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EDITORIAL SITES

Passada a 4“ Bienal, inevitável se faz uma reflexão 
sobre este evento que fundou em nosso Estado um Museus na web
divisor de águas no panorama das artes visuais. A 
Bienal, pode-se dizer, 
consolida-se mais ainda em

O ciberespaço, a partir da World Wide Web, vem abrigando os museus 
virtuais e dando continuidade aos museus reais, espaços físicos destinados a 
apresentações artísticas, científicas, culturais ou sociais, do presente e do 
passado, na busca de sintetizar o mundo. Há museus reais que 
visitar solenemente, há museus virtuais que acessamos em nossos computa
dores, pois existem apenas no ciberespaço, e há os museus reais e virtuais, 
que podemos acessar na web ou ir visitá-los pessoalmente.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul se caracteriza como um museu real 
para ser apreciado presencialmente e tem sua face eletrônica com novos ele
mentos, imagens escolhidas para dar uma idéia do museu real 
dar para uma visita de verdade: http://www.margs.org.br. O fundo verde 
em dois tons realça as imagens e o logotipo (preto e azul), enquanto as fon
tes pequenas, preta e branca, oferecem uma leitura agradável do conteúdo 
do sítio, em geral, e o de uma revista, em particular, que nos traz idéias 
interessantes sobre arte (como a do circuito de ateliês). É um sítio dinâmico, 
atraente, de fácil navegação, muito leve, cuja página inicial contém infor
mações sucintas e convida, entre outras coisas, para um “tour” virtual a quem 
quiser conhecer o MARGS, sua história e coleção de quase 3000 quadros.

CApA Manipulação 
sobre a obra 
Entretanto de José 
Damasceno.

sua quarta edição, trazendo 
ao público - sobretudo o 
público jovem - a 
oportunidade de refletir 
sobre a arte, pensar sem 
temor sobre um tema que 
até poucos anos colocava-se como um tabu. Foi 
maravilhoso percorrer as salas deste museu e encontrar 
milhares de crianças, já tão longe de meras 
espectadoras trazidas pelas mãos dos professores de suas 
escolas, mas, fundamentalmente, na condição de 
indagadoras participantes de um processo coletivo ao 
qual compareceram todos os que quiseram. Este 
trabalho de formação do espírito crítico deve ser

costumamos

e nos convi-

entendido como o mais relevante de uma mostra de
artes. A Bienal é também um espaço para a 
compreensão tardia dos valores expressos pelas artes 
visuais. Tardia mas lúdica de igual forma, pois que o 
espírito não conhece idade diante da graça de fruir uma 
obra de arte. Recebemos visitantes de todas as 
procedências e idades: de fábricas, do comércio, de 
escolas para excepcionais, enfim. As portas do MARGS 
estiveram abertas a todas as pessoas, contando-se um 
número de clientes que elevou-se a 120.000 no período 
da mega-exposição que coincidiu em parte com o da 
Feira do Livro, outro evento consagrado. Devemos nos 
contentar com isso? É claro que sim. Mas precisamos ir 

^ além do contentamento, temos de aperfeiçoar o processo 
da Bienal. Devemos corrigir eventuais erros que 
poderíam ter sido evitados, e melhorar ainda mais 
processos que deram certo. Para tanto, a Secretaria de 
Estado da Cultura promoveu nos dias 8 e 9 de 
dezembro, um evento que visou a avaliar criticamente 
a Bienal, oportunidade em que puderam se manifestar 
todas as pessoas interessadas no sentido de cooperar 
para um aprimoramento da mostra que deverá se 
repetir daqui a dois anos. Artistas, curadores, 
produtores culturais e o povo sem restrições foram 
convidados a este evento inédito e tão indispensável 
quanto a própria Bienal que lhe deu motivo. A arte 
não responde, pergunta. Então, a hora é essa.
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Já o Museu do Essencial e do Além Disso - http://www.arteonline.arq.br/ - 
é apenas virtual, foi fundado em 19 de julho de 2002, e sua origem são os 
quatro números da revista carioca Arte on Line. O conteúdo essencial da 
revista migrou para o Museu e o “além disso” tem sido as novas contribui
ções de artistas e poetas de muitos países. Editado por Regina Célia Pinto, 
com colaborações eventuais de Marcelo Frazão e Paulo Villela, o sítio é 
iniciativa particular premiada na categoria “zin” (projetos editoriais inde
pendentes de arte e criação) do MAD.03 (2o Encontro Internacional de 
Arte Experimental de Madrid) em novembro 2003 e se configura como um 
museu virtual da arte e da poesia eletrônicas internacionais contemporâne
as. Artistas, poetas e ensaístas de diversos países compõem esse museu virtu
al contemporâneo.
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Jorge Luiz Antonio
Professor, pesquisa poesia eletrônica e vem elaborando o 

Braziiian Digital Art and Poetry on the Web 
http://www.vispo.com/misc/BrazilianDigitaIPoetry.htm

Visite o novo site do MARGS: www.margs.org.brPaulo C. Amaral 
Diretor MARGS
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Três dias a quatro 

mãos no atelier Pissarro
Camille Pissarro nasceu em 1830 e 

morreu no dia 13 de novembro de 
1903. Embora tenha sido o mestre que 
tanto influenciou os diferentes rumos 
da pintura no séc XX, o centenário de 
sua morte, por varias razões, não está 
sendo suficientemente lembrado na 
França nem no resto do mundo. Uma 
destas razões, por ironia, é o número 
de exposições que homenageiam o tam
bém centenário de morte de Gauguin, 
a quem Pissarro tanto incentivou. Ou
tros motivos são provavelmente os mes
mos que dificultaram o seu devido re
conhecimento em vida: seu tempera
mento firme, suas idéias anarquistas e 
a constante busca de novos procedi
mentos na pintura que o impediria de 
manter o estilo estável que garantira o 
sucesso de alguns de seus amigos 
impressionistas. Entretanto, é ele o res
ponsável pelo surgimento do 
impressionismo e pela manutenção do 
grupo enquanto durou. É uma pena 
que a produção, que poderia endossar 
sua influência sobre o movimento, te
nha sido danificada durante a guerra 
franco-prussiana de 1870. Mas o pin
tor é também um marco na formação 
de artistas de diferentes tendências 
como Gauguin, Cézanne, Monet, ou 
Seurat. Pissarro, segundo Cézanne, é 
pai de todos nós.

Filho de judeus de origem francesa, 
nasceu na Ilha de São Thomas, antiga 
concessão dinamarquesa nas Antilhas, 
e embarcou para Caracas em 1831, 
onde iniciou-se como artista antes de 
partir definitivamente para a França. 
Por sua importância na história da pin

tura, e também por suas ligações com 
a América Latina, me parece oportu
no lembrar o centenário de sua mor
te relatando a experiência que me le
vou a realizar, este ano, na França, 
juntamente com a pintora chinesa 
Dai Zheng, uma exposição em sua 
homenagem e mostrar o vídeo sobre 
este trabalho no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, onde existe uma 
gravura do pintor intitulada Vachére 
au bord de l’eau que, embora sem 
data, parece pertencer ao período de 
Eragny sur 1’Epte.

Em 1999, preparando a disserta
ção sobre pintura Fronteiras da paisa
gem: janelas egrades, visitei Eragny pela 
primeira vez. O cenário do pequeno 
vilarejo a beira do rio Epte, afluente 
do Sena, com sua florestas de álamos, 
me remeteu imediatamente a Pissarro, 
me senti literalmente dentro de seus 
quadros. Alguns meses depois, desco
bri que ele havia vivido ali seus últi
mos 20 anos e conheci seu atelier.

O período de Pontoise, entretan
to, é mais conhecido. Foi trabalhan
do com ele na região que Gauguin 
decidiu dedicar-se à pintura e que 
Cézanne intensificou sua pesquisa 
antes de partir definitivamente para 
o sul. Foi também em Pontoise que 
o trabalho de Pissarro atinge a sua 
maturidade.

Mas poucos conhecem o período 
de Eragny e o atelier, embora tom
bado como patrimônio cultural, se 
encontra abandonado. Minhas visi
tas ao local se tornaram freqüentes, 
mas o trabalho lá, a convite da pro

prietária, só pôde ser reali
zado três anos depois.

Conhecia Dai Zheng des
de 1988. Éramos duas estran
geiras na França, pintoras e 
professoras. Dai ensina pin
tura na Universidade Nankai 
ao lado de Pequim. É a pri
meira pesquisadora de seu 
país a cursar um doutorado 
em Artes. Ambas nos interes- 
sávamos pela pintura de pai
sagem de forma não represen
tativa. Dai utilizava-se da na
tureza como matéria prima 
para a caligrafia gestual. Meus 
trabalhos, por sua vez, mostra
vam o desenho como registro 
do movimento que, no nosso 
caso, provém do corpo e da 
cultura. Convidei Dai Zheng 
para trabalharmos juntas no 
atelier de Pissarro durante três dias. 
Queríamos propor uma ação conjun
ta que tivesse relação com a paisagem. 
O trabalho foi construído a quatro 
mãos para confrontar tratamentos 
opostos na pintura: o gesto ocidental 
e o oriental.

Esquecido e desocupado durante os 
últimos cem anos, o atelier conserva 
ainda intacta a memória de Pissarro, de 
seus cinco filhos, todos artistas, e do 
grupo de pintores que freqüentavam a 
casa. Invadimos um esconderijo ador
mecido. Mais importante do que os de
senhos e as pinturas era o fato de estar
mos ali, depois de um século de silên
cio e solidão. Para mostrar esta sensa
ção e denunciar o estado do local, re-

C

Vachére au bord del eau. s/d.Camille Pissarro.
Acervo IV\ARGS.

gistramos a experiência num vídeo edi
tado em Porto Alegre: Trois jours à 
quatre mains dans 1‘atelier Pissarro.

No final do terceiro dia, havíamos 
realizado dois painéis de aproximada
mente 1,5 x 4,5 m e alguns esboços 
menores. Apresentamos uma propos
ta para expor os trabalhos no Château 
de Gisors. O local se impõe sobre a 
paisagem e conta a historia da 
Normandia. Seria a primeira homena
gem do ano ao pintor que tanto havia 
marcado a região escolhida pelos 
impressionistas pela delicadeza da luz.

A exposição e o vídeo, mostrados 
em março deste ano, atiçaram a curi
osidade dos mais variados visitantes. 
Alguns traziam fotos, cartões postais, 
contavam histórias antigas sobre a fa
mília Pissarro, convidavam para ver 
trabalhos esquecidos do pintor, de seus 
filhos e de paisagistas da época. Pare
cia que o trabalho acordava um pou
co a memória do artista e da região. 
Esta experiência continua sendo 
divulgada a fim de salientar a impor
tância de Pissarro e contribuir para a 
reativação do atelier.

3

Exibição do vídeo Trois jours à 
quatre mains dans i atelier Pissarro. 
dia 16 de dezembro, às 18h, no 
Auditório do Museu, seguida de 
mesa-redonda com a participação 
da artista plástica Teresa Poester, da 
cineasta Ana Luiza Azevedo e do 
adido francês. Philippe Sibeaud. 
Mediação pelo crítico de arte 
Armindo Trevisan.

Teresa Poester
Artista Plástica. Professora do Instituto de Artes 

da UFRGS. Doutora em Artes Plásticas - 
Universidade de Paris 1

Atelier de Pissarro em Eragny. Fotos de Teresa Poester.
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A Bienal se despede,
.... | m
0 Jornal do MARGS convidou artistas, críticos e professores para deixarem suas impressões sobre alguma 
obra, algum espaço, o conjunto da 4a Bienal do Mercosul, ou mesmo sobre o futuro do evento.

O cais Curadoria
Será que a curadoria da Bienal do 

Mercosul continuará a insistir no mes
mo critério omisso a nosso Estado ou 
farão uma justa revisão a seu radicalis
mo arbitrário? Esperamos igualmente 
que a 5a Bienal do Mercosul conscientize 
seus curadores a descer do podium para 
que, além de melhor informação histó
rica de nossa cultura plástica, visite o 
ateliê de artistas atuantes e destacados, 
conferindo a existência do que melhor 
existe nos estados do sul brasileiro. E que 
não se limite a compadrescas informa
ções conceituais tendenciosas sobre 
arte. Mesmo que certos curadores afir
mem: “que o Brasil não conhece o Bra
sil ou que o Brasil não conhece a Amé
rica Latina”, nos parece grave que a 
curadoria desconheça a arte do Rio 
Grande do Sul! Talvez mais preocupada 
em convocar artistas submissos à griffe 
pretensiosa, arqueologia contemporânea, 
do que o resultado de uma arte escon
dida, mas que certamente terá reconhe
cimento por sua condição combatente 
ao modismo transitório, tão distante da 
receptividade pública, saturada com tan
ta decadência estética...

Meu passeio pela Bienal, especial
mente pelas obras e instalações que 
estão no Cais, foi emocionante. Ali é 
como se fosse a minha casa, pois fil
mei Tolerância naqueles armazéns, e as 
lembranças são inevitáveis. É muito 
bacana ver um lugar que, dez anos 
atrás, estava entregue aos ratos e ao es
quecimento, abrigando arte de quali
dade. Gostei de quase tudo. Destaco a 
seção de fotografia, com aqueles pa
noramas maravilhosos do começo do 
século recriados digitalmente. Minhas 
filhas também se divertiram bastante, 
especialmente com aquela "fábrica” da 
Lia Menna Barreto. Pra completar, 
tirei algumas fotos, aproveitando 
uma instalação cheia de pratos 
vermelhos (não lembro o nome do 
artista), que ficaram bem legais. 
Enfim, a Bienal foi um belo passeio 
familiar e uma festa para os olhos, com 
ou sem óculos. Parabéns a todos.

Carlos Cerbase 
Cineasta

Mídia
Pessoas que não costumam fre- 

qüentar exposições nem museus se 
mobilizam para ver a Bienal, porque 
ela é um grande acontecimento, e es
tar na Bienal já é em si uma sensação 
especial. Em Porto Alegre não há nada 
parecido em tamanho, número de 
obras, variedade de espaços, artistas 
expositores e países participantes; além 
disso, a Bienal gera empregos e cria 
público futuro. Seria então desejável 
que, nos intervalos entre as edições, 
galerias e demais espaços de arte se 
dedicassem a preparar mais visitantes 
para a próxima edição, prestigiando 
bons artistas, não fechando suas por
tas para os novos e fazendo um traba
lho mais didático. Os meios de comu
nicação têm, nesse caso, um papel fun
damental, porque o que se observa é 
que a mídia só dedica um espaço 
importante às Artes Plásticas de 2 em 
2 anos. É necessário

Danúbio Gonçalves 
Artista Plástico

Magia
As pinturas do chileno Roberto 

Matta, no Santander Cultural, foram 
para mim um mergulho na procura dos 
significados escondidos da arte abstra
ta. O interessante é que ele não busca
va referência alguma para as suas com
posições: nada de elementos pré-exis- 
tentes, nada de coisas do nosso mun
do. O que ele queria era a sedução pura 
pela pintura. Por trás disso, entretan
to, havia uma preocupação comum 
com o surrealismo de Breton, que per
siste até hoje entre muitos artistas: a de 
experimentar um sincretismo entre a 
arte e o mágico, o religioso. Matta sin
tetiza ali, em suas poucas pinturas, essa 
busca pelos movimentos da alma, esse 
forte domínio pelo espiritual, uma ne
cessidade de compartilhar não a repre
sentação das coisas reais que nos cer
cam. Mas uma irresistível atração pela 
emoção. Matta, assim como 
Kandinsky, tinha a forte convicção de 
que suas pinturas eram produto de um 
estado espiritual elevado, uma vibração

manter viva a 
motivação gerada pela Bienal por meio 
do incentivo contínuo à crítica de arte 
e ao debate, e isso se faz pelos meios 
de comunicação. Com essa atitude, 
talvez os desinteressados se interessem, 
e os indiferentes se motivem.

Clara Pechansky 
Artista Plástica
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ilhando o futuro

alcançada através do ato criador. E que 
as emoções humanas eram fruto do es
tado da alma, do cósmico e do celestial. 
É o mesmo pensamento mágico que 
persiste até hoje no trabalho de muitos 
contemporâneos, como Sigmar Polke, 
Anselm Kieffer e Yves Klein: a pintura 
é, antes de tudo, um estado de espírito

Eduardo Vieira da Cunha 
Artista plástico e fotógrafo

do a região que a financia. É bom que 
se possibilite ao público local contato 
com o que circula pelos museus do he
misfério norte, mas isso não basta para 
atrair os olhares do mundo para o Sul. 
Nem se pode esperar que a atenção de 
fora se volte para obras que são 
relegadas a galpões, containers ou ar
mazéns que não mereceram sequer 
uma caiação. O descaso fica flagrante 
quando se observa como a atual bienal 
não soube aproveitar o inusitado de 
uma mostra como a de Augusto Ferrari 
que realizou enlouquecidas instalações 
no início do século 20. O que deixa 
claro que os fatos artísticos aí estão para 
serem revelados e discutidos; tem fal
tado é atenção e zelo para que a Bienal 
se justifique como do Mercosul e faça 
jus ao que a sociedade sulina investe 
em sua realização.

Paraguai - a obra de Antonio Berni, 
muito ligado às raízes, ao povo, ao so
frimento do latino-americano. Neste 
contexto, também se encaixa Orozco. 
Gostaria de destacar também as foto
grafias de Pierre Verger - que eu vi na 
década de 40, na Bahia - Martin 
Chambi e a uruguaia Maria Freire que 
aborda o abstracionismo geométrico de 
forma maravilhosa, assim como nós ti
vemos Lygia Clark no Rio de Janeiro. 
O Cais do Porto, com a arte contem
porânea, foi muito instigante e 
questionável, fazendo as pessoas pen
sarem. Acho que Nelson Aguilar e os 
demais curadores pensaram muito bem 
esta Bienal, com escolhas muito inteli
gentes. Quanto aos artistas gaúchos, 
acho que eles poderão participar de uma 
outra oportunidade que virá, provavel
mente. Gostaria que a Bienal financi
asse artistas do Rio Grande do Sul para 
que eles possam produzir uma mostra 
importante - é preciso dinheiro para 
produzir. Talentos nós temos aqui.

Plínio Bernhardt
Artista plástico

às demais pessoas que, vindo de ou
tros estados do Brasil ou de países vi
zinhos, têm acesso ao grande evento. 
A fórmula das Bienais me parece inte
ressante: primeiramente, possibilita 
uma certa intimidade concreta do 
patrimônio visual da Humanidade, 
que normalmente não chega ao gran
de público, que não tem recursos para 
viajar. Por exemplo, na atual Bienal, a 
exposição de Cerâmica Andina e até 
mesmo Marajoara, ou a mostra de um 
pintor mexicano tão genial como 
Orozco. Depois, expor ao público o 
que estão fazendo os artistas da assim 
dita “Vanguarda”. Que importa que 
muitas dessas obras e, sobretudo “Ins
talações”, não sejam entendidas e apre
ciadas? Faz parte do jogo esse embate 
de opiniões e de sensibilidades. O im
portante é que os estudantes, desde o 
primário se possível, eduquem os olhos 
para uma espécie de ecumenismo óptico, 
ou antes, para uma espécie de capaci
dade assimilativa e crítica. Não existe 
unanimidade em se tratando da sensi
bilidade: pode até haver unanimidade 
quando se trata de idéias.

O futuro
Uma mostra de arte como a Bienal 

do Mercosul, realizada no sul do Bra
sil, provoca efeitos importantes na 
descentralização do acesso à cultura. 
Talvez alguns desses efeitos não sejam 
imediatamente perceptíveis, mas se fa
rão sentir nas próximas gerações. Por
tanto, ao invés de me deter nas invariá
veis discordâncias em relação ao pro
cesso curatorial, na desprezível disputa 
de poder entre São Paulo e Porto Ale
gre, nas constantes deficiências de mon
tagem, ou na precariedade de certos 
espaços de exposição, eu prefiro pensar 
na dimensão transformadora, a longo 
prazo, desse projeto. Acho que as di
versas edições da Bienal do Mercosul 
não podem ser encaradas isoladamen
te. O melhor seria pensar num projeto 
seqüencial e cumulativo, que investe na 
formação de público e na capacitação 
de profissionais que, no futuro, possam 
produzir eventos similares. Só para dar 
um exemplo, muitos dos monitores que 
se prepararam pacientemente para 
atender o público, são artistas em for
mação, que tiveram oportunidade de 
observar in loco as reações do público. 
Eu acho quase impossível que essa ex
periência não se manifeste no trabalho 
desses jovens artistas. Ou talvez no tra
balho dos novos galeristas, dos novos 
curadores de pequenas e grandes ex
posições, e, principalmente, novos 
gestores de espaços culturais públicos. 
Estamos por assistir a uma forte in
tensificação da atividade artística na 
cidade de Porto Alegre.

José Luiz do Amaral 
Crítico de arte

A comunidade
A Bienal é um evento: necessário 

e oportuno. A Bienal é, a meu ver, 
um acontecimento econômico-polí- 
tico-cultural, nesta ordem. Uma ava
liação, neste momento, destaca 
prioritariamente dois pontos: o mo
delo adotado (curadoria) e a 
destinação do projeto: para o quê e a 
quem serve a Bienal? Sobre o mérito 
(?) de descobrir novos espaços para a 
arte na cidade é melhor pensar nos 
tantos que foram usados e depois 
abandonados (que o MAC-RS 
tabeleça no cais do Guaíba...) Os efei
tos da Bienal no sistema de artes lo
cal só poderão ser avaliados a partir 
do momento em que a comunidade 
efetivamente perceber que ela é 
quem torna possível, em todos os 
sentidos, o acontecimento. Depois 
de oito anos e quatro edições, está 
na hora da comunidade assumir a 
responsabilidade.

Maria Freire
Nesta IV BAVM, eu fiquei especial

mente fascinado com a arte de Maria 
Freire, que eu não conhecia. Soou-me 
muito musical. Em suas telas, alinhadas e 
perfiladas em galeria, vê-se a cadência dos 
compassos leves de um jazz elegante dos 
anos 50 e 60 - Henry Mancini, Lalo 
Schiffrin, Nino Rota... arte da Pantera 
Cor-de-rosa, de um mistério colorido e 
cadenciado, urbano. Também a época de 
um estruturalismo seguro de si e lúdico, 
que evolui no espaço colorido, as linhas 
soltas, simetrias aéreas de Maria Freire, 
bela cena mental onde espaço, tempo, nú
mero, olhar e cor se encaixam. Em suas 
notas de rodapé, talvez Fellini, Lacan, 
Lévi-Strauss ou Norman MacLaren. Este 
sentido estruturalista de ordem encontrou 
boa correspondência na obra de León 
Ferrari, no cais do porto, explorando os 
meandros da codificação da cidade e suas 
vivências. Por essa e por outras ótimas ex
periências, muito obrigado, IV BAVM.

Francisco Marshall 
Doutor em História. Professor da UFRGS

Ecumenismo óptico
As Bienais do Mercosul têm trazi

do uma contribuição cultural inestimá
vel ao público do Rio Grande do Sul e

Armindo Trevisan 
Crítico, poeta e professor

Uma pergunta
Penso que esta é uma Bienal en

xuta, talvez demais. Vantagens: é rá
pida de visitar porque ao contrário 
de seu símbolo de interrogação, ela 
não cria muitas questões. Nada de 
inesperado. Embora superior às duas 
últimas bienais, é uma mostra sem 
riscos. Assim mesmo é com prazer 
que vemos obras bem resolvidas 
como de Ligia Pape, ou de Joaquim 
Sanchez. No âmbito histórico, des
taques para Orozco e Martin 

em Matta está pobre a 
representação, assim como a de 
Cemin, da qual se esperava ver mais. 
Das Bienais do Mercosul a minha 
preferida foi a primeira, onde 
boçava uma mostra mais robusta, 
expectativa não correspondida pela 
subseqüentes. Ausências: artistas lo
cais. Pergunta: haverá um dia um 
curador geral do Rio Grande do Sul, 
ou não temos ninguém capaz de as
sumir a empreitada?
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se es-

Chambi. Já

Paulo Comes 
Doutorando em Artes Visuais

se es-

Neiva Bohns 
Doutoranda em Artes Visuais Escolhas inteligentes

Considero a Bienal uma promoção 
muito bem pensada, com um conteú
do importantíssimo, o da arqueologia. 
Destaco a cerâmica pré-colombiana - 
uma coleção maravilhosa -, as escul
turas em madeira policromada de Lívio 
Abramo - um brasileiro que viveu no

Augusto Ferrari
Considerando que a Bienal é pro

duzida com o dinheiro de impostos 
que o contribuinte paga e os patroci
nadores deixam de recolher, cabe pen
sar em que medida ela está promoven- Vera Chaves Barcellos 

Artista plástica

M ARGS



PATRIMÔNIO

v.
I /i.

#ar<
Wj?

Jardins da Agronomia. 1929

Jardins da Agronomia:
refinamento cultural no início do século XX

O jardim é o lugar onde encontra
mos a mais perfeita união entre a na
tureza e o fazer humano. É a concep
ção cultural expressa por meio de ele
mentos naturais, resultando em espa
ço de pura contemplação.

O gosto pelas paisagens foi desper
tado, no final do século XVI, pela con
templação de pinturas e gravuras. Essa 
visão do mundo, mais idealizada, se
guia padrões de um passado remoto, 
quando a terra era plena de plantas e 
animais. Além de representar um es- 
paço-tempo de significados culturais 
para a coletividade humana, o jardim 
histórico caracteriza-se também como 
um ecossistema de valor ecológico. 
Neste sentido, pequenos ou grandes, 
isolados ou pertencentes ao entorno de 
alguma edificação histórica, o reconhe
cimento de seu valor e o compromis- 

g so pela preservação são ações funda
mentais. Refletem o respeito à vida, à 
arte e ao patrimônio humano.

No início do século passado, nos 
primórdios da criação das escolas que 
deram origem à Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, foram instala
dos, de cada lado do Prédio Central da 
Faculdade de Agronomia, dois magní
ficos jardins de notável valor histórico, 
paisagístico e simbólico. O Modelo 
Filogenético e o Roseiral, com a pecu
liaridade de representar ao mesmo tem
po o pensamento e o sentimento das 
pessoas ali presentes entre a primeira e 
segunda década de 1900.

O Modelo Filogenético, instalado 
no entorno da Faculdade de Agrono

mia entre 1914 e 1929, serviu como 
instrumento metodológico para reco
nhecer e nominar seres, elementos, ob
jetos do mundo, incumbência dada 
pelo Criador a Adão no Éden. Toda
via, apesar de os primeiros registros 
surgirem com filósofos gregos e roma
nos, como Aristóteles, Dióscorides e 
Plínio, a classificação da flora silvestre 

era praticada na China, Egito e 
Mesopotâmia para cultivo e utilização 
dos elementos.

Podemos considerar o jardim 
filogenético da Agronomia como um 
monumento raro, já que, à época, só 
se tem conhecimento da existência de 
um exemplar em Hamburgo, Alema
nha, além do de Porto Alegre. Um ou
tro foi construído na década de 80 no 
Jardim Botânico de Brasília. Há um 
projeto de Burle-Marx para Caracas e 
sabe-se da existência de outros exem
plos na América Latina.

Esse jardim possui em sua con
cepção formal alguns elementos de 
significados bem peculiares à Escola 
de Agronomia. É o caso, por exem
plo, da roda formada por sete cantei
ros em torno de um núcleo central, 
onde ainda existem remanescentes de 
espécies utilizadas para o ensino da 
botânica; segundo antigos professores, 
a roda traz à tona a engrenagem, sím
bolo das ciências agrícolas. Outro ele
mento de presença forte nesse lugar é 
a fonte central, onde existiu uma co
leção de espécies aquáticas também 
utilizadas nas aulas. Segundo o espe
cialista em jardins históricos Carlos

Fernando de Moura Delphim, em pa
recer sobre o Campus da Agronomia, 
a fonte “tem sempre um significado 
edênico, posto que o paraíso possuía em 
seu ponto nuclear, uma fonte de água 
de onde jorravam quatro rios, cada 
qual correndo para uma das quatro di
reções cardeais”.

Paralelamente à instalação do mo
delo filogenético, ainda no início do 
século passado, a escola propôs-se ao 
cultivo de rosas, delicada flor, cuja 
simbologia está presente em inúmeras 
culturas orientais e ocidentais, evocan
do acima de tudo o amor e a perfeição 
da matéria. A instalação de um roseiral 
na Faculdade de Agronomia reflete, 
sem dúvida alguma, refinamento cul
tural, um sentimento profundo de li
gação espiritual com a natureza, ex
pressa através do culto ao belo.

O roseiral nos remete a uma época 
em que era comum encontrar seres 
humanos entregues a um trabalho do 
mais alto grau de sensibilidade: os jar
dineiros de rosas. Alguém disposto a 
dedicar horas a fio ao cuidado de uma 
flor de intensa beleza e significação. No 
caso do roseiral da Agronomia, o cul
tivo era feito em patamares dispostos 
em forma de arcos concêntricos, asse- 
melhando-se a um anfiteatro.

Apesar do longo tempo da insta
lação dos dois jardins da Agronomia, 
ambos resguardam o equilíbrio entre 
os elementos componentes de um sis
tema. A integridade e a autenticida
de, valores fundamentais para justifi
car sua preservação como monumen

tos, estendem-se além dos limites dos 
jardins, abrangendo toda a bacia vi
sual do Núcleo Central da Agrono
mia, composto também pelo prédio 
em estilo eclético, pela aléia de 
tipuanas, pelo grande relvado e pe
las encostas florestadas ao longo do 
arroio Dilúvio.

A Secretaria do Patrimônio His
tórico da UFRGS, responsável pela 
preservação e conservação do 
patrimônio da Universidade, desen
volve atualmente o projeto e a obra 
de restauração do Prédio Central da 
Agronomia, cuja tipologia é única, 
com características funcionais raras 
em prédios da época. Paralelamente, 
efetua pesquisa histórica e levanta
mentos topográfico, florístico e 
faunístico da exuberante paisagem de 
entorno, com vistas à solicitação do 
Tombamento Federal e Estadual, e à 
busca de recursos para restaurar os 
jardins históricos e implementar um 
programa de manejo integrado.

O Núcleo Central da Agronomia 
explicita indissociáveis valores cul
turais e ambientais. A paisagem pos
sui elementos físicos e significados 
a serem preservados do ponto de 
vista ecológico e cultural, concep
ção que reflete formas de ensino e 
cultivo da época em que se iniciou 
a ocupação do sítio. Não apenas um 
lugar para ensinar e aprender, mas 
também para respirar, contemplar, 
integrar-se ao universo.

já

Daniele Caron 
Arquiteta da Secretaria do 

Patrimônio Histórico da UFRGS
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RESTAURO

Trabalho árduo 

entre dois acervos
O Laboratório de Restauro do 

MARGS divide-se, desde outubro do 
ano passado, no reparo simultâneo de 
obras de dois acervos: o do Museu e o 
do Palácio Piratini. No período, foram 
solicitadas à coordenadora do Núcleo 
de Restauro do MARGS, Naida Maria 
Vieira Corrêa, consultoria e reparações 
em cerca de 26 obras do acervo do Pa
lácio. As molduras estão sendo restau
radas por Loreni Pereira de Paula.

A obra Interior de Igreja, de 
Leopoldo Gotuzzo, datada de 1928, 
já foi entregue ao Palácio, depois de 
um período de oito meses em restau
ração. A pintura apresentava craquelês 
(rachaduras na camada pictórica) e

fungos em sua superfície. Além disso, 
o bastidor e a moldura estavam preju
dicados devido à infestação de cupins.

Já se encontram em processo ini
cial de restauro as obras Paisagem 
Riograndense (1927), de Libindo 
Ferraz, A Santa Ceia (1970) de Guido 
Mondin, Igreja de São Miguel (1968) 
de Wagami - que já havia sido res
taurada em 1992 - além de sete obras 
em papel. Mesmo tendo que dividir 
seu tempo entre dois acervos e duas 
técnicas, a restauradora espera con
cluir o trabalho nas três pinturas até 
fevereiro de 2004. Algumas telas do 
acervo do MARGS também se encon
tram no Laboratório e aguardam res

tauro - como a obra Composição, de 
Di Cavalcanti.

Mas é importante lembrar: a res
tauração não dura para sempre. Para 
preservar as características originais, e 
aumentar o tempo de duração mate
rial da arte, é preciso conservar. As 
obras devem ser colocadas em paredes 
secas, que não contenham instalação 
hidráulica. Além disso, o ambiente 
deve ser arejado e a luz não deve incidir 
sobre a obra. As peças dos acervos de
vem ser armazenadas adequadamente 
em teleiros e mapotecas com controle 
total de umidade e temperatura.

mm
A biblioteca do 
MARGS, 
motivos técnicos, 
estará fechada de 
^ 2 de janeiro a 
2 de fevereiro 
de 2004.

por

Cybeli Moraes 
Equipe Jornal do Margs 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%
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
CAf E O Café do MARGS completa cinco anos no dia 7 de dezembro com apresentações de música e dança em homena
gem ao México, marcando também o encerramento da Bienal. A partir do dia 13 de dezembro até o final do mês, os 
trabalhos de conclusão dos alunos de arte do MARGS ficam expostos no Café. Durante este mês, o estabelecimento aceita 
encomendas de suas famosas cheese cake de morango, amora e damasco. Informações pelo fone (51) 3227-2311, ramal 32.

LOJA Na Loja do MARGS você encontra presentes diferentes com preços variados para suas compras de Natal, como 
porta-batons, porta-documentos, camisetas e bolsas da grife MARGS. Além disso, a Loja oferece cartões de Natal, calen
dários, agendas 2004, álbuns de fotografia, produtos em couro e uma variedade de livros de arte e literatura para crianças 
e adultos. Aberta de terças a domingos, das 9 às 21h. Fone (51) 3228-8533.

BIST RO O Happy Hour do Bistrô do MARGS, neste mês de dezembro, apresenta shows de sax com André Marques 
quintas e sextas-feiras, a partir das 18h. Atende de segunda a sexta-feira, das 11 às 21 h, e aos sábados, domingos e feriados, 
das 11 às 19h. Informações pelo fone (51) 3225-4484. Central de Eventos (51) 3235 3001.

EXTENSÃO Nos dias 10 e 13 de dezembro os alunos dos cursos de arte do MARGS expõem seus trabalhos de conclusão, 
nos Torreões do Museu, das 10 às 19h. Dia 10 as turmas dos professores Paulo Porcella, Plínio Bernhardt e Eduardo 
Guimarães apresentam suas aquarelas e desenhos. No dia 13, serão expostos cartuns, mangá, e ilustrações dos alunos do 
grupo Legio Studium. Informações pelo fone (51) 3221-3545.

LANÇAMENTO Dia 4 de dezembro foi lançada a Associação de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais do Rio 
Grande do Sul (ACOR-RS), no auditório do MARGS. A Associação, presidida por Naida Maria Vieira Corrêa, pretende 
apoiar o aprimoramento técnico dos profissionais por meio de seminários, palestras e congressos, divulgar informações 
sobre a área e elaborar estudos sobre o estado das obras de arte do patrimônio público. Mais informações pelo fone (51)
3227-2311, ramal 13.

AAMARGS A Associação dos Amigos do MARGS comemorou seu aniversário de 21 anos no dia Io deste mês com uma 
programação especial: recital do quinteto de metais Porto Alegre, homenagem aos presidentes, entrega de certificados 
sócios-colaboradores e abertura da exposição 21 anos, que conta por meio de objetos um pouco da história da entidade. 
Informações de terças a sextas, das 13 às 18 h. Fone (51) 3224-4255.

7nas

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

C/T O •Aliança Francesa «Capa Engenharia 
•Fiat 
•Gerdau
• Flotel Plaza São Rafael

• Lojas Renner 
•Miolo Vinhos Finos
• Nova Prova 
•Ouro e Prata

•Tintas Killing 
•Trindade Gráfica 
•Varig 
•Yázigi

• Revista Aplauso 
•SLM Ogilvy 
•Soul Criatividade 
•Terra

Occ •Arteplantas
•Ativa
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CENTENÁRIO

meu Brasil brasileiro
O ano de 1903 viría ser luminoso 

na história da moderna cultura brasi
leira, pois nele nasceram Cândido 
Portinari, em Brodóski, São Paulo, e 
Ari Barroso, em Ubá, Minas Gerais. 
Portinari estudou pintura na Escola 
Nacional de Belas Artes e teve contato 
com as coleções dos grandes museus 
europeus. Ari Barroso começou forne
cendo trilha sonora para filme mudo. 
Gostava de música e da estimulante 
boêmia carioca. As tias o forçaram a 
estudar Direito. Com pouco mais de 
30 anos, Portinari apareceu no mun
do da pintura com seu quadro Café 
(1935). Pouco antes, em 1929, Ari teve 
seus primeiros sambas gravados e, em 
1930, a marchinha carnavalesca Dá 
nela foi premiada. No mesmo ano do 
quadro de Portinari, Ari tornou-se lo
cutor esportivo, narrando futebol e to
cando gaita-de-boca sempre que o 
Flamengo marcava gol. Em 1938, foi 
convidado para trabalhar na Rádio 
Tupi, como locutor, comentarista, ator 
e humorista.

Enquanto isso, Portinari foi con
vidado para lecionar na Universida
de do Distrito Federal. E foi solici
tado a realizar os trabalhos que re
sultaram nos grandes murais que 
mostram o quanto o impressionaram 
os muralistas mexicanos da época - 
Orozco, Rivera e Siqueiros. Tais fo
ram os painéis para o Monumento 
Rodoviário, ao longo da antiga es
trada Rio-São Paulo, o antigo pré
dio do Ministério da Educação, no 
Rio de Janeiro, o pavilhão brasileiro 
na Feira Mundial de Nova York, em 
1939, e os painéis e pinturas da Via

Sacra da Igreja da Pampulha, em 
Belo Horizonte, em 1943.

Ao longo desse período, Ari Bar
roso seguiu sua carreira de sucessos. 
Em 1939, gravada na voz de Francis
co Alves, surgiu a Aquarela do Brasil, 
música expansiva, melódica, marco 
inicial do samba-exaltação, logotipo 
sonoro do Brasil popular. Enquanto 
Ari se incomodou com a censura do 
Estado Novo, que não gostou do tre
cho que dizia “terra de samba e pan
deiro” - já que parecia aludir à ma
landragem, banida da ideologia ofi
cial em nome da vocação ao trabalho 
- Portinari se incomodou com a Igre
ja, que não apreciou a sua interpreta
ção da Via Sacra, em Pampulha.

Muitos quadros e novos painéis 
com temas históricos -

da morte de Portinari — e morreu no 
domingo de carnaval de 1964. A Im
pério Serrano o homenageou com o 
enredo Aquarela do Brasil. Ari Bar
roso deu eternidade ao carnaval e do 
carnaval passou à eternidade.

Como se percebe, Portinari e Ari 
Barroso foram duas carreiras maiús- 
culas que correram paralelamente. 
Foram marcos do Modernismo, mo
vimento que, inaugurado em 1922, 
levou o Brasil a romper com os 
academicismos e a descobrir, com a 
arte, sua identidade, formando sua 
auto-estima e uma consciência de 
povo. Portinari pertenceu à geração 
de 1930, sua pintura eclética trouxe 
imagens líricas e dramáticas do Bra
sil, inaugurando um veemente 
expressionismo social em Os retiran
tes, trazendo verdades ocultas pelo 
Brasil das elites do litoral. A seu 
modo, Ari Barroso também compar
tilhou desse novo e vigoroso nacio
nalismo cultural. Portinari foi da ge
ração de Pancetti, Guignard e 
Djanira. Ari foi da geração de Noel 
Rosa e Wilson Batista. Uma geração 
de redescoberta do Brasil e seu povo, 
quando nasciam a urbanização e a 
industrialização. Um a valorizou no 
pincel e outro, no pandeiro. Ambos 
coincidiram com a era varguista, 
cuja política desenvolvimentista exi
giu que o Brasil sacudisse de si a po
eira da estagnação e do arcaísmo. 
Ufanismo e crítica social se mistu
raram naquele ritual de nascimento 
da modernidade.

Cândido Portinari, Série Retirantes, 1944

como
Tiradentes (1949) e Guerra e Paz
(1957, para a sede da ONU) - ainda 
incorporariam a obra de Portinari. 
Nos anos 50, pintou figuras de can
gaceiros, série com a qual, vítima de 
intoxicação provocada por tintas, en
cerrou - prematuramente, pode-se 
dizer — sua carreira, em 1962.

Ao longo desse período, conti
nuou a agitada carreira de Ari Bar
roso. Fez excursões pela Venezuela, 
México e EUA. Candidatou-se a ve
reador no Rio de Janeiro, pela UDN. 
Recebeu uma comenda oficial do 
presidente Café Filho. Foi homena
geado com um espetáculo montado 
em uma boate do Rio de Janeiro. 
Brigou com entidades arrecadadoras 
de direitos autorais. Foi vice-presi
dente do Flamengo. Foi acometido 
de cirrose hepática em 1962 - o ano

Luiz Roberto Lopez 
Professor do Departamento 
de História do IFCH/UFRGS
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