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Leitura de sítios 

por elos e cliques
Este é um convite à leitura não-linear de um site da web por meio de links e de clicks, 

cujo percurso deve ser feito pelo próprio e-leitor. O sítio Vispo.com - http://www.vispo.com 
do canadense Jim Andrews, traz poesias (verbal, visual, sonora e animada), teoria (ensaios 

e resenhas), uma sessão de poetas convidados e uma antologia comentada de sítios. O 
conteúdo compreende a obra individual do poeta e é, também, uma enciclopédia da arte e 
da poesia digitais na web (Poetry - New Media: Links of Imaginatiori), o que a torna uma 
fonte de consulta aos apreciadores e estudiosos.

Vispo são as primeiras sílabas de visualpoetry e representa a síntese do poeta: langu(im)age, 
seja, linguagem mais imagem. Todo o sítio trabalha essencialmente 

imagem, e o som e somente em algumas ocasiões é que há animação.
Jim Andrews, 44 anos, é B. A. (Bachelor of Arts) em Inglês pela Universidade de Victoria, 

Canadá, escritor técnico sênior, produtor de multimídia, poeta visual, ensaísta, matemáti- 
grande conhecedor de programação computacional. De 1995 a 2002, coordenou o 

grupo eletrônico Webartery, composto de 150 membros de vários países, promovendo muitos 
artistas e poetas. É co-autor de muitas obras digitais, participou de eventos como o Paris 
Connections e tem ministrado conferências em vários países.

Jim faz várias experiências com as palavras em diferentes dimensões (visualpoÃÊIÕ), 
oferece um teclado virtual colorido para o e-leitor criar uma música interativa (Interactive 
Audio), e convida a participar de um jogo literário bastante cativante (Arteroids 2.5 (game)).

Dois aspectos curiosos de sua obra são Pop Up Poems e Animisms. O primeiro é a 
prosopopéia das pop ups, uma intervenção bastante criativa que o poeta faz nos recursos da 
web. E o segundo é a utilização do morph visual, permitindo transformações muito bem 
elaboradas e poesias visuais de bom nível.

Os interessados nos ensaios, muito originais, encontrarão textos curtos, numa lingua
gem agradável, pois é calcada numa oralidade bem desenvolvida (Jim foi radialista por 
muitos anos).

a palavra, aou com

Plínio Bernhardt. Tema Gaúcho. 1953

O MARGS integra-se, até dezembro, à Bienal do Mercosul, 
expondo uma parte significativa da mostra que, na sua quarta 
edição, consolida-se como o principal evento de arte 
contemporânea capaz de espelhar a produção latino-americana. 
Teremos uma perspectiva da vertente pictórica do muralista 
mexicano José Clemente Orozco (1883-1949), assim como uma 
panorâmica da fase paraguaia de um dos expoentes da gravura 
brasileira, Lívio Abramo (1903-1993). Tal período 
viagens de Abramo naquele país, sua interpretação dos 
elementos naturais e imaginários, assim como a sua forte 
influência no sistema artístico nacional. Dentro da temática 
arqueologia contemporânea, que unifica a Bienal distribuída 
em cinco espaços da Capital, o Museu recebe a exposição 
histórica Arqueologia das Terras Altas e Baixas, reunindo 
aproximadamente 100 peças, algumas com mais de 4 mil 
anos, encontradas na Colômbia, Bolívia, Peru e Brasil. Por 

um segmento da mostra transversal O Delírio do 
Chimborazo ocupando os andares superiores do MARGS. 
Acreditamos que a Bienal, nesses oito anos, transformou-se 
num evento esperado tanto pelo público do Rio Grande do 
Sul como de Estados e países vizinhos, capaz de motivá-los e 
cativá-los por meio da experiência estética.
Além da Bienal, o Museu segue o seu percurso de consolidar e 
atrair parcerias além das suas fronteiras. O Governador 
Germano Rigotto, durante sua viagem à Espanha, inaugurou na 
Casa de América, em Madri, a exposição Charqueadas com 19 
obras do acervo do MARGS de grande expressividade nos temas 
histórico-nativistas do Rio Grande do Sul. Entre elas, estão 
aquarelas da série o Tempo e o Vento, de Glauco Rodrigues, 
linóleos de Glênio Bianchetti e Plinio Bernhardt, xilogravuras 
de Carlos Scliar e Danúbio Gonçalves, e nanquins de José 
Lutzenberger. A exposição fica até o final de outubro na Casa do 
Brasil, no Colégio Mayor Universitário, onde vem obtendo 
grande receptividade.
Durante o percurso, aproveitamos para dar início a uma 
parceria com o Museu Reyna Sofia de Madri. A partir da 
retomada de contatos com os diretores do Reyna Sofia, 
iniciaremos estudos técnicos e financeiros para o intercâmbio 
das coleções.

co e

evoca as

Vispo Guests, ilustrada por Ted Warnell, traz obras de: Pauline Masural e Brian Lennon, 
dos EUA, uma página da arte e da poesia digitais brasileiras na web; o Strings, poesia 
animada através da caligrafia, de Dan Waber, EUA; toda a riqueza de Poem by Nari, poesia 
visual de Ted Warnell, Canadá,fim, há e seus convidados de muitos países; e a obra rica do poeta 
experimental uruguaio Clemente Padin.

Espera-se que a resenha deste sítio tenha sido uma indicação possível ao leitor deste 
periódico e que ele tenha se sentido motivado a tornar-se e-leitor do Vispo.com para encon
trar outros percursos e momentos agradáveis de leitura de poesia eletrônica.

Jorge Luiz Antonio 
Professor, pesquisador, poeta, autor de 

Cores, forma, luz, movimento: a poesia de Cesário Verde 
(SP. Musa / FAPESP. 2002).2
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Para pensar 

a arte a céu aberto
O professor Nelson Aguilar, curador-geral da 4a Bienal do 

Mercosul, projeta uma exposição de fôlego, em que arte entra 

em sinergia com a busca pelas origens na arqueologia e com o 
olhar futurista da ciência.

Jornal do MARGS - Como o senhor 
administra a relação dicotômica no 
tema Arqueologia contemporânea? 
Nelson Aguilar - Pensei em um 
denominador comum para unir o 
universo latino-americano. Ele se articula 
no respeito pelas origens, algo que não 
existe nos universos norte-americano e 
canadense, com os native americans. Na 
América Latina existe uma profunda e 
atuante ligação com as origens. Esta é 
uma questão muito ativa na arte 
brasileira, mexicana e argentina. Isto 
poderia ser o tema de todas as Bienais do 
Mercosul. A minha vontade é pensar o 
próprio paradigma das bienais. O tema 
Arqueologia Contemporânea é a união de 
uma preocupação atual pelo passado que 
está sempre ativo, seja de maneira 
psicanalítica, através dos vestígios 
materiais de outras culturas, seja da 
maneira como a ciência está especulando 
o assunto pela via da arqueologia 
genética.

JM - Como o senhor pretende 
gerenciar o uso das novas tecnologias 
como suporte de manifestações 
artísticas?
Aguilar — Quem coloca o problema do 
suporte é o artista. Acredito que o vídeo 
não é muito diferente da pintura, 
escultura ou instalação. Se realmente não 
for algo contundente, que não entre em 
diálogo com quem participa da 
exposição, fica à margem, um ponto cego 
dentro da exposição.

JM - Qual a relação que a Bienal do 
Mercosul estabelece com a cidade? 
Aguilar — Esta é uma característica que 
já vem de outras bienais, a urbanização 
da arte. Ela entra, se espalha no tecido 
social, na comunidade. Como curador, o 
que me liga muito é a arte 
contemporânea. Defender por obrigação 
e atacar por prazer. Para mim, a arte 
contemporânea é um prazer. As mostras 
icônicas são introduções às questões da 
arte contemporânea, é uma espécie de 
conspiração propiciatória da arte. O fato 
de a arte contemporânea estar no Cais 
do Porto é algo muito significativo, pois 
lá existe uma interação muito forte com 
a paisagem. Eu acho que a vocação das 
bienais - desta e das futuras - é de 
pensar cada vez mais a paisagem. Se o 
curador tivesse mais recursos, ele iria 
pensar na paisagem gaúcha, iria até sair 
um pouco do Rio Grande do Sul, entrar 
no Uruguai. Uma mostra de arqueologia 
que abrangesse os sambaquis, os cerritos, 
os monumentos pré-colombianos. A 
intenção, quando eu faço uma exposição 
entre paredes como a Arqueologia das 
Terras Altas e Baixas, é uma contenção. 
Na verdade, essa exposição deveria ser a 
céu aberto, por toda a região. Esta é uma 
coisa na qual os curadores e 
patrocinadores do futuro vão ter que 
trabalhar. A nossa Bienal ainda é muito 
tímida, muito intra-muros. A Bienal 
deveria sair dos muros, sobretudo aqui 
no Rio Grande do Sul, que tem 
sensibilidades, que teve o professor 
Lutzenberger - uma pessoa capaz de

perceber uma paisagem e estabelecer 
milhares de relações. Mas temos que 
trabalhar isto em um modelo não-datado 
de bienal. Nesta Bienal vai se antever 
uma semente do que pode acontecer.

JM - Recentemente a Bienal de Veneza 
ironizou a ditadura do espectador, 
num momento em que os curadores 
assumem posturas autoritárias nas 
mostras. Como o senhor lida com essa 
questão na Bienal do Mercosul?
Aguilar - Quando eu estudava em Paris, 
acompanhei a formação do centro 
Pompidou, as grandes exposições Paris- 
Berlim, Moscou, Nova York, e percebi 
que tudo isso é um trabalho de 
curadoria. O artista não faz esse trabalho, 
os carreiristas não o fazem. Há alguma 
coisa suspeita em quem faz esse trabalho. 
No passado nem se chamava curador, era 
diretor ou diretor-artístico. Mas desde 
Fídias, na Grécia, a curadoria é um 
trabalho. Antes era feito pelo crítico de 
arte. Essa figura sempre existiu, não é 
uma invenção da contemporaneidade.
Eu visitei a Bienal de Veneza e acho que 
a ditadura do espectador, em certo 
sentido, é mais uma ditadura do curador, 
porque lá aconteceu uma multiplicação 
que dividiu a Bienal em 11 ou 12 
curadores. A Bienal de Veneza é um 
evento do hemisfério norte, por mais que 
alguns artistas sul-americanos furem a 
barreira. O Japão e os Estados Unidos se 
esforçam, mas a minha impressão é que 
esta seja uma bienal para Alemanha, 
Itália, Inglaterra e França, para os países

nórdicos. Ela sofre desse problema 
geopolítico.

JM - O slogan da 4a Bienal - A Arte 
não responde. Pergunta - busca deixar 
o público leigo mais à vontade diante 
da exposição, sem o compromisso de 
“entender” a obra de arte?
Aguilar - Um escritor francês falava que 
a arte tinha de ser governamental. A 
gente nunca sabe, uma obra está sempre 
em estado de abertura. Então, para a arte, 
é mais importante formular questões do 
que respondê-las. Leonardo da Vinci, na 
sua época, fazia uma arte difícil de ser 
aceita e compreendida, pois não era 
visível. A relação entre proximidade e 
distância da Monalisa não era algo óbvio.
As pessoas viam um erro de duas 
projeções ao mesmo tempo. Era uma obra 3 
futurista para aquele período. Hoje, 
parece que nasceu pronta, a Monalisa está 
lá desde sempre. Então, a arte pergunta 
neste sentido, tem um poder de 
inquietação. O artista Jorge Braque diz o 
seguinte: a arte perturba e a ciência 
tranqüiliza. Quando eu olhei o símbolo 
do ponto de interrogação (logomarga da 
mostra) disse ao designer que o 
desenvolveu, Chico Homem de Mello:
Chico, você entendeu tudo! Ele encontrou a 
síntese. Em uma parede branca, as pessoas 
vêem relações onde você não vê nada. E 
sempre mais à frente, a concepção original 
acaba ficando antiquada.

Entrevista concedida à 
Ana Maria Brambilla 

Jornalista
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A 4a edição da Bienal do Mercosul, que faz do centro de Porto Alegre 
paço de passeio e deleite estético até 7 de dezembro, lança perguntas 

sobre o que é a arte e, principalmente, qual seria a especificidade da arte 
latino-americana. A exposição já nasce com um forte apoio financeiro, 
governamental e educacional: a captação recorde de 8 milhões e 50 mil 
reais, a presença do presidente Lula e mais de 70 mil inscritos logo 
início das atividades da Ação Educativa.

A mostra tem como tema a Arqueologia Contemporânea, e o mote publi
citário A arte não responde, pergunta resume a proposta do curador Nelson 
Aguilar. As atenções estão voltadas para os vínculos entre as origens, o pro
cesso identitário das culmras latinas e para uma visão científica de futuro. O 
imaginário indígena, a imigração, a psicanálise e a ecologia são alguns dos 
temas trabalhados pelos 76 artistas de 13 países da América e Europa.

O escultor gaúcho Saint Clair Cemin é o artista homenageado desta 
edição. Suas obras podem ser conferidas na Usina do Gasômetro. Cemin, 
que vive em Nova York há 25 anos, criou a escultura Super Cuia especial
mente para a mostra. A obra será exposta permanentemente nos arredo
res da Usina do Gasômetro após o término da Bienal.

Nomes importantes e pouco conhecidos no Brasil representam as mos
tras icônicas: Maria Freire (Uruguai), Roberto Matta (Chile) e Antônio 
Berni (Argentina) podem ser vistos no Santander Cultural - a última 
exposição de Berni no Estado foi realizada em novembro de 2000 
MARGS . As obras dos mestres Jose Clemente Orozco (do país convida
do México) e Lívio Abramo (Paraguai), estão expostas no MARGS Ado 
Malagoli. As fotografias de Pierre Verger (Bolívia) serão vistas no Memorial 
do Rio Grande do Sul. A Mostra Transversal O delírio do Chimborazo -

um es

no

no

que tem como propulsora a imagem poética de Simon Bolívar - está pre 
sente em todos os cinco pontos de exposição.

As mostras Arqueologia das Terras Altas e Baixas (no MARGS) e Arq
amarram o nó de questionamentos

ue-
ologia Genética (no Cais do Porto) 
dessa Bienal. Uma traz à tona a herança iconográfica da América pré- 
colombiana, enquanto a outra investiga, sob o viés da biologia molecular, 
as raízes da arte. A expressão genetic-art é utilizada nesse segmento para 
designar a fusão da genética com os fazeres artísticos.

A 4a Bienal do Mercosul pode ser visitada até 7 de dezembro 
Santander Cultural, Memorial do Rio Grande do Sul, MARGS Ado 
Malagoli, Cais do Porto e Usina do Gasômetro. De terça a domingo, das 
9 às 21 horas, com entrada franca. Questione-se, mas não espere encon
trar todas as respostas.

no

Obras de José Clemente Orozco.
Acima Auto-retrato. 1928. À direita. TrezCabezas, 1930
Ao fundo, manipulação sobre obra Zapatistas, 1935. Cybeli Moraes 

Equipe do Jornal do MARGS



A arte do povo mexicano é a
manifestaçao espiritual mais
importante e vital do mundo de hoje
(...) Ela é grande (...) porque, sendo
popular, é coletiva, e é por essa razão
que nosso objetivo estético consiste
em socializar as manifestações que
contribuirão para o total
desaparecimento do individualismo
burguês"
Manifesto do Sindicato de Trabalhadores, Técnicos, Pintores e Esculto
res do México. México: El Manchete, 1923. IN: ADES, D. Arte em
Iberoamérica. Madrid: Palácio Velázquez. 1990. p. 323.

Orozco: a militância política 

ou a utopia da nova arte?
Os artistas mexicanos apresenta- nas tradições indígenas, pois a verda- 

ram, neste manifesto, os seus objeti- deira contribuição mexicana seria à ci-
vos com a pintura mural e firmaram vilização humana,
os laços relativos à política pós-revo-
lucionária,1 tais como: a construção ditou que a pintura mural fosse a mai-
da nova sociedade e da arte nacional 
dirigida à coletividade, bem como a 
libertação dos modelos estéticos eu
ropeus. José Clemente Orozco (1883- 
1949), como Diego Rivera e David 
Siqueiros, fez, inicialmente, do
muralismo um meio de militância e obras, de forma mordaz e trágica, 
de revisão da memória nacional, po
rém sem o otimismo dos colegas.
Enquanto Rivera idealizou o passado 
indígena, para resgatar as raízes cul
turais; Orozco lançou um olhar críti
co, pois tinha conhecimento das con
dições de vida das populações pré-his- 
pânicas. Ele divergia de certas inter- figuras e o uso de cores sombrias -
pretações históricas e idéias a respeito cinzas, pretos e poucos vermelhos e
da revolução, fato que o condicionou, amarelos
em geral, a não representar mensagens dramaticidade das mesmas. Em “La 
políticas diretas. Além disto, Orozco Trinidad revolucionária” (1923-24) e 
negou que a nova arte devesse se apoiar “La Trinchera” (1926), ele represen

tou a revolução e a violência, fazendo violência e a morte são recorrentes, 
analogia dos soldados com Cristo 
cruxificado,2 prática comum desde a
revolução francesa. Ao refletir sobre pirou criar a nova arte, marcada pela 
o muralismo (1947), Orozco reconhe- alteridade e estetização da vida social, 
ceu a sua ligação com a propaganda sem dívidas para com o passado, po

rém definida pelo pessimismo em re- 
intermináveis mártires”, “o inferno e lação à modernidade e ao devir, 
o céu, os justos e pecadores,” 3 criti
cando o maniqueísmo interpretativo.

Apesar dele ter militado contra o 
quadro de cavalete, produziu muitos

Orozco, como muitos dos artistas 
de vanguarda latino-americanos, as-

No início do movimento, ele acre-

or e mais pura, pelo seu caráter pú
blico em contraposição à pintura de política, “a iconografia cristã” e “seus 
cavalete. Entretanto, ao perceber o fra
casso da revolução abandonou essa 
modalidade e, em parte, a militância, 
enfocando a miséria humana em suas

Maria Lúcia Bastos Kern 
Profa. do Pós-Graduação 

em História da PUCRS

' Após a revolução zapatista (1910). o
c- • r\ j c j- México viveu uma fase de convulsões até
biqueiros e Orozco defendiam o e preservou questões tratadas nos mu- a posse de Álvaro Obregón (1920).

espírito construtivo em prol da estru- rais, como por exemplo La Trinidad. 
tura da forma e da geometria, em de- A exposição de sua obra no MARGS, 
trimento do decorativismo. Os mu- contempla desde estudos e desenhos 
rais de Orozco focalizavam cenas san- que revelam o processo de criação, até 
guinárias de combate, nas quais se litografias4, aquarelas, piroxilinas e 
verificam o tratamento gigantesco das pinturas a óleo, cujas formas são sin

téticas e extremamente expressivas. El 
nino muerto e La casa blanca (1925- 

que acentuam a 28) constituem exemplos da
recorrência ao problema da miséria 
humana, a partir de cores escuras e 
de um olhar amargurado, no qual a

quando artistas e intelectuais de esquerda 
reivindicaram uma nova ordem social.
2 Executou murais também em Guadaiaja- 
ra, tais como Homen de fuego (1936) e 
Hidatgo (1937); nos EUA. Darmouth 
College (1932). representou o retrocesso 
em relação aos tempos modernos, através 
de visão irônica. Pintou Prometeu (1931), 
no Pamona College de Claremont. na 
Califórnia, bem como Dive Bomber 
(1940) para o Museu de Arte Moderna de 
New York.

3 Artes de México. 9. 1990. p. 87.

4 A litografia e a caricatura foram mais 
praticadas na sua fase de formação, junto 
a José Guadalupe Posada.
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LÍVIO ABRAMO

Entre a 

resistência 

da matéria e o 

vôo da fantasi

Sutileza formal e refinamen- nifica calar sobre tantas injus
tiças. Lívio Abramo nunca ca
lou, mas aprendeu a falar de 
árvores e de flores, das festas 
e da macumba, ou dos movi
mentos da trama nbaduti das

to construtivo são as marcas 
registradas de Lívio Abramo, tan
to na gravura quanto no desenho. 
Neste, cabe ressaltar o ritmo li-

* ;r— geiro e a construção que se 
compraz no esboço como manei
ra de imprimir à obra aquela 
imponderabilidade do que está 
em curso, aberto à vida e às in
certezas do tempo. Um alarga
mento tanto da forma significante quanto 
das possibilidades expressivo-significativas 
que ele traz para a xilogravura, recorrendo 
não só a sucessivas incisões das mais diversas 
ferramentas, mas a diferentes maneiras de

•I* rendas paraguaias. Segundo 
Sérgio Milliet, a partir da dé
cada de 1950, Lívio chega à
abstração sem abandonar o
tema. Mas uma abstração em 

que o concreto da vida se diz como teste
munho e como desejo.

Daí a inconfundível presença do artista 
todas as suas formas, que não são pou

cas nem seguem um único caminho. Por 
mais variada que seja sua obra, à primeira 
vista sabemos estar perante Lívio Abramo. 
Isto porque é uma mesma concepção do 
gesto humano que se expõe em cada um de 
seus desenhos ou gravuras. Uma concep
ção em que este gesto aparece sempre com 
a preocupação de um fazer cuidadoso em 
que se unem o que é rápido movimento e 
o que é lenta reflexão, o que é o traço bem 
definido dos caminhos da luz e o que são 
as vagas formas que habitam a penumbra 
e os silêncios que se instalam em meio à 
trama. Daí a sua visão do Paraguai como 
espaço de geometrias e ordenamentos, de 
onde o que brota é não a rigidez da orde
nação construtiva, mas a magia do que no 
ritmo parece residir como solidão, misté-

o faz como caminho para que uma bem de
finida maneira de ver o mundo e a vida che
gue com plenitude ao papel e fale à imagi
nação do espectador.

Tanto os cortes na madeira quanto o 
correr do lápis e do nanquim no papel, além 
de se mostrarem como construção, falam 
também de momentos em que o humano 
se constitui, ora como drama ou tragédia, 
ora como plenitude do movimento ou, ain
da, como presença atenta ao que está aí. É 
disso que o artista vêm falando desde a sua

em

conduzir a lâmina sobre a madeira.m
A lida com a superfície gravada e as 

marcas que dela passam ao papel é o que 
faz da gravura um meio específico. Não 
apenas o traço, ou a mancha, a luz ou o 
jogo de claro-escuro, mas a presença da 
matriz e dos gestos a que ela cedeu: o gra
vador, ao operar com a madeira, a ressusci- primeira incursão, com uma simples e 
ta e a presentifica como memória na im
pressão. Isso é muito e requer habilidade.
Nas mãos de um mestre, como Lívio
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inapropriada navalha, em 1926. A necessi
dade da arte surgia, naquele momento, tan
to do encontro com a obra de Goeldi quan
to de uma forte necessidade de se posicionar 
perante as mazelas sociais, originada talvez

Abramo, transforma-se em um jogo sem 
fim entre o que se quer e o que se pode 
fazer, entre a resistência da matéria e o vôo da herança anarquista e combatente que lhe

vinha do lado materno.da fantasia. Mas é também muito pouco, 
se o artista se compraz nessa cozinha que 
tanto atribui fascínio à gravura quanto, se
guidamente, a torna um exercício vazio. Se seus primeiros assuntos. Era o tempo a que rj

Brecht se referia como uma época em que

As fábricas e seus operários e, logo, os 
horrores da guerra civil na Espanha foram

Fundo: Manipulação 
sobre obra de Lívio 

Abramo. Paraguay. 1964

no e esperança.
na obra de Lívio Abramo, esse fazer técni
co atinge o mais alto grau de elaboração, só fâar d* árvores é quase um crime porque sig- José Luiz do Amaral 

Professor e Crítico de Arte
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MUSICA

Marimba no concerto 

MARGS & Capa Engenharia
>•tT

Un mois, un peintre
A proposta do curso Un mois, u 
peintre é estimular o aprendiza 
a prática da língua francesa através 
de pintores e suas obras. Em 
outubro, o artista escolhido é Edgar 
Degas. A extensão é promovida pela 
Aliança Francesa de Porto Alegre em 
parceria com o MARGS Ado 
Malagoli. São oferecidos descontos 
de 20% para sócios da AAMARGS.
De 10 a 29 de outubro, às quartas 
feiras, das 15 às 17 horas, no Museu. 
Informações pelo fone 3222 6070.

v

O marimbista Gilmar Goulart participa do próximo Concerto da série MARGS & Capa Engenharia, dia 25 de 
outubro, às 17 horas. O evento tem entrada franca e será realizado no MARGS Ado Malagoli. O programa apresen
tará músicas de Keiko Abe, Nebojsa Zivkovic, James Ure, Dean Gronemeierv e Ney Rosauro. Será executada 
também uma canção composta especialmente para o marimbista: The Veil of Verônica, de Craig Grosvenor.

Gilmar Goulart é formado em Percussão pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem doutorado em Percus
são pela Universidade de Colorado em Boulder, EUA e especialização no Royal Northern College of Music, 
Manchester, Inglaterra. Em 1998, Goulart lançou seu primeiro CD, O Mundo da Marimba, uma produção inde
pendente que reuniu uma coleção de peças solo originais para o instrumento.

e a Capa Engenharia promovem concertos de música erudita, sempre no 
último sábado de cada mês, com entrada franca. Para novembro, está programada a apresentação do Quinteto 
Metais do Porto, sob a coordenação do trompetista Evandro Matté. Em dezembro, para o fechamento da série, 
será aguardada a Orquestra de Câmara do Rio Grande do Sul, sob a regência do maestro Cláudio Ribeiro, e a 
soprano Laura de Souza.

%
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Até o final do ano, o MARGS
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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
EXTENSÃO Em sua sétima edição, o Happy Hour Cultural - Metamorfoses: Arte e Psicanálise terá 
convidado o escultor Xico Stockinger. A coordenação do projeto é dos psicanalistas Jaime Betts e Lenira Balbueno 
Fleck em conjunto com a arte-educadora Emília Viero. Dia 28 outubro, às 19h, no auditório do Museu. O 
tem entrada franca. Informações pelo fone (51) 3235-3545, junto ao Núcleo de Extensão do MARGS.

como artista 7
evento

Todos os produtos com a marca da 4a Bienal do Mercosul podem ser encontrados na Loja do MARGS: 
camisetas, bolsas, bandanas, jogos americanos e catálogo geral da mostra. Durante Bienal, a loja estará aberta de 
terças a domingos, das 9 às 21 horas. Fone (51) 3228-8533.

GAFE No final deste mês o Café do MARGS também passará a funcionar no terraço do Museu. O ambiente será 
enriquecido com os móveis da coleção Lazer, assinados por Wagner Brasil e José Wilson Coronel para a Habitart 
Móveis e Design, que cederá ao MARGS o uso

BIS Além dos vários tipos de saladas e sorvetes, durante todo este mês, as quintas-feiras do Bistrô do MARGS 
terão um som especial: shows de sax com André Marques, às 18 horas. Aberto de segunda à sexta, das 11 às 21 h, e 
aos sábados, domingos e feriados, das 11 h às 19 h. Informações (51) 3225-4484 e reservas (51) 3235-3001.

um grande evento em comemoração aos 21 anos da 
entidade, com a participação de todos os sócios. Na ocasião será lançada a nova campanha publicitária da AAMARGS, 
criada pela agência DCS. Informações de terças a sextas, das 13 às 18 horas. Fone (51) 3224-4255.

das peças neste período. Informações pelo fone (51) 3328 0623.

AAMAI\< A Associação de Amigos do MARGS planeja

Seja você também um 
parceiro da AAMARGS.
Informações pelo telefone (51) 3224-4255.
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A exposição Arqueologia das 
Terras Altas e Baixas, em 
exposição no MARGS dentro 
da 4a Bienal do Mercosul, 
reune cerca de 100 peças, 
algumas com até 4 mil anos 
de idade, oferecendo uma 
perspectiva da produção 
artística pré-colombiana 
transandina, amazônica e do 
litoral atlântico. Curadoria dos 
arqueólogos Eduardo Neves e 
Adriana Schmidt Dias.

ARTE E ARQUEOLOGIA

Símbolos e fr
poéticas do fragmento

O Museu costuma ser refém e zelador básica, que estabelece o primeiro patamar 
de compreensão do mundo. Então, ques
tões ao objeto arqueológico: quais mitos, 
que Deus, herói ou rito, qual narrativa de 
origem ou etiologia?

O artefato arqueológico é também fun
cional: servia para algo. Junto a ele estão

tem
po e da sociedade, marcas do grupo, da fa
mília e do indivíduo, simbolizadas em cada

da ordem no tempo: história estilística 
para os Museus de arte, história política 
para os Museus históricos, cronologias, 
amostragens e seqüências em todos os 
Museus. Mas quando encontramos obje
tos que frustram o historicismo pragmáti
co, abrem-se novos problemas e perspecti- atitudes, espaços, rotinas, ordens do 
vas. O exótico, o distante, o incômodo, o
sui generis, a obra vanguardista fraturam a 
temporalidade monolítica, e nos permitem 
pensar e questionar com maior amplidão 
e liberdade. É

peça. Quantos e quais homens o utiliza
ram, com que finalidades? Com que ges
tos, ao som de quais fórmulas e músicas, 
ou ao sabor de qual silêncio? Por que foi 
usado, por que abandonado?

Objeto telúrico - produzido com a car
ne de nosso planeta, fontes de barro, 
corantes, pedras, metais, vegetais, forjas e 
fornos. As marcas da produção. Obra de 
oleiro, ferreiro ou outro xamã do grupo. 
Cultura, o conhecimento que se estrutura e 
se transmite, técnicas, ofícios, clãs e guildas, 
escolas e tradições. De onde vieram os ma
teriais, de perto ou de longe, trocados pelo

violentas, em que nosso ancestral invasor des- quê? A fatura da obra arqueológica é
troçou culturas. Poderemos, em uma ética 
pós-colonial, retomar esses laços com as cul
turas do lugar, antes e além do Estado, e re- 
fundi-las em uma nova noção de patrimônio?

O principal problema da interpretação 
é a perda dos códigos. Reconhecemos códi
gos quando há conjuntos de sinais diferen
ciados, com valores atribuídos, cuja combi
nação produz sentido. No caso das culturas 
abordadas pela Arqueologia, há o proble
ma instigante: como interpretar expressões 
de grupos cujos léxicos e valores conhece
mos apenas fragmentariamente? A questão 
é: se o símbolo remete a um corresponden
te que produz significado, então o que sig
nificam os sinais e símbolos usados por um 
outro distante? Pura invenção decorativa?
Com que ferramenta semiótica e com que 
enciclopédias vou poder ler o outro arque
ológico, sem atropelar o sentido originário?
Ao fundo, a questão que embaraça Narci
so: quem são eles?

o caso da coleção arqueoló
gica no Museu de Arte.

Primeiramente, questão ética e histórica. 
Por que desdenhamos o passado pré-colom- 
biano ou indígena, apequenado como 
alteridade subordinada? Estaríamos
recalcando uma memória cultural incômo
da, símbolo de um patrimônio perdido? Em 
que medida e como nos relacionamos com 
o passado maia, quíchua, guarani ou 
araucano? Nota-se que há um conjunto de 
distâncias, e as feridas e cicatrizes de relações

sem
pre um de seus mistérios e encantos.

Afinal, onde está nossa identidade? Em
um passado arbitrado por academias e 
sacerdotes, ou em um futuro ao nos
so alcance? Identidade é um legado 
ou um projeto? O horror do pas
sado é mais necessário à humani
dade do que o emprego estável de 
muitos conservadores. Eu quero 
olhar para uma obra qualquer e di
zer: ela faz parte da minha inteligência, 
pouco importa se integra ou não minha 
genealogia lingüística, política, religiosa 
ou estética. Cada artefato é um feito de 
beleza e inteligência, lançado ao futuro.

O fragmento. Obras em cacos, que 
por vezes se recompõem. Mas são resquí
cios abandonados, histórias interrompidas. 
Eu olho o fragmento e juntos pergunta
mos pelo resto.

Estatueta de base
semilunar,

Cultura Tapajônica,
1000-1600 d.C.

Estatua antropomorfa,
Cultura Tapajônica.
1000-1600 d.C.

Francisco Marshall
Professor do Depto. e PPG História 

IFCH-UFRGS e do PPG Artes Visuais 
IA-UFRGS

Coordenador do Núcleo de 
História Antiga IFCH-UFRGS 

marshall@ufrgs.br

Os mitos, conjuntos de significados que 
iluminam o objeto arqueológico. Nas soci
edades antigas e pré-históricas (por que não 
na contemporânea?) o mito é a condição

Uma das nossas obras é auxiliar na 

construção de muitas outras.
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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