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Qualquer equipamento cultural, 
hoje, precisa de investimentos 
equivalentes tanto na forma física 
como na sua versão digital. Cientes 
desse pré-requisito, a equipe de 
Comunicação do MARGS, em 
conjunto com a Soul Criatividade 
Estratégica, dedicou os últimos 
meses para estudar um novo 
para o site do Museu, mantendo-se 
a importante parceria com o 
provedor Terra. Viabilizou-se um 
formato mais ágil, contemporâneo, 
com facilidade de atualização. A 
nova versão oferece aos internautas

um passeio virtual pelo prédio da 
Praça da Alfândega, uma seleção do 
acervo, uma revista cultural, além

da receptividade do evento e da 
sua importância no calendário 
cultural do sul do País. 
Desnecessário dizer que a Bienal 
do Mercosul estabeleceu, desde a 
sua fundação, um divisor de águas 
no panorama das artes visuais do 
Estado e do Brasil. Este esforço 
que se renova a cada dois anos 
deve, nesta edição, especial 
agradecimento a sua direção na 
pessoa do Dr. Renato Malcon, 
presidente da entidade.

da programação da casa e assuntos 
afins. O novo site do MARGS deve 
estar à disposição dos visitantes a 
partir do final de novembro.
A 4a edição da Bienal do Mercosul 

formato segue cativando o público. Até o dia 
dois de novembro, a organização 
contabilizou 454.263 mil pessoas 
circulando pelos diversos espaços. 
Só o MARGS recebeu cerca de 45
mil visitantes em outubro. Paulo César Brasil do Amaral 

Diretor do MARGSAs estatísticas dão uma dimensão

LLITURA

De inquietantes guerreiros a um guerreiro inquietante # • •

"Eu vou indo, vou fazendo, vou 
tentando e vou me perdendo; e nessa 
agonia já se vão mais de 50 anos.”

X/co Stockinger 
Guerreiro, eis o significante que acom

panha a trajetória do processo criativo de 
Xico Stockinger. Veremos por que: de ori
gem austríaca, naturalizado brasileiro há 
mais de 70 anos, Xico, mais conhecido 
como escultor, muito batalhou para che
gar a viver apenas de sua arte. A maioria 
desiste, porque, segundo ele “ser artista dá 
muito trabalho!”

Então, todo o artista é um 
guerreiro. Alguns são sobrevi- dÉÉt 
ventes. E nenhum sobrevive o ájuÊ 
tempo todo. Xico Stockinger 
é um dos nossos artistas que 
melhor exprime essas condi
ções em sua obra. Talvez por 
isso a escultura que ele esco- 

2 lheu para figurar no convite 
do Happy Hour Cultural do 
MARGS seja a que ele deno
mina de “auto-retrato”.

As relações entre a vida e a 
obra de um artista são como o 
encontro de vogais num hiato. Entre a 
vida e a obra de um artista há sempre um 
hiato: uma nunca é o espelho da outra, mas 
sempre há pontos de entrecruzamento.

A obra torna-se oportunidade de pos
síveis encontros com a vida dos espectado
res, inclusive do próprio artista, pois, a 
partir do status de obra, ela ganha vida 
própria e desperta novos olhares.

A família de Xico Stockinger chegou 
ao Brasil quando ele tinha 2 anos; carrega
va as marcas do pai guerreiro, sobreviven- \ 
te de um campo de concentração; carrega

va também a condição de estrangeiro e a 
condição de vir a ser num contexto

eterno”. Esse amor, Xico o divide com as 
obras de Henri Moore, Marino Marini, 
Brancusi e Bruno Giorgi, alguns de seus 
marcos referenciais.

pois de feito tudo isso é que elas dependu- 
ram a roupa lavada na corda ou no varal, 
para secar. Pois quem se mete a escrever 
devia fazer a mesma coisa. A palavra não 
foi feita para enfeitar, brilhar como ouro 
falso; a palavra foi feita para dizer.”

Assim também é a linguagem de Xico 
Stockinger. Sua arte não tenta embelezar a 
realidade. Ao enfocar os dramas dos mar
ginalizados pela nossa sociedade 
excludente, a contemplação a que nos con
voca é desestabilizadora, ou seja, diante de 
tanta miséria neurótica, a obra de Xico foi 
feita para DIZER.

Stockinger marcou o sétimo encontro 
do Happy Hour Cultural do MARGS, um 
difícil momento de síntese de vários en
contros informais no atelier dos artistas 
convidados, cujo objetivo é o estudo do 
ato criativo, a partir de uma interlocução 
entre Psicanálise e Arte.

Vale lembrar que não cabe nenhuma 
psicanálise da obra de arte; isso Freud já 
deixou claramente indicado, justamente 
porque o ato poético, em analogia ao ato 
analítico, situaria a obra de arte no mesmo 
lugar que o analista. Então, diante de uma 
obra de arte, nossa consideração é sempre 
de analisandos.

inquietante.
Os “guerreiros e sobreviventes” são in

quietantes porque são familiares. Freud dis
se que o estranho que nos inquieta é o fa
miliar recalcado que ameaça retornar das desliza metaforicamente na concretização 
profundezas do inconsciente. A arte nos 
ensina sobre o inconsciente, a cultura e a 
cidadania. A obra de Xico nos ajuda a re
conhecer a violência que habita todos nós.

Desenhista desde a infância, freqüen- 
tava a Escola Mackenzie em São Paulo e

Seu sonho de voar (queria ser piloto de 
avião) que parece não ter sido realizado,

escultórica de idéias que voam e planam, 
de figuras que habitam um rico imaginá
rio sempre sedento de uma nova criação. 
E que vôos.J

O convívio com Xico, as conversas ao
sabor do acaso, pautadas pela sua disponi
bilidade e infinita paciência, levam-nos 
além da arte. Percorrer, entre coleções de 
conchas e cactus, a casa-galeria-atelier do 
artista, passear entre guerreiros, sobreviven
tes, mulheres, touros, gabirus, paisagens lu
nares, descobrir um universo de seres em 
bronze e pedra que protestam contra o so
frimento, a violência, a brutalidade, a po
breza e a fome, tudo nos inquieta. Expres
sando indignação e traduzindo um univer
so perverso de figuras que comovem pelo 
seu contexto trágico e sua expressividade 
dramática, elas provocam um efeito con
tundente no espectador.

Graciliano Ramos diz: “Deve-se escre
ver da mesma maneira como as lavadeiras 
lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas come
çam com uma primeira lavada, molham a 
roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, 
torcem o pano, molham-no novamente, 
voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam 
e torcem uma, duas vezes. Depois enxá
guam, dão mais uma molhada, agora jo
gando a água com a mão. Batem o pano 
na laje ou na pedra limpa, e dão mais 
torcida e mais outra, torcem até não pin
gar do pano uma só gota. Somente de-

foi aluno de Anita Malfatti. Caricaturista 
por vocação, inicialmente não levava mui

to a sério a arte que produ
zia. “A facilidade para o 

k desenho transfor- 
mou-se em fler
te com a escul
tura e mais tar
de em amor

Manipulação sobre 
O sobrevivente IV

Emília Viero 
arte-educadora.

Jaime Betts 
psicanalista

e Lenira Balbueno Fleck 
psicanalista

Nota:
O Projeto Happy Hour Cultural do MARGS 
edição 2003 conta com o apoio das seguintes 
empresas: Casa do Desenho. Joe & Leo's, Onix 
Imóveis. Ouro e Prata Turismo e Serdil.

uma

EXPEDIENTE Governo do Estado do Rio Grande do Sul • Secretário de Estado da Cultura Roque Jacoby • Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Paulo César Brasil 
do Amaral • O Jornal do MARGS é realizado pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Cultura • Jornalista responsável Cida Golin RG 6.256/25 • Edição Cida 
Golin • Colaboradores Paulo César Brasil do Amaral, Emilia Viero, Jaime Betts, Lenira Fleck, Flávio GU, Cybeli Moraes, Paulo Silveira, Paula Taitelbaum, José Remedi e Roger 

ft A Lenna ' Revisâ0 Vem GreCC0 e Chrtstina de Almeida • Distribuição Jorge Alírio Feijó e Célia Donassolo • Projeto gráfico Ana Cláudia Gruszynski • Editoração eletrônica Atelier
- 5kfl,Tyff%ú Daign Edltonal * Fot°lito e Impressão: Nova Prova • Tiragem 5 mil exemplares • Distribuição gratuita • Escreva para o Jornal do MARGS: comunicacao.margs@terra com br

ou Para 0 endereÇ° PraÇ* da Alfândega, s/n° CEP 90010-150 Porto Alegre/RS Fone: (51) 3227-2311. Fax: (51) 3221-2646 • E-mail: museu.margs@terra.com.br • http:/
/ www.margs.org.br • Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Durante a 4* Bienal do Mercosul, o MARGS abre ao público de terças a domingos, das Rin GrSnHpHn Çi il 
9 às 21 horas. Entrada franca. Na segunda-feira, somente expediente '

C-O^

interno. ESTADO OUi TRABALHA UNIDO
SECRETARIA DA CULTURA

M A RG S

mailto:museu.margs@terra.com.br
http://www.margs.org.br


•• XX : J Q X,;- •x/r.x•'■'•ríT •/ v""">
* •& 7

fc llr3 xj
SJ'S"3
x.x i&..; vg; ■ ^
i„,í >X.,j

■AA:^
-J£xo/y* / /,y^y y y.yyAr A

* £*«.w „•4 •>•..;v- Sv.;>
M "’S

\
■x> §xiX4<^ .*x,■ '*>•- 4> 4: t :

’4v \£*-A ■ A\„ -v ...* .••: *-A \ x.

y ,.'1 *•
'•jA

sy*> -f •s X .. V <
■\X\

V\. 4ENTREVISTA / >
4v \4:::/ A '■4

. y'n‘X"?

A arte era(é) sua religião X.
:> ‘aTav:

. V
i.X*^

León Ferrari, um dos mais 
importantes artistas 
contemporâneos argentinos, 
aproveita a Bienal do Mercosul 
para revelar a obra do pai. 
Augusto Ferrari, quase cem anos 
depois da sua criação. Nessa 
entrevista ao JM, relembra dos 
amigos e do Brasil que 0 acolheu 
no exílio dos anos 70 e fala 
sobre 0 tema que 0 atormenta 
nos últimos vinte anos, a crítica 
sobre a religião.

fazer algumas em papel tamanho A4, 
A3, papéis pequenos. Editei alguns 
livros, em edições muito pequenas. Em 
80 comecei a fazer desenhos grandes, 
sobre poliéster. Qual era a idéia? Usar o 
mesmo meio dos engenheiros e 
arquitetos. A peça Bairro, que se 
encontra nesta exposição, foi mostrada 
pela primeira vez em uma retrospectiva 
em São Paulo: são nove originais sobre 
poliéster transparente e as outras são 
heliografias que fiz sem ter uma 
segunda intenção, uma significação.

Simplesmente comecei a 
fazê-las. Depois, quando 
tu terminas, é que 
aparecem possíveis 
aplicações, significados 
sem muita 
conseqüência. É 
diferente de uma obra

excluído da arte, comecei a fazer 
algumas figuras... Foi uma mudança 
grande, encontrei-me com pessoas que 
tinham aquele clima criativo, de 
renovação. Conheci Aracy Amaral, 
Mauricio Segall. Com Julio Plaza fiz 
arte pelo telefone, assim como um 
serviço de videotexto - você liga o 
televisor, com um computador central e 
teclado, e recebe notícias, informação: 
fizemos isso com a obra de arte. 
Desenvolví também algumas esculturas 
que soavam como instrumentos 
musicais, assim como performances 
sonoras na Pinacoteca de São Paulo e 
no Sesc. Em 83, comecei a envolver-me 
com arte crítica sobre a religião, sobre a 
nossa civilização ocidental, uma cultura 
que tem a pretensão de ser livre, aberta, 
democrática, com os direitos humanos

preciso de muito dinheiro para 
sobreviver. O dinheiro que eu precisava 
era para fazer a mostra atual.

..
\

JM - E as obras mais sensoriais, como 
as em braile?
LF - Algumas questões se esgotam; os 
planos por exemplo. Ocorreu-me que se 
eu escrevesse em braile, sobre corpos 
desnudos de mulheres, seria uma 
possibilidade de ler poemas de Borges 
acariciando uma moça. E comecei uma 
série de brailes assim. Depois estendi 
essa idéia à parte religiosa. Bem- 
aventurados os que não tem justiça. Este 
foi um braile que resultou em 
escândalo, pois ficava sobre a vulva de 
uma moça, sobre uma mão que a 
mastubarva. A obra foi censurada, mas 
apareceu nos jornais, teve grande 
repercussão entre os artistas. Quando 
terminou a exposição, foi para um 
museu.

como produto principal e, ao mesmo 
criada com intuitos tempo, é controlada por uma religião
críticos ou políticos.
Nesse caso, busca-se a

que ameaça com a tortura. Uma 
democracia que tem como principal 
caraterística o culto à crueldade, à

- 1

JM - E a volta para a Argentina?
LF - Comecei a voltar em 1983, 
quando a ditadura estava terminando 
Me sinto bem na Argentina, trabalho 
muito. Sobretudo, por que pude fazer 
um trabalho com minha irmã Suzana, 
que é essa mostra de meu pai, um 
artista ignorado com uma obra 
extraordinária. A mostra, atualmente 
em Buenos Aires, é bem maior, com 
pinturas e esculturas. Nessa Bienal, 
acho curioso: uma obra de quase 90 

anos apresentada em uma 
exposição de vanguarda.

JM - Seu pai não era 
religioso?
Leon Ferrari - Não, meu 
pai era um artista. A arte 
era sua religião, seu 
pensamento. Fazia arte na 
igreja, pintava panoramas e 
batalhas... Mas me alegro 
muito que Nelson Aguilar 
o tenha incluído nesta 
bienal. Este é o primeiro 
lançamento internacional 
de uma obra que me parece 

importante para a Argentina, mas 
também para a cultura.

Entrevista concedida a Flávio C/7 
Edição de Cida Golin e Cybeli Moraes

forma necessária para 
clarificar aquilo que se condenação, com instrumentos de 
quer dizer. tortura como as cruzes ou imagens de 

santos torturados: Santa Cecília, São 
Francisco, São João Batista... imagens 
que condenam como os campos de 
concentração. Todo este aspecto de 
crueldade perpassa a cultura ocidental. 
Na Europa, o maior exemplo de cultura 
acaba sendo as igrejas... A Capela 
Sistina é um paradigma da cultura 
italiana. São obras muito 
bonitas, que existem para 
sustentar o poder das igre

JM - Existia muita 
diferença entre Buenos 
Aires e São Paulo nos 
anos 70?
LF - São Paulo era mais 
metrópole, com menos 
praças, muitos carros, 
mais difícil de 
movimentar-se... O 
exílio é algo difícil. Se 

temos oportunidade, o melhor é não 
deixar nosso país. Mas o Brasil é um 
país muito bom pela sua gente, que é 
muito cordial.

JM - E culturalmente? As diferenças 
entre Buenos Aires e São Paulo neste 
período.
LF - Na Argentina, tínhamos uma 
efervescência cultural neste período, 
buscávamos novas formas, o que 
culminou numa espécie de vanguarda 
política. Participei de diversas mostras 
desse gênero, juntamente com artistas 
que deixaram a orientação formal e 
trataram de encontrar uma forma de 
usar a arte como arma política. Quando 
cheguei ao Brasil, depois um período

Acima, obra de Léon Ferrari. A direita, foto de Augusto Ferrari. 
Divulgação Bienal do Mercosul

JM - O Sr. poderia falar sobre as obras 
que está expondo na 4a Bienal do 
Mercosul?
Leon Ferrari - São obras que fiz no 
Brasil entre 1979 e 1982. Eu havia 
chegado ao País em novembro de 76, 
em função dos problemas com a 
ditadura militar argentina. Cheguei ao 
Brasil com 36 anos e se tornou difícil 
conseguir um trabalho. Voltei a fazer 
arte, que eu havia abandonado em 65, e 
me vinculei a artistas brasileiros, em São 
Paulo, como a Regina Silveira, Julio 
Plaza, Carmela Gross. Trabalhamos 
explorando diversas técnicas - gravura 
com resina, heliografia, xerox... Me 
interessei pelo uso da letraset, as imagens 
que usam os arquitetos, e comecei a

3
JM - A obra sobre a

sua ici

nunca pensou em 
comercializá-la ou integr 
em algum museu?
LF - Não, porque eu não 
vendia. Eu trabalhava em 
outra atividade, não ganh 
muito dinheiro, mas vivia 
Depois, no Brasil, é que 
comecei a vender algumas 
obras, como as esculturas. Só em 94, é 
que comecei mesmo a ganhar alguma 
coisa, situação que me permite, hoje, 
viver em paz em Buenos Aires. Fizeram 
propostas de compra, mas eu não

1i»
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Na ilha da Giudecca, o galês CerithAo completar meio século, a precisos. Ali podiam ser encontradas penetráveis de Helio Oiticica. Conse-
Wyn Evans converteu em Morse umBienal de Veneza mantém-se velhas e novas atrações. Pouco inspi

rados, talvez, os pavilhões da Espanha 
(permitido apenas para portadores de 
passaporte espanhol) e da Venezuela 
(na fachada, a informação: “Cerrado. 
País en refundación”). No Arsenale,

guiu vê-las quem nelas tropeçou. Mas 
apesar de tudo, qualidades importan
tes merecem atenção. No centro do 
Arsenale, o setor que abrigava uma 
maioria explícita de orientais (Zona de 
Urgência) era confuso, barulhento,

texto de 1703, transferindo-o para um 
holofote da Segunda Guerra, em ân
gulo reto para o alto. Enviaria ao céu 
uma das mais bonitas concepções da 
50a Bienal de Veneza. Após o período 
de abertura, a segurança aérea obrigou 
a troca do equipamento por uma lâm
pada comum. Restaram a idéia, a po
esia do prosseguir e a indagação: re
frear ou ir além?

como paradigma das exposições 
internacionais. Mesmo veterana, 
carrega consigo perguntas e 
impasses que desafiam também 
a jovem Bienal do Mercosul.

em oito setores com curadorias pró
prias, havia maior variedade 
conceituai. E o Museo Correr exibiu 
pinturas desde 1964, uma por artista: 
Rauschenberg, Warhol, Kiefer, Bacon, 
Clemente, Fontana, Hamilton, 
Basquiat, Ruscha etc. Curiosamente, 
a tela que cooptava o espectador por 
mais tempo era um monitor com a 
animação infantil feita em parceria 
com Takashi Murakami, pieguice pa
trocinada por um fabricante de bol
sas. A coleção será levada a São Paulo, 
em 2004, pela BrasilConnects, a co- 
produtora.

Prosseguiu a inclinação intelectual 
do Arsenale, apostando no vigor cria
tivo pluriétnico, outra vez mais orgâ
nico e vital. E mais controverso. Nos 
piores espaços, a cacofonia de ruídos 
era fundo de obras apertadas como 
num 1,99. Algumas montagens resul
taram medíocres. Perdidos, por exem
plo, os hipnóticos, bem-humorados e 
coloridíssimos vídeos do grupo japo
nês Kyupi Kyupi, exibidos sem cor 
num pequeno canto. Mal-resolvida, 
também, a colocação das maquetes dos

estressante, irritante. Mas era 
energético, era criativo, o mais estimu
lante, enfim. Atordoante, 
atravancado, com vários níveis, esca
das, pisos inclinados, era um alerta de 
que a periferia do ocidente possui a 
energia de quem reivindica atenção. 
Ânsia que antecipava o seguimento fi
nal do Arsenale (e, por extensão, da 
Bienal), a Estação Utopia, um grande 
ponto de encontro, um centro de ações 
politizadas, arte engajada, produção 
gráfica, palestras. Setores apontados 
como decorrência direta da Documen
ta, eles podem ser uma inspiração para 
a nossa Bienal do Mercosul, esforçada 
no papel formador, mas ainda indo
lente quanto a eventos e espaços refle
xivos.

Cerith Wyn Evans 
Transmission: Visions ofthe Sleeping Bard. Ellis Wynne 

Holofote, obturador, computador com programa para 
código Morse, texto de Ellis Wynne, 2003. 

Jardim da Ex-Birreria, Giudecca, 50a Bienal de Veneza.

meio

O juízo da contenção foi um dos 
subprodutos da maior das bienais que, 
ao superar as anteriores, atordoou sua 
platéia. Aumentaram os participantes, 
mas quanto à montagem, queixas ge
rais. O tema não ajudou. “Sonhos e 
conflitos: a ditadura do espectador” é 
uma frase de efeito. Sugere o poder ri
sível do público de julgar e eleger cir
cuito e nexo num armazém enorme, 
ocupado por muitas sobreposições. Os 
curadores foram criticados, como de 
praxe. Eles eram onze (experientes de 
outras Bienais, Trienais e Documen
tas) e um diretor-geral, coordenando 
participações nacionais, as mostras dos 
Giardini e do Arsenale, o Museo Cor
rer, os espaços adicionais por toda a 
cidade e outros eventos. O visitante 
tinha que abdicar de percorrer todos 
os locais, escolhendo os principais. Nos 
Giardini, havia pouca ousadia cênica, 
já que os espaços nacionais são mais

Em Porto Alegre, ao olhar as fotos 
de Martin Chambi, volto a Giudecca, 
e relembro seus herdeiros, os postais 
com a estética particular de Lima, da 
também peruana Gilda Mantilla. 
Além da nacionalidade, em comum a 
grandeza e o pequenino espaço à mar
gem do contexto maior. Se tantos 
apontaram os excessos em Veneza, que
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Copularte
A mulher de dedos longos acaricia a 
carne argilosa com um prazer 
tremendo. Os fios negros da 
cabeleira estão colados na testa 
suada. As pupilas dilatadas, o cenho 
franzido, a boca semi-aberta. Os 
movimentos ganham maior 
intensidade e num frenesi felliniano 
ela passa a penetrar os buracos com 
punho cerrado. É a força de quem 
teme o fracasso. A festa da 
perpetuação, onde o prazer está em 
se perder por entre massas 
disformes. A mulher de dedos longos 
cansa. Passa a mão suavemente 
sobre os pequenos corpos e então 
canta. Desenha com a unha uma 
entranha qualquer. Um detalhe que 
muitos nem notam. Que os olhos 
públicos dos adoradores solitários nem 
percebem. Mas eu vejo.
Na minha imaginação voyeurista, 
olhando para os seres encapsulados da 
parede, fico a fitar cada momento da 
criação. Cada movimento da cópula entre 
o artista e sua obra.

—
was-E*.

tamanho, então, deveria ter uma gran
de mostra? Dentre as intervenções nas 
ruas e canais, o grande painel com um 
sereníssimo jumento num bote, da ita
liana Paola Pivi, conquistou simpatia 
crescente. A imagem acabou eleita pela 
imprensa como ilustração de artigos 
irônicos. Dependendo do enfoque, 
dependendo do autor, o burrico assu- 
miria o papel dos curadores, dos pró
prios críticos ou do visitante, ditador 
sabe-se lá de quê. Num processo asse
melhado, as interrogações na marca da 
nossa Bienal estão ilustrando surpre
sas que deveríam ser menores. Mesmo 
que sejamos periferia, a pouca alfabe
tização visual do público de classe 
média é desanimadora.

Queixas à parte, a visita à mostra 
italiana continua sendo um programa 
de luxo. Ela ainda é o arquétipo das 
exposições internacionais. Mesmo para 
a nossa jovem e discreta mostra. A de
cisão de não diminuir é mais aguda 
em Veneza, onde existem as obrigações 
estética, ética e comercial de abrigar o 
mundo dentro de limites apertados, 
talvez com menos artistas, mas certa
mente com mais países. Porque esse é 
o seu fundamento. Na Bienal do 
Mercosul, o composto entre evento, 
local e público é um pouco distinto, 
contorcendo-se num cenário 
socioeconômico modesto, que tolera 
uma indesejável auto-indulgência.

Tem, porém, o mérito do 
descentramento em relação ao Brasil, 
ser margem da margem, quase o elo
gio da periferia. O maior desafio tal
vez continue sendo o amadurecimen
to da própria identidade, que nesta 
quarta montagem está mais clara, mes
mo sendo a menor de todas. Seguimos 
sobre o pressuposto de apresentar a arte 
dos países do Mercosul, uma meia-ver- 
dade. Em todas edições houve a pre
sença (muito bem-vinda) de outros 
países. O Cone Sul é pequeno demais 
para quem sonha. E muitos querem 
(queremos) uma bienal maior, com 
delimitação geográfica inequívoca, 
mares por todos os lados, explicita
mente sul-americana. Não é preciso 
subir num vulcão para ver que o terri
tório é nossa força. Sentimos orgulho 
da responsabilidade: somos a América 
do Sul. E quem sabe um dia, mais 
confiantes, possamos ser pan-ameri
canos? Afinal já ensaiamos isso duas 
vezes, mostrando obras mexicanas. 
Ou esquecemos que o México é um 
país da América do Norte? A 
Bienal sul-americana deve crescer, 
engordar, emprenhar de todos seus 
países, e repartir nossas ruas com os 
feitiços e as carroças.

Paula Taitelbaum 
Escritora

Tecelãs (detalhe) 
Rosana Paulino 
Instalação 2003 
4* Bienal do Mercosul
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Paulo Silveira
Doutorando em Poéticas Visuais na UFRGS
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TRANSVERSAL

Transcursos d'El Libertador
O poema O delírio do Chimborazo, que serve de 

inspiração/guia da mostra transversal da 4a Bienal 
do Mercosul, coloca no cenário das artes plásticas 
da América Latina um dos mais caros personagens 
da história política das guerras de independência do 
continente. Simón Bolívar, além de ser considerado 
o precursor do projeto panamericanista, foi um lí
der militar hábil e um político inspirado, tornando-

sibilidade de liberação, por parte da elite criolla, do 
jugo espanhol. Esse processo foi marcado por suces
sivos e violentos confrontos entre americanos e es
panhóis, entre realistas e republicanos. Bolívar par
ticipou dessas lutas, desde os primeiros momentos, 
de maneira crescente. Idealizou e defendeu a forma
ção de uma grande nação americana, baseada no 
ideário liberal. Combateu, obstinadamente, o exér-

“ A América é um mundo ferido pela maldicao ... ”
Simón Bolívar

se o patrono de nada menos do que cinco países. O 
“libertador” - como ficou conhecido - nasceu em 
24 de julho de 1783, no seio de uma ilustre e abas
tada família da América do Sul. Os Bolívar estavam 
presentes há mais de dois séculos no território do 
Novo Mundo, ocupando importantes postos da ad
ministração colonial. Eram proprietários de minas 
de prata e de cobre, fazendas de gado e plantações 
de açúcar e cacau. Na Venezuela, Simón era um 
“princípe” da elite criolla — designação dada aos es
panhóis nascidos na América. Dotado de um tempe
ramento apaixonado e envolvente, teve uma vida tu
multuada, marcada por tragédias pessoais: ficou ór
fão de pai e mãe ainda criança, e perdeu a esposa de
pois de um ano de casamento.

Esse filho da aristocracia de Caracas recebeu 
uma educação dentro dos padrões europeus, parte 
realizada em escolas, parte ministrada por precep- 
tores, entre os quais o poeta Andrés Bello e o filóso
fo Simón Rodriguez. Em 1799, partiu para a Euro
pa para completar a sua formação. Na Espanha, fre- 
qüentou a Corte, onde disputou partidas de tênis 
com o princípe herdeiro. Em Paris encontrou 
Humboldt, célebre naturalista alemão que lhe abriu 
os olhos para as riquezas naturais da América. Na 
capital francesa também assistiu à coroação de 
Napoleão, com quem seria inúmeras vezes compa
rado. De formação intelectual moldada pelo pensa
mento dos iluministas, tinha muita coisa em comum 
com outros pensadores revolucionários americanos 
da época, inclusive com Hidalgo, o líder da malo
grada insurreição mexicana de 1810. Viveu intensa
mente um momento histórico marcado pela ebuli
ção de mundos em conflito: a independência dos Es
tados Unidos, a revolução francesa e as guerras de 
independência redesenhavam as relações entre países 
e, dentro deles, entre os diferentes grupos sociais.

A crise do sistema colonial, provocada pela inva
são napoleônica da Espanha, em 1808, abriu a pos-

cito espanhol e as resistências internas. Da mesma 
forma, enfrentou seus concorrentes nos debates po
líticos e nas disputas pelo poder. Foi acusado de usur
par e de não compartilhar o poder político com seus 
companheiros de luta. Embora buscasse manter fi
delidade ao projeto liberal de nação, as dificuldades 
concretas da organização de um Estado, que inten
tava mudar radicalmente o mundo colonial, afasta- 
ram-no aos poucos do sonho inicial. Deixou exten
sa produção escrita: cartas, manifestos, proclamações 
e discursos, sendo a mais conhecida a “Carta da 
Jamaica” ou “Carta Profética”, na qual analisa a si
tuação da América espanhola e projeta o futuro dos 
novos Estados americanos. Conseguiu temporaria
mente reunir os antigos vice-reinos de Nova Grana
da e uma parte do vice-reinado do Peru (correspon
dente, hoje, aos países da Colômbia, Venezuela, 
Equador e Panamá), criando a federação da Grã-Co- 
lômbia. Em 1830, abalado pela desintegração de seu 
projeto político de uma república pacífica e unida, 
assim como pela proclamação de independência da 
Venezuela, renuncia ao cargo de presidente da Co
lômbia e se auto-exila no litoral. Neste momento, 
encontra-se com a saúde muito debilitada e acaba
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por falecer em 17 de dezembro de 1830. Apesar dos 
desejos de implementar uma nação liberal, o proje
to bolivariano nunca enfrentou o principal proble
ma da América: uma profunda desigualdade social, 
índios e escravos não foram plenamente integrados 
no sistema “democrático” dominado pela elite 
oligárquica criolla. E, lamentavelmente, passados 
mais de 190 anos dos primeiros movimentos de li
bertação, ainda temos os americanos de origem in
dígena lutando por terra e direitos políticos em qua
se todos os países da América, como, recentemente, 
na Bolívia e no Equador.

El gigante de Paruro
Foto de Martin Chambi. 1925
4a Bienal do Mercosul

José Remedi. 
Professor dos Cursos de 

História da UNISC e da UCS.
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MÚSICA

Confraria do Sax nos Concertos 

MARGS e Capa Engenharia

CURSO
Arte em Pastel para 

expressar o cotidiano
Os saxofones vão dar o tom do próximo encontro da série mensal Concertos 

MARGS e Capa Engenharia. A Confraria do Sax, sexteto formado por um professor 
e seus alunos de graduação, iniciou suas atividades em 2002, no Departamento de 
Música da UFRGS. O grupo se apresenta no MARGS, dia 29 de novembro, às 19 
horas, com entrada franca.

Desenvolvendo um repertório erudito, paralelo ao jazz, os saxofonistas apresen
tam músicas de Gershwin (Prelude 2.), Astor Piazzola (Adios Nonino), Rossini 
(Rossini a la carte) e Albeniz (Chant d’amour), entre outros.

A Confraria do Sax é formada pelo flautista e saxofonista Amauri Lablonovski, 
que já atuou como solista da Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro. Lablonovski 
é professor de sax de Vinícius Netto (Banda Dublê), Vasco Piva (Spoonful), Rodrigo 
Siervo (Orquestra de Sopros de Caxias do Sul), Marcos Anschau (Orquestra de 
Sopros de Campo Bom) e Rafael Lima (“X”quinas), seus companheiros na Confra
ria. Juntos, os instrumentistas já se apresentaram em várias salas de espetáculos e 
centros culturais do Estado.

A turma de professores de arte do MARGS ganhou, em setembro deste ano, 
a presença de Ariadne Decker. A artista está ministrando o curso técnica pastel 
que aborda a fabricação e a história das produções, estudo sobre cores, luz e 
temas como natureza morta e paisagem.

A arte de Ariadne apresenta o universo infantil, a rotina industrial das fábricas 
de calçados e as flores da colônia japonesa de Ivoti. A multiplicidade e a repetição 
do cotidiano da sociedade industrial são escolhas que o olhar da artista faz sobre o 

dia a dia. Ariadne é formada pela Feevale e já realizou diversas exposições 
coletivas com os grupos Arte 15 e Enartes e também individuais,
“Leather is Art”, no Jacob Javits Convention Center, em Nova York.

Para o próximo semestre estão programados dois cursos ministrados pela artista: 
desenho básico e desenho a pastel. Informações junto ao Núcleo de Extensão do 
MARGS, pelo telefone (51) 3221-3545, de segunda a sexta, das 10 às 18 horas.

seu
como a recente

LEITURA MARGS Parceiros da AAMARGS
Confira os descontos e benefícios que as 
empresas parceiras da Associação de Amigos 
do Museu oferecem aos sócios:CAFE Os visitantes da 49a Feira do Li

vro podem apreciar de cima os Ipês da 
Praça da Alfândega em um espaço no
bre e agradável: a partir de novembro, o 
Café do MARGS também passa a fun
cionar no terraço do Museu, de terça a 
domingo, das 16 às 21 horas. A progra
mação do Terraço do MARGS incluirá 
eventos musicais e literários. O ambien
te será enriquecido por esculturas do 
acervo do Museu e pela coleção de mó
veis Lazer, assinados por Wagner Brasil 
e José Wilson Coronel para a Habitart 
Móveis e Design, que cederá ao MARGS 
o uso das peças neste período. Informa
ções pelo fone (51) 3211 4945.
BI SI RÒ A Central de Eventos do 
Bistrô do MARGS oferece para os cli
entes o serviço personalizado de 
agendamento e organização de cafés 
da manhã, almoços, jantares e coque
téis para empresas, grupos particula
res, formandos e aniversariantes. De 
segunda à sexta, das 11 h às 21 h e 
sábados, domingos e feriados, das 11 h 
às 19 h. Informações pelo fone 3225 4484 
ou pelo e-mail varietta@terra.com.br . 
Central de Eventos 3235 3001.
AAMARGS A Associação de Amigos 
do MARGS planeja um grande even

to em comemoração aos 21 anos da 
entidade, com a participação de todos 
os sócios. Torne-se você também um 
Amigo do Museu. Informações pelo 
fone (51) 3224-4255, de terças 
tas, das 13 às 18 horas.
LOJA A versão condensada do catálo
go da 4a Bienal do Mercosul está à 
venda na Loja do MARGS. A publi
cação de 120 páginas reúne imagens 
das obras e informações sintetizadas de 
todas as exposições a um preço acessí
vel: R$ 10,00. Durante a Feira do Li
vro, a Loja do MARGS também oferece 
descontos de 10 e 20% em seus produ
tos. Aberta de terças a domingos, das 9 
às 21 horas. Fone: 3228 8533. E-mail: 
lojadomargs@terra.com.br .
EXTENSÃO O Happy Hour Cultural 
do MARGS - Metamorfoses: Arte e Psi
canálise terá como artista convidado o 
escultor Gustavo Nakle e acontece no 
dia nove de dezembro a partir das 19h, 
no auditório do Museu. A coordena
ção do projeto é da arte-educadora 
Emília Viero e dos psicanalistas Jaime 
Betts e Lenira Balbueno Fleck. O even
to tem entrada franca. Informe-se pelo 
telefone (51) 3235-3545, junto ao 
Núcleo de Extensão do MARGS.

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%

a sex-

0 volume 1 da 
Coleção Memória 
Cultural . Notas de 
arte, dedicado a Aldo 
Obino, está com 
preço promocional. 
Confira na Loja do 
MARGS e na Livraria 
Ventura.
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Seja você também um 
parceiro da AAMARGS.
Informações pelo telefone (51) 3224-4255.

oo O •Aliança Francesa -Capa Engenharia 
•Arteplantas 
•Ativa
•Banco Safra

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

•Tintas Killing 
•Trindade Gráfica 
•Varig 
•Yázigi

•Revista Aplauso 
•SLM Ogilvy 
•Soul Criatividade 
•Terra

Occ
•Fiat.=<

CD 2 •Gerdau
• Hotel Plaza São Rafael
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A instalação da norte-americana 
Rachel Berwick incide de maneira efe-

artísti-

festação humana que sobreviveu laten
te na natureza. Ao conjurar
contemporaneamente esse singular 
episódio - com a ajuda de um especi
alista em comportamento de aves, de 
dois lingiiistas e de um engenheiro de 
som -, Rachel Berwick confronta o 
público com algumas questões centrais 
da modernidade, que ultrapassam a 
própria discussão sobre a formação 
histórica do

tivamente oblíqua no percurso 
co-arqueológico da 4* Bienal do 
Mercosul. Um dos nomes seleciona
dos pelo curador alemão Alfons Hug 

a Mostra Transversal dapara integrar 
megaexposição, a artista plástica apre- 

das salas do primeirosenta em uma 
piso do MARGS uma obra inusitada
e inquisitiva - que ecoa não apenas o 
caráter reflexivo do recorte proposto 
pelo ex-curador-geral da Bienal de Sao 
Paulo, mas também o próprio mote 
visual da Bienal do Mercosul, sinteti
zado pelos pontos de interrogação in
terligados. A intersecção está na ori
gem e no cerne do trabalho 
“may.por.é”. Berwick reproduziu 
cativeiro uma curiosa associação de

continente
indentidade e a unidade culturais da 
América Latina, tematizadas pela 
Mostra Transversal. Mais: 
evocado pela artista conceituai

o processo
apon

ta para associações que vão mesmo a 
contrapelo do senso comum a respei
to de antinomias como civilização e 
barbárie, cultura e natureza, Velho 
Mundo e América virgem. Interpre
temos

May-por-e. Rachel Berwick.em
Instalação com papagaios vivos
4J Bienal do Mercosul

datada de mais de 
relatos do na-

esse episódio único 
protagonizado por Von Humboldt. 
Branco, europeu e cientista, o alemão 
é um elemento invasivo na selva sul-

cultura e natureza 
200 anos: inspirada 
turalista e viajante alemão Alexander
von Humboldt (1769- 1859), a artis
ta ensinou a um par de papagaios pa- 

extinta língua

em
representante de um mundo que, por 
princípio, combate ferozmente a 
alteridade. A suprema ironia desse 
evento, porém, está na intermediação 
entre essas visões de mundo polariza
das. O que articula essas culturas 
atritantes, estabelecendo uma ponte de 
ligação entre elas, é a natureza: o pa
pagaio que repete palavras da língua 
morta perpetua uma memória huma
na virtualmente desaparecida. Foi o 
natural aqui que extrapolou sua fun
ção e saiu em socorro do traço cultu
ral, em uma inédita assimilação que co
locou a razão a reboque do irracional. 
As duas aves presas em uma gaiola 
translúcida replicam no MARGS uma 
bem- vinda subversão de paradigmas e 
conceitos. Quem tiver a sorte de ouvir 
os bichos falarem palavras como “yuvi” 
(“tempo”), “sonirri” (“bom, belo”) e 
“nunaunari” (“amigo”) estará presen
ciando uma manifestação estranha e 
contraditória - se já foram um dia lin- 
güistas, por que os papagaios não po
dem hoje virar performers?

americana, representante de 
vilização etnocêntrica cuja hegemonia 
impõe-se a qualquer preço, inclusive 
com a eventual eliminação do que lhe 
impõe resistência. Os ameríndios, 
contrário, são parte daquele meio, 
imbricados de tal forma àquela 
reza

uma ci-
lavras de uma 
ameríndia, desaparecida há dois secu-

surreal e faz Httlos. A história tem um ar 
lembrar os falsos relatos de culturas 
perdidas mirabolantemente descober
tas por improváveis aventureiros, des- 

- autores como Jorge Luís 
Umberto Eco. A se acreditar 
de Von Humboldt, o explo-

ao

natu-
peculiar que é praticamente im

possível dissociá-los da paisagem; são, 
por conseguinte, refratários

princípios civilizadores externos. 
O clássico antagonismo cultural co
lonizador X colonizado estaria aí per- 
feitamente exemplificado. Mas os fa
tos não se desenrolam de acordo 
a lógica previsível. Primeiramente, o 
barbarismo não vem de fora:

critos por 
Borges e
nas notas
rador teria deparado na Venezuela com 

de caraíbas que acabara de

em tese
aos

um grupo 
dizimar uma tribo vizinha. Conviven
do com os índios, o estrangeiro notou 
a presença de um papagaio que, apa
rentemente, não imitava a língua des
ses nativos. O naturalista soube então 
que a ave pertencia aos inimigos cha
cinados pelos caraíbas - tornando-se, 
portanto, o único ser falante daquele 
idioma. A partir dos sons emitidos pelo 
pássaro, Von Humboldt anotou fone- 

punhado de palavras

com

quem
aniquila a tribo maypure não é o bran
co cristão, mas o próprio índio pagão. 
Para desconcerto dos que classificam 
liminarmente a civilização ocidental
como nefasta em relação aos america
nos nativos, a recuperação dos únicos 
vestígios de toda uma cultura autóc
tone nesse caso deveu-se a um douto

ticamente um 
dessa linguagem maypure - recuperan
do para a esfera da cultura uma mam- Roger Lerina 

Jornalista

Investimos na base de
toda grande obra: o ser humano.

GO 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.
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