperia datte com o acervo da gráfica florentina II 
Bisonte pode ser vista no MARGS de 29 de janeiro a 14 de março, de terças a domingos, das 10 às 
19h, com entrada franca. Promoção conjunta com o Consulado Italiano e Instituto Cultural Italiano.

LJIVI NOVO J N VA PROVADE IMPRIMIR CULTURA
WWW.NOVAPROVA.COM.br - [51] 3345 5454

M ARGS

http://WWW.NOVAPROVA.COM.br
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mAto criativo:
o bem o mal na obra de Gustavo Nakle
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Da alquimia de um milenar pro- Bienal de São Paulo), à maneira de 
cesso de fundição às metamorfoses das Goya, direcionam-se procurando 
sucatas que se transformam em arte, 
há uma travessia que, por si só, revela 
antagonismos interessantes no traba
lho de Gustavo Nakle: da sucata

sença do bem e do mal.
Numa perspectiva maniqueísta, o 

bem está todo de um lado e o mal está 
sempre no outro. E, nessas condições, 
ele se torna mais destrutivo em nós, pois 
nos iludimos estar destruindo no ou
tro um mal que também nos habita.

A arte é arte porque acusa a dinâ
mica presença do bem e do mal. É ver
dade que a arte questiona, mas ela tam
bém pode ser um esboço, por isso sem
pre incompleto, de tentativas de res
posta ou de solução para dificuldades 
que o artista possa vir a se colocar no 
ritual de criação.

Talvez o significante principal na 
obra de Gustavo Nakle possa ser a 
dicotomia das vidas, sejam elas quais 
forem... Não se trata necessariamente 
de dicotomias de vida, mas das vidas... 
Que possam ser várias as aparições e 
(re)invenções do sujeito.

Emília Viero, arte-educadora; Jaime Betts, 
psicanalista e Lenira Balbueno Fleck. psicanalista

0 texto foi produzido a partir do projeto 
Happy Hour Cultural do MARGS, cuja edição 

de 2003 contou com o apoio das empresas 
Casa do Desenho, Joe & Leo’s, Ônix Imóveis, 

Ouro e Prata Turismo e Serdil.
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sibilizar o outro. Esta presença do ou
tro é parte intrínseca da obra do artis
ta, mesmo quando ele procura elimi- 
ná-lo - o que vem a ser uma caracte
rística da arte contemporânea 
nando-a sintônica ao invariante social

me
tálica à obra, do dejeto ao objeto de 
valor não apenas simbólico.

As incessantes modelagens, os in
tensos movimentos da brasa, que se as
semelham a uma lava vulcânica em

tor-

que, muitas vezes, questiona a exclu
são da subjetividade a serviço da de
manda do discurso científico.

constante erupção, denunciam o esti
lo exigente e inquieto do artista em 
relação ao processo criativo num ritu
al constante: fazer, desfazer, refazer, esoterismo; há um movimento que en- 
buscando, de alguma forma, algo que 
o represente como autor.

Gustavo Nakle é inquieto, contes- 
tador e às vezes chega à beira do “ator
mentado”, principalmente quando 
persegue ou se deixa perseguir pela 
iminência pressentida de uma nova for
ma. Seus personagens, ora fictícios, ora 
figuras do povo (basta lembrar o im
pacto causado pelos “Alvoradenses”, 
que o inseriram no cenário artístico do
país por ocasião de sua participação na consegue reunir dialeticamente a pre-

Existe em Nakle uma espécie de 
transmutação do mítico, do profano, 
do sagrado, da religiosidade, do Manipulação sobre 

Cotidiano: Grande Mãe

volve como que um certo exorcismo, 
uma certa alquimia, produzindo um 
expressionismo fantástico: são dragões, 
medusas, monstros que muitas vezes 
se assemelham a figuras do medievo.

Não há dúvida que as esculturas de 
Gustavo Nakle são marcadas por 
deslizamentos antagônicos que resga
tam uma presença barroca na forma e 
no estilo. Dificilmente alguém fica in
diferente diante de seu trabalho: a obra

Parceiros da AAMARGS
Confira os descontos e benefícios que as 
empresas parceiras da Associação de Amigos 
do Museu oferecem aos sócios:

Artes Antigüidades Dariano - 10%
Arte Nobre - 10%
Arteplantas Flores e Paisagismo - 10% 
Associação Brasileira de Yoga - 20% 
Atelier de Massas - 10%
Bistrô do MARGS - 20%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARGS - 10%
Der Tee Laden - 10%
Galeria Belas Artes - 10%
Galeria Edelweiss - 10%
Galeria Gestual - 10%
Garagem Ceres - Estacionamento - 
R$ 6,00 (turno)
Garagem Siqueira Campos -
Estacionamento - R$ 6,00 (turno)
Girasul - Locadora de Vans - 10%
Giuliano Vinhos - 6 a 10%
Hotel Plaza Porto Alegre - 30%
(de sextas a domingos)
Hotel Plaza São Rafael - 30%
(de sextas a domingos)
Koralle Com. Materiais de Desenho - 5%
a 10%
Learnet English Multimethod - 30 a 50% 
Livraria Ex-Libris - 10%
Livraria Internacional - 10%
Loja do MARGS - 10%
Nieto - Quadros e Molduras - 10%
Porto Alegre City Hotel - 30%
(sextas a domingos)
Rota Cultural Turismo - 10%
Revista Aplauso - 20%

MARGS
CAFE Visite o Terraço do MARGS e saboreie a combinação de sanduíches de pão sírio, chopp e a bela vista da Praça da 
Alfândega. Aberto de terças a domingos, das 16 às 21 h. Entrada somente até às 20h - a partir das 19h o acesso deve ser 
feito pela porta lateral do Museu (Rua Capitão Montanha). Informações pelo fone (51) 3227-2311, ramal 32.

LOJA Os catálogos da exposição Expedição Coração do Brasil - Homem, Terra e Mito estão à venda na Loja do MARGS. 
Ali você também encontra diversos livros sobre gravura, alusivos à mostra de acervo da Gráfica II Bisonte, 
segundo pavimento do Museu. A Loja é aberta de terças a domingos, das 10 às 19h. Fone (51) 3228-8533.

BI ST RO Os voluntários e associados em dia com a AAMARGS têm desconto de 20% no cardápio e eventos no Bistrô do 
MARGS, bastando apresentar a carteira de identidade. Saboreie risotos, peixes e o tradicional nhoque da sorte em um 
ambiente cercado por obras de arte. Informações (51) 3225-4484 e reservas (51) 3235-3001.

EXTENSÃO Os Torreões 3 e 4 do Museu abrigam cursos práticos de arte nas tardes de terças à sábados. Para este semestre 
estão programadas as atividades: Aquarela para iniciados e Aquarela Básica, Desenhe pintando, Desenho da figura h 
Desenho a pastel, Curso básico de pintura acrílica e à óleo, Gravura em metal, Xilogravura e História em quadrinhos. As 
inscrições abrem no início de fevereiro e devem ser feitas na AAMARGS. Informações pelo fone (51) 3221-3545.

AAMARGS A Associação dos Amigos do MARGS está distribuindo Livros do MARGS coleção Banco Safra aos 100 
primeiros sócios. A obra de 319 páginas traz o histórico e a estrutura do Museu, além de uma seleção de obras do 
Informações de terças a sextas, das 13 às 18h. Fone (51) 3224-4255.
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exposta no

umana e

acervo.
Seja você também um 
parceiro da AAMARGS.
Informações pelo telefone (51) 3224-4255.
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EXPOSIÇÃO

Auguste Rodin
ou uma magnífica lição de sinceridade

.. Jf-N

ção de sinceridade. O verdadeiro ar-Rodin é um daqueles artistas cuja esperava. A visita à casa, no entanto, foi
surpreendente: a cada nova sala, a cada 
nova vitrine, a cada novo desenho um

reputação ultrapassa o restrito mundo 
das artes. Seu alcance e celebridade são

tista expressa sempre o que pensa, 
ainda que com o risco de enfrentar 

artista insuspeito se revelava perante os todos os prejuízos estabelecidos, 
meus olhos. Ao artista de intensa

universais e reproduções de suas obras 
povoam o mundo aos milhares. Este 

renome, e sua conseqüente supe
rexposição, provocam rejeições 
em algumas pessoas. Por mais 
que eu admirasse o artista excep
cional que foi Rodin, em mo

mento algum tive vontade de vi
sitar seu museu. Foram algumas 
oportunidades desprezadas e só 
me dei tempo de ver suas escul
turas em coleções de museus.

Paris é uma cidade que pos
sui alguns belos museus ateliês 
de artistas plásticos: Delacroix, 
Bourdelle, Zadkine, Moureau, 
Henner e também

Deste modo ensina a franqueza a 
seus semelhantes. Imaginemos que 
maravilhosos progressos se realizariam 
de imediato se a verdade absoluta rei-

dramaticidade e técnica superior, unia- 
se um artesão curioso, experimentador, 
silencioso, quase infantil na liberdade 
dos improváveis ensaios. Que surpresa! 
Uma visita que começara burocrática 
tornava-se lentamente uma visita 
apaixonante. Como não se surpreender 
com a riqueza das experimentações do 
ateliê Rodin? Como não ficar boquia
berto frente à mistura de materiais e 
texturas? Como não contar nos dedos 
a lista de materiais de “Le Sommeil”, 
evidente no busto e confirmada na 
carteia de identificação: “Modelo com 
pontos, 1889. Terracota, gesso, qua
tro ceras diferentes (amarela, cinza, 
cinza-rosada e branca), papel jornal e 
pregos”! Como me arrependo de ter 
sido tomado pelo preconceito e perdi
do a oportunidade de freqüentar assi
duamente o ateliê de Rodin.

No momento

nasse entre os homens! Rapidamente 
a sociedade se desprendería de seus er
ros e de suas fealdades francamente 
confessadas e com que rapidez nossa 
terra se convertería em um Paraíso!...”1

Paulo Gomes 
Doutor em Artes Visuais pela UFRGS

Trecho de "Testamento", de August Rodin."
Arte: Conversaciones reunidas por Paul Csell. Libreria

El Ateneo Editorial. Buenos Aires. 1955.

o museu 
Rodin. Estas instituições, cha
madas pelos parisienses de “lu
gares privilegiados de memó
ria”, guardam in loco a lem
brança de seus artistas e são lu
gares emocionantes para quem 
ama a arte e seus artistas, além 

da obrigatória visita de turista. 
Assim é que, dos museus acima 

listados, apenas um tem sempre 
uma fila na porta. Os outros estão 

quase sempre tranqüilos e meio vazios, 
o que os tornam belos lugares para vi
sitar. O Museu Rodin não: está sem
pre lotado, entupido de turistas, mu
nidos de indefectíveis câmaras fotográ
ficas, filmadoras e garrafas de água mi
neral, em busca do autor de O Pensa
dor, de O Beijo e, principalmente, do 
amante de Camille Claudel. Parece 
quase impossível hoje falar de Rodin 
sem trazer à baila o nome da infeliz e 
talentosa escultora. Mas Rodin é mui
to mais do que este episódio.

Numa manhã do verão de 2002, 
rompendo minha resistência, enfren
tei uma longa fila e fui visitar o Mu
seu Rodin. Comecei o percurso pelos 
jardins deixando para depois a casa. O 
jardim, apesar de belo, era como eu

em que o 
MARGS rece- i
be o Torso da \
Sombra, Musa I 
Trágica e ou
tras obras de 
Rodin da bela 
coleção da Pina
coteca do Estado 
de São Paulo convi
do a todos - artis
tas e amadores, es
tudantes e curio
sos, jovens e não 
jovens - a dedi- á 
carem alguns J 
minutos de suas ' 
vidas a ficarem 
parados frente a 
estas esculturas.
Guardem silêncio e ou
çam o que diz Rodin:

“A arte é ainda uma magnífica li

Torso Masculino do Beijo, 1886.
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A mostra Auguste 
Rodin, com seis 
esculturas do acervo 
da Pinacoteca do 
Estado (SP), fica em 
exposição no MARGS 
de 12 de fevereiro a 
11 de abril. De terças 
a domingos, das 
10 às 19h, com 
entrada franca.
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Uma das nossas obras é auxiliar na 

construção de muitas outras.
Giü:) GERDAUA Gerdau participa da construção de uma sociedade melhor com projetos nas áreas de pesquisa científica, 

empreendedorismo, educação, cultura, saúde, voluntariado e qualidade total. Visite nosso site: www.gerdau.com.br!

http://www.gerdau.com.br

