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e deu de rédea e 

d’espacito foi 

baixando a encosta do 

cerro, com o coração 

aliviado e retinindo 

como se dentro dele 

cantasse o passarinho 

verde

• • •

• • •

E agora, estava certo 

de que era pobre como 

dantes, porém que 

comeria em paz o seu 

churrasco...; e em paz 

o seu chimarrão, em
paz a sua sesta, em 

paz a sua vida!...
(trecho dzASalamanca do Jarau, Simões LopeS Neto)
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SEDAC
A Bienal do Mercosul, que se inicia em 
quatro de outubro, permite que reflitamos 
sobre sua importância como evento 
propulsor da educação. O Brasil é um país 
carente em investimentos humanos, 
financeiros e tecnológicos na área 
educacional, e sua população infantil e 
adolescente está a clamar que essas lacunas 
sejam supridas com determinação e 
sensibilidade, não só por parte dos governos 
mas também da sociedade.
Pelos custos exigidos por uma realização 
como a Bienal, garantidos pelas leis de 
incentivo à cultura, cujas verbas provêm dos 
contribuintes, é justo considerar a 
necessidade de que tais recursos retornem à 
população em forma de benefícios sociais 
que os justifiquem. Nesse sentido, a 
educação dos jovens deve ser o alicerce de 
eventos culturais do porte de uma Bienal. É 
verdade que a Bienal já investe em educação 
com programas específicos destinados à

juventude, mas isso não é suficiente.
A Bienal deve ser um movimento em 
defesa das artes visuais que culmine, como 
momento maiusculo, na realização do 
evento em si. Um movimento que busque a 
valorização das artes visuais, especialmente 
daquelas produzidas no Rio Grande do Sul, 
que se queixam de que são alijadas de um 
evento que atinge expressivas parcelas da 
população, mesmo daquelas que não 
comparecem a galerias de arte no ano todo 
e, em alguns casos, nunca se interessam por 
essas expressões artísticas.
Defendemos a idéia de uma Bienal como 
um movimento cultural perene, e não 
restrito a sua realização a cada dois anos. 
Precisamos ter coragem para enfrentar 
esse debate: o que resta de mais 
substancioso de cada uma das edições da 
Bienal? Que resíduo permanece para 
nossa cultura? Ela dá valor aos artistas 
gaúchos ou é apenas mais um evento,

com gastos astronômicos, para se esvaziar 
logo ali, finda sua realização?
Sim, senhores, é necessário discutir a 
Bienal, e não ter medo dessa discussão. 
Não deve haver dogmas nem tabus na 
vida cultural, logo ela que deveria arejar as 
mentes e estimulá-las a ver o mundo livre 
de conceitos pré-concebidos. Numa 
linguagem bem simples e acessível a 
todos, a Bienal deveria ter um começo, 
um meio e um fim.
Poderemos chegar a essa meta se não 
ficarmos atrelados a preconceitos e 
dirigirmos nossos talentos, nossas 
preocupações e motivações à busca do 
aprimoramento de um movimento 
cultural realmente significativo, como 
significativo é todo aquele que luta por 
uma cultura cada vez mais fortalecida, 
autêntica e sólida.

RoqueJacoby 
Secretário de Estado da Cultura

LEITURA

Gonzaga: um mundo onírico a desbravar
Entrar no ateliê do escultor Luiz 

Gonzaga é como mergulhar num espaço 
onírico, onde a dimensão do tempo se alte
ra: peças recentes ou antigas misturam-se 
com obras em construção. Moldes que de
ram forma às esculturas espreitam nossos 
passos como fantasmas que guardam res
quícios do processo criativo. Alguns destes 
moldes o perseguem e tornam-se obras, 
permitindo o renascer de objetos 
escultóricos. São como negativos fotográfi
cos que produzem imagens ou tornam-se 

2 eles próprios objetos estéticos. Vestígios de 
criações e outras por nascer subvertem pas
sado, presente e futuro, e somos invadidos 
por reminiscências que se mesclam com a 
expectativa do vir a ser.

O ateliê do artista é o espaço do misté
rio onde nasce a faísca criadora que vem 
dar forma estética às brumas do inconsci
ente atemporal.

Este lugar de criação, tão bem definido 
por Pierre Restany quando diz que o espa
ço do mistério é o da expectativa, o da vigí
lia ao instante mágico da comunicação do 
ser com as forças da natureza, revela inten
sos laços transferenciais do homem resga
tando o natural, numa dimensão atávica. 
Por exemplo, na série fases do dia, 
emblemática da subversão do tempo, o ar
tista poetiza a natureza no espaço

escultórico: quatro grandes relevos dão for
ma às quatro fases do dia que têm sua se
quência cíclica em alternância. Ao pontuar 
a aurora como final do ciclo, tenta repre
sentar o eterno retorno.

Na era do culto à velocidade e dos obje
tos descartáveis, relembra Cristina Balbão: a 
arte não é uma corrida; às vezes é preciso uma 
vida inteira para realizar algo. Este é outro 
aspecto do tempo presente em sua obra.

Gonzaga permitiu-se a esse tempo. Pes
quisa pela arte em busca de uma criação 
artística que o represente. Entre encontros 
e desencontros emerge como fonte criativa 
o resgate das raízes indígenas, oriundas da 
história familiar e que o tornam particular
mente sensível às formas curvilíneas da na
tureza e da figura humana, onde brota uma 
sensualidade intensa aos que se permitem 
ao tempo da fruição.

Em sua obra escultórica Gonzaga pro
põe invenções fantasmáticas. O corpo fe
minino surge com freqüência mesclado/ 
metamorfoseado em formas vegetais, sinu- 
osidades, alusões a pássaros. São recorren
tes os simbolismos ligados à fecundidade, 
ao desenvolvimento, à vida e à morte, ao 
início e ao fim.

Uma autoria traz provavelmente consi
go uma reedição das raízes (vestígios do in
consciente criador?), da história pessoal e

contexto cultural. As ori
gens, as raízes, o passado 
podem ser fonte da capaci
dade criativa, mediante a 
condição de que na obra cri
ada haja uma clara separa
ção entre o homem que so
fre e o homem que cria.

A relação profunda com 
a natureza emerge em poé
tica lírica: “é na primavera 
que a natureza renasce e 
provoca os seus rituais de fe
cundação.”

Emília Viero (arte-educadora), 
Jaime Betts (Psicanalista) 

e Lenira Balbueno 
Fleck(Psicanalista)

Nota: 0 escultor 
Gonzaga é um dos 
artistas integrantes do 
Projeto Happy Hour 
Cultural do MARGS 
edição 2003, que conta 
com o apoio das 
seguintes empresas:
Casa do Desenho, Joe & 
Leo's, Ônix Imóveis e 
Serdil.

Luiz Gonzaga, Série fases do dia: a aurora, 2002
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Vista da cidade de Porto Alegre. Manipulação sobre foto de Martin Streibel

Jornal do MARGS - Como o senhor 
tem visto a relação do público com 
megaexposições como as bienais?
Paulo Sérgio Duarte - O formato das 
megaexposições é muito difícil para a 
própria arte. Esse formato não é a 
melhor maneira do público entrar em 
contato com a arte. O leigo encontra-se 
num leque muito amplo de informações 
estéticas. A megaexposição serve para um 
especialista ver a síntese do momento. O 
grande público poderia estar nesta 
megaexposição como num parque de 
diversões. Ele sente prazer, curiosidade, 
mas não há um contato interessante. 
Acho que o trabalho para iniciar o 
grande público em qualquer tipo de arte 
deve ser sistemático, contínuo e pontual. 
As megaexposições importaram esse 
formato das grandes mostras comerciais 
e industriais do século XIX quando, após 
a Revolução Industrial, as cidades 
comemoravam seus grandes feitos em 
exposições e, para isso, construíam 
palácios especialmente para esses eventos 
que eram deixados como marcos na 
cidade. As megaexposições aderiram a 
esse modelo ocupando, às vezes, diversos 
pontos da cidade, como faz a Bienal do 
Mercosul. Existe um grande esforço de 
trabalho educativo feito através da 
formação de mediadores nesse evento. 
Mas para o grande público, esse tipo de 
exposição não passa de uma espécie de 
aperitivo. Eu espero que depois desse 
aperitivo, seja servido o prato principal, 
quer dizer, o trabalho cotidiano das 
instituições locais, formando e 
construindo o olhar do público.
JM - Quais os diagnósticos que o 
público especializado, os críticos, 
curadores e artistas, têm feito das 
últimas bienais?

PSD - Alguém fez um cálculo sobre 
quanto tempo se leva para ver a última 
Bienal de Veneza. Em virtude da 
grande quantidade de vídeos, o 
visitante levaria semanas para percorrer 
toda a mostra. Há esse conflito entre 
os novos meios e a sua fruição, que 
exige tempo de contemplação e, às 
vezes, participação. Os curadores que 
organizam estas mostras com suportes 
eletrônicos deviam pensar na 
possibilidade do espectador realmente 
fruir aquelas obras. Da forma como 
estas megaexposições estão sendo 
organizadas é impossível vê-las 
integralmente. Isso é um indicador da 
forma irracional que está dando corpo 
à vedete da figura do curador. Vivemos 
a ditadura do curador. Quando aparece 
o trabalho da curadoria no lugar da 
obra de arte, algo há de errado. Esse 
efeito foi produzido ao longo dos 
últimos 20 anos. Não se pode 
substituir a obra de arte por alguém 
que se pretende um artista e considera 
que a exposição seja uma obra de arte 
de sua autoria. Conheço curadores que 
dizem isso literalmente e assinam 
embaixo. Eu discordo dessa visão. 
Tendo a ver que essa figura vai entrar 
em declínio.
JM - Qual a tendência que o senhor 
visualiza diante do possível fim da 
figura do curador?
PSD - Eu diria que essa tendência está 
nos trabalhos em equipes de curadores 
interagindo fortemente com os artistas. 
No futuro, as melhores exposições 
serão construídas por artistas, críticos, 
historiadores e curadores trocando 
idéias entre si. Isso irá reenergizar e 
revitalizar estas mostras insuportáveis.

JM - O que o senhor pensa sobre o 
modelo aplicado à Bienal do Mercosul, 
em que a mostra acontece em diversos 
pontos da cidade?
PSD — Uma das coisas mais saudáveis 
que existem em uma megaexposição é 
que ela sirva de ativação de diversos 
pontos da cidade. E Porto Alegre é 
excelente para isso. A capital gaúcha já 
não é uma cidade pequena. Não chegou 
ao ponto de colapso das grandes 
metrópoles. É lamentável o que acontece 
em toda grande metrópole em termos de 
vida, de cotidiano, de felicidade. Não se 
tratam mais de cidades, mas de 
metástases urbanas. A cura está nas 
alternativas que virão de cidades 
pequenas e médias capazes de funcionar 
como cidades dignas de conter a 
população com uma vida ao menos 
satisfatória.
JM - Porto Alegre é uma destas 
cidades...
PSD - Está no limite. Deve tomar 
cuidado. Porto Alegre é uma cidade com 
uma complexidade muito rica e isso lhe 
dá o clima metropolitano. Quando são 
feitas exposições como a Bienal do 
Mercosul em que se elegem e reativam-se 
diversos pontos, obrigando o percurso 
variado para usufruir do evento, não só 
multiplica-se em dias como também 
descentraliza e cria diversos pólos de 
atrações diferentes. Estes micro-pólos 
fazem com que muitos porto-alegrenses 
visitem pela primeira vez os armazéns do 
Cais do Porto, por exemplo. A 
configuração ideal para estas 
megaexposições é justamente o formato 
utilizado pela Bienal do Mercosul.

Entrevista concedida à 
Ana Maria Brambilla 

Jornalista

As megaexposições e o 
modelo autoritário de 
curadoria disseminado nas 
mostras atuais são os alvos 
que o crítico Paulo Sérgio 
Duarte elegeu para disparar 
comentários bastante afiados. 
Em junho. Paulo Sérgio 
esteve em Porto Alegre para 
participar do curso de 
formação dos mediadores da 
IV Bienal do Mercosul. que 
acontece de outubro a 
dezembro desse ano. Na 
entrevista a seguir, ele 
comenta a relação do público 
com exposições de grande 
porte, destacando a 
importância do cenário 
urbano na acolhida de uma 
bienal.
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se
nasce
morre nasce 

morre nasce morre

Neiva Bohns - O Brasil viveu um Paulo, na rua Sete de Abril. Esta
período de grande efervescência exposição de um grupo de jovens artistas
cultural nos anos 50, que propiciou o o título de Ruptura, se deucom no ano
surgimento de inúmeros grupos que de 1952, o mesmo ano que nós tínhamos
contestavam as convenções culturais. lançado o primeiro número da revista
Como se deu a aproximação de Décio Noigandres. Então fomos ver aquela
Pignatari com você e seu irmão, exposição, eu, Augusto e Décio, e
Augusto de Campos? chegamos à conclusão de que havia tanto

O mês de agosto de 2003 foi de muitas tristezas para 
o Brasil. Pessoas que desempenhavam importantes 
papéis na vida política, científica e literária do país 
desapareceram, deixando um vazio irreparável.
Assim aconteceu com Haroldo de Campos (1929 - 
2003), que teve sua existência abreviada no sábado, 
dia 16, aos 73 anos, depois de uma longa e 
apaixonada carreira como poeta, tradutor e ensaísta. 
Em 1956, foi um dos criadores, no Brasil, do 
movimento da Poesia Concreta, com seu irmão, 
Augusto de Campos, e Décio Pignatari.
O depoimento apresentado a seguir, foi obtido num 
contato pessoal realizado em 1995, em Porto Alegre, 
durante um congresso de Literatura. A entrevista, 
aqui reduzida a suas partes essenciais, teve a 
intenção de colher dados para uma dissertação de 
Mestrado (Idéias Visíveis: Waldemar Cordeiro e as razões do 
Concretismo no Brasil), apresentada em 1996 junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do 
Instituto de Artes/ UFRGS.
Na época, muitas coisas me impressionaram em 
Haroldo de Campos: a fluência da sua fala, a sua 
incrível capacidade de lembrar de fatos, nomes e 
datas, a sua elegância para tratar de certos assuntos 
polêmicos. Seu depoimento, pleno de informações 
reveladoras sobre o meio intelectual brasileiro da 
época, joga luz sobre situações bastante complexas, 
e relativiza conceitos que se tornaram correntes. 
Bebendo diretamente de fonte tão confiável, os 
leitores poderão saber um pouco mais sobre um raro 
período da história brasileira, em que artistas 
plásticos e poetas comunicavam-se entre si, estavam 
associados por interesses comuns, e a inteligência 
viva de todas essas forças ajudava a formar um rico 
caldo cultural.

Haroldo de Campos - Nós conhecemos no manifesto, quanto nos trabalhos
o Décio através de um artigo do Sérgio expostos, uma afinidade de propósitos.
Milliet. Ele foi ver uma exposição dos Entramos em contato com os principais
novíssimos, da qual nós não representantes do grupo, que eram na
participávamos o Décio participava. época o Waldemar Cordeiro, o escultormas
Um dia nós lemos no Estado de São Paulo húngaro Kazimir Féjer, o austríaco

crítica do Sérgio Milliet, na qual ele Lothar Charroux, o Geraldo de Barros, ouma
disse que tinha ficado impressionado Sacilotto, a Judith Lauand, e outros
com o poema Lobisomen, do Décio pintores que se juntaram ao grupo, como 

o Fiaminghi, que ficou nosso amigo, e 
depois, em 1976, fez o projeto visual do 
meu livro Xadrez de Estrelas.

Pignatari, descrevia o poema, e até 
publicou o poema. Nós vimos aquilo e 
achamos a coisa fascinante. Ele dizia que 
o Décio era um estudante de Direito. N.B. - Como era a relação de vocês 

com a crítica? Vocês se envolviam 
freqüentemente em polêmicas?
H.C. - Tinha o Sérgio Milliet, que 
nunca foi favorável ao que nós fazíamos, 
mas nunca foi agressivo. Acho que nunca 
chegou a haver um contraste, assim, 
pessoal. Sempre, aliás, em artigos 
críticos, ele nos tratou com uma certa 
deferência. Ele era um homem de 
temperamento bastante elegante. Agora, 
em pintura ele era mais radical. Ele 
gostava de impressionismo, chegava até 
um certo cubismo, mas era contra a arte 
abstrata, e contra a arte construtivista. 
Então houve memoráveis polêmicas com 
o Cordeiro, secundado pelo Décio. Os 
debates públicos aconteciam sempre nos 
limites do tolerável. Tivemos apoio do 
Mário Pedrosa, do Mário Schemberg, 
que sempre apoiou as coisas de 
vanguarda, nem sempre escrevendo, mas 
apoiando os artistas e poetas, 
colecionando obras de arte etc. Todo o 
dinheiro que ele ganhava como professor 
envidava na compra de quadros de 
pessoas jovens. Era um promotor, 
realmente. Um apaixonado por artes 
plásticas e com muita capacidade de 
reconhecer um talento novo. A Mira 
Schendel, eu conheci através do Mário 
Schemberg, na casa dele. Ele me chamou 
pra ver o trabalho dela numa época em 
que ela era desconhecida.
NB. - Os poetas eram ligados ao 
partido comunista?

Nós éramos estudantes de Direito, só 
que o Décio estava um ano e meio mais 
adiantado. Eu estava, digamos, no 
primeiro ano, e o Décio estava no 
terceiro. Então nós fomos procurar o 
Décio e nós nos conhecemos na 
Faculdade de Direito em função daquele 
artigo. O Sérgio Milliet nem sabe que foi 
ele a causa da junção do grupo.
N.B. - Como era o ambiente cultural 
de São Paulo naquele período?
H.C. - Naquela época houve uma série 
de fatos importantes. Houve a Escola 
Livre de Música do Koellreuter, que 
tinha jovens músicos, que se situava na 
rua Sergipe, em São Paulo. Ali estava o 
Luis Carlos Vinholes, um músico de 
Pelotas que viveu 10 anos no Japão. Ali 
estava o Cozzela. Também passaram por 
aquela escola os irmãos Duprat... enfim, 
nós tínhamos contato com Koellreutter, 
tanto nós como os pintores, e acabamos 
formando um grupo, com projeções e 
relações na vida cultural, atuando 
conjuntamente.
N.B. - O que levou os poetas 
concretos a se interessarem por 
pintura? O que os aproximou do 
Grupo Ruptura?
H.C. - Tanto quanto eu me recordo, o 
nosso contato com os pintores do grupo 
Ruptura se deu através de uma exposição 
que houve no Museu de Arte de São 
Pauio, numa ocasião em que ele estava 
situado no prédio dos Diários de São

m

Neiva Bohns 
Doutoranda em Artes pela UFRGS

Fundo: Manipulação sobre poesias de Haroldo de Campos
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H.C. - Não partidariamente. Nós nunca 
fomos ligados partidariamente. Eu, 
pessoalmente sempre tive simpatias 
socialistas, mas prá mim o Comunismo 
estava muito ligado ao stalinismo, e o 
stalinismo ao realismo socialista, de 
modo que aquilo me causava realmente 
uma resistência muito grande. Agora, 
simpático, sim, a determinadas pessoas, 
como por exemplo o Mário Schemberg, 
que era um marxista zen, quer dizer, era 
um líder do partido comunista. Todas as 
vezes que tinha qualquer coisa ele era 
preso, mas era uma pessoa que 
realmente pairava acima dessas misérias 
ideológicas, porque era um homem de 
uma mente privilegiada, sempre a favor 
da poesia nova.
N.B. - Vocês tinham afinidades com o 
ambiente artístico-cultural de outros 
países da América Latina?
H.C. - Naquela altura havia um contato 
interessante com um grupo argentino, 
liderado por Tomás Maldonado, em 
torno da publicação Nueva Vision, de um 
pintor chamado Alfredo Hlito, que 
depois foi para a Venezuela. Até hoje eu 
tenho contato com o Maldonado. Ele foi 
um dos reitores da Escola de Ulm, hoje é 
professor em Bologna, e está radicado em 
Milão. Professor de Comunicação, que 
tem publicado vários livros, uma pessoa 
de grande talento, mas hoje 
completamente identificado à vida 
intelectual italiana.
N.B. - Como se deu a famosa cisão 
estética entre o Concretismo de São 
Paulo, e o Neoconcretismo do Rio de 
Janeiro? Você acha que as diferenças 
formais entre os dois movimentos são 
sempre evidentes?
H.C. - Essa cisão com o Rio é um fato 
mais de política literária do que de 
estética, porque na realidade, o que 
acontecia ali era uma rivalidade entre 
Rio e São Paulo. Havia animosidade 
entre as posições polêmicas de Cordeiro. 
O Cordeiro entendia que o pessoal do 
Rio era muito subjetivista, neo- 
romântico, e os do Rio achavam que os 
de São Paulo eram racionalistas... Na 
realidade estas posturas podiam existir a 
nível teórico, mas na prática não 
funcionam. Por que dizer, por exemplo, 
que o Weissmann é neoconcreto? Qual é 
a diferença entre o Weissmann e o

Sacilotto? Qual é a diferença de certa fase 
da Lygia Clark e do próprio Sacilotto? 
Não há, não é verdade? São muito 
parecidos os trabalhos. É claro que 
chegou um determinado momento em 
que, por exemplo, os artistas 
neoconcretos partiram para uma arte 
comportamental... uma arte..., não digo 
nem a arte permutatória, porque 
experiências de arte permutatória fez o 
próprio Cordeiro, na fase do Popcreto. Eu 
digo essa arte mais comportamental, que 
saía já do quadro, e partia para o 
Parangolé, ou partia para aquelas 
sensibilizações... Na minha opinião, esta 
foi uma fase de projeção da estética 
neoconcreta, numa dimensão que não 
tinha sido trabalhada pelos concretos de 
São Paulo. Mas também não é essa fase a 
síntese de toda produção neoconcreta... 
N.B. - Então, no âmbito dessa 
disputa, que não foi só estética, mas 
também ideológica e política, houve 
espaço para desacordos em nível 
pessoal?
H.C. — Houve casos em que foi 
realmente decisiva a questão pessoal. 
Existem aquelas coisas pessoais, quase 
que fisionômicas, quando um não vai 
com a cara do outro. Por exemplo, o 
Cordeiro não tolerava o Willys de Castro 
e o Hércules Barsotti. Então houve um 
momento que, por razões bastante 
humanas, demasiadamente humanas, 
pessoas como Willys e como o Barsotti, 
não encontrando espaço em São Paulo, 
emigraram, se mandaram de armas e 
bagagens para o Rio e lá viraram 
neoconcretos. Depois por força da 
dinâmica dos fatos restaram para sempre 
neoconcretos, embora se você for 
examinar os trabalhos, não tem tanta 
diferença, são estruturas tratadas dessa 
ou daquela maneira. E o que fizeram os 
dois? Passaram-se de armas e bagagens 
para os concretos do Rio, onde eles 
tinham espaço e viraram neoconcretos. 
Por que eram neoconcretos? Teriam sido 
concretos se tivessem sido aceitos no 
grupo. Houve um momento em que até 
uma galeria foi mantida pelo grupo em 
que todos participaram: Novas 
Tendências. Nesse caso, a questão toda se 
deu exclusivamente no plano pessoal, por 
incompatibilidade sobretudo do 
Cordeiro. Incompatibilidade de gênio,

de maneira de conceber o mundo. Então 
houve diferença de sensibilidade, nesses 
aspectos de extrapolação para o nível do 
comportamento, da fisicalidade, da 
dança, da sensibilidade corpórea etc. 
N.B. — Você chegou a manter uma 
extensa correspondência com Hélio 
Oiticica. Como você situa o 
pensamento de Hélio nesse contexto 
da disputa entre Concretismo e o 
Neoconcretismo?
H.C. - O Hélio tem várias fases, e ele é 
importante em todas elas. E sobretudo 
ele é singular. Há um certo momento 
em que a estética do Hélio era a estética 
do Hélio Oiticica, um pintor de 
formação construtivista, não é? Mas já 
no final das atividades dele, ele projetou 
uma grande exposição chamada Nova 
Objetividade, para a qual convidou o 
Cordeiro. Ele se interessava por uma 
atitude, uma espécie de arte construtiva 
em geral, da qual o concreto paulista e o 
neoconcreto do Rio eram duas maneiras 
de conceber o problema do 
construtivismo, com esta ou aquela 
ênfase, mas com muitas zonas de inter- 
comunicação. Eu tenho a minha 
correspondência com o Oiticica 
sobretudo da década de 70, quando 
visitei pela primeira vez em Nova York. 
Depois ficamos amigos, mantivemos 
correspondência, eu fiz um poema para 
ele. É uma correspondência bastante 
numerosa. Também tem os diários, parte 
deles inéditos, onde ele registrava tudo o 
que acontecia, inclusive as cartas que ele 
recebia. Por exemplo, a influência que 
exerceram sobre ele as minhas traduções 
do teatro clássico japonês Nô, a 
comparação que eu fiz entre o Manto de 
Plumas e o Parangolé, o poema que eu 
dediquei a ele, que ele gostou muito, 
aquele Poema para Hélio Oiticica. Eu 
participei do filme, do vídeo que fez o 
Ivan Cardoso sobre o Hélio. O Décio 
Pignatari também teve um bom contato 
com o Hélio. Enfim, as coisas são mais 
complexas e mais matizadas. Então essa 
tendência reducionista de opor os 
concretos de São Paulo e os neoconcretos 
em termos de pintura, não faz justiça à 
complexidade do fenômeno.
N.B. - Como você avalia as 
conseqüências da ditadura militar, nos 
anos 60-70, para a cultura brasileira?

H.C. - Talvez o tipo de poesia que a 
gente fizesse, ou o tipo de arte que 
fizessem os pintores, fossem 
demasiadamente sofisticados para o tipo 
de repressão existente, porque às vezes 
atingiu inclusive gente que não tinha 
nenhuma militância. Houve muita coisa
pessoal, perseguições e muitos 
problemas no campo prático. Por 
exemplo, nossa antologia de 
Maiakovski, A Poesia Russa Moderna, 
praticamente quase não circulou porque 
ela foi editada em 68 pela Civilização 
Brasileira com uma tocha vermelha na 
capa, e os livreiros tinham dificuldade 
de vender. A repressão brasileira foi 
muito aleatória, fica difícil dizer em 
detalhes. De qualquer maneira, todos 
fomos afetados, porque vários projetos 
foram atalhados brutalmente, inclusive 
o debate que havia na época. O que 
houve de lamentável é que havia um 
debate rico, isto é, havia artistas na 
linha oficial do PC do B, que se 
vincularam ao Centro Popular de 
Cultura, que seria a linha do Realismo 
Socialista. Havia aqueles outros que 
defendiam uma arte de vanguarda com 
propostas revolucionárias, que era a 
posição dos pintores, de um pintor 
como o Cordeiro, que sempre esteve 
nessa linha. Nada diz que as coisas se 
repetiram simetricamente ao que 
aconteceu, por exemplo, com a 
repressão da vanguarda russa na União 
Soviética. Os tempos eram diferentes. 
No começo da Revolução Cubana, a 
Revista Casa de las Américas, era uma 
revista extremamente aberta. Foi com o 
isolamento de Cuba que o stalinismo ali 
se instalou. Hoje está se abrindo de 
novo. Agora mesmo está sendo 
realizado, sob os auspícios da Casa de 
Las Américas uma homenagem a Severo 
Sarduy em Cuba, da qual eu participo 
com um dos textos de abertura do 
congresso. Então essas coisas são 
contextuais. Agora, o que foi 
interessante na época, foi, primeiro, a 
reação da crítica mais convencional de 
arte. Esse debate, com o golpe de 64, foi 
interrompido. O que aconteceria, eu não 
posso profetizar, mas poderia acontecer 
muita coisa interessante.

eu o

Entrevista inédita de Haroldo de Campos 
concedida à Neiva Bohns. em 17 de julho de 

1995. em Porto Alegre. RS.
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WALMOR CORRÊA

Natureza generosa e perversa
Criaturas bizarras, híbridas, metamor- 

foseadas, alucinações, ilusões bem humo
radas, são tentativas de definição e classifi
cação da obra de Walmor Corrêa. Numa 
miríade de elegantes e absurdos animais este 
artista tem revelado todo seu prazer cria
dor. Numa amostragem embrionária o pú
blico gaúcho pode conferir o mote inicial 
dessa exposição na coletiva Apropriações/ 
Coleções realizada entre 30 de junho e 29 
de setembro de 2002 no Santander Cultu
ral. Agora em NATUREZA PERVERSA, 
exposição individual nas Salas Negras do 
MARGS, seu trabalho se mostra generosa
mente ao público, seduzindo, encantando

Aqueles bichinhos, fusões de pingüim 
e peixe, besouros e veados, gatos e pacas, 
siris e aranhas e outros tantos, de tão bem 
feitos e acabados nos inclinam a admirá- 
los como belas mentiras que parecem ver
dades. A forma conduzindo a idéia, a idéia 
construída /«-forma. O trabalho de 
Walmor Corrêa é design. Desenho de uma 
fauna inquietante que se vale da beleza apa
rente para questionar o imperativo filosó
fico da tríade Belo, Justo e Verdadeiro 
como existência unificada.

De onde viriam essas criaturas? Da ima
ginação voluntariosa do artista demiurgo? 
Do medo sincero dos efeitos inimagináveis, 
e por isso mesmo alarmantes, do consumo 
alienado de alimentos transgênicos? Das 
pesquisas da engenharia genética pós- Dolly? 
Não importa, o que nos impacta é o fato de 
que num tempo onde a biossegurança se 
tornou uma questão política internacional, 
onde o progresso científico avança 
inexoravelmente e torna-se inevitável o con
vívio com organismos geneticamente mo
dificados, onde se discute ética e genética 
em instâncias acadêmicas e governamentais, 
o trabalho desse artista existe, informa, aco
lhe e concorre com a biologia didática.

Desde a montagem da exposição, que 
cita os antigos museus de história natural, 
até as anotações e previsões sobre a origem 
e a sobrevida das espécies “descobertas”, até 
a nomeação dessas em latim inventado e 
em alemão - claro! A mais conceituai e filo
sófica das línguas. Tudo, nesse proceder ar
tístico foi feito e pensado para seguir uma 
tradição modelar cartesiana e glamourizar

delicamente a transgressão dessa racionali
dade em crise.

No conjunto de sua obra vemos que 
tudo ali posto pode ser belo, pode ser justo 
e pode ser verdadeiro no plano das idéias e 
das formas. Sem com isso apontar uma re
alidade idealizada nem desprezada pois, en
quanto experiência estética, a obra de arte 
se vincula apenas a realidades simbólicas. 
No espaço simbólico convergem o real e o 
imaginário numa possível relação de troca 
que leva a cabo a noção social de realidade. 
Ato que também neutraliza a conceituação 
dicotômica que opõe categorias do real e 
do imaginário. Assim, e por isso mesmo,

e desafiando idéias e sorrisos. Não é preciso 
ser um especialista em arte para reconhecer 
todo valor desse artista e as múltiplas abor
dagens que seu trabalho permite.

Num tempo dominado por cânones 
autoritários da instituída arte contempo
rânea, onde por vezes a mão do artista está 
proibida de tocar sua obra, Walmor se 
esbalda no domínio técnico de seu dese
nho e pintura. A precisão elegante do seu 
gesto cativa nosso primeiro olhar. Em se
guida essa mesma competência figurativa 
se torna um argumento estético vigoroso 
para instauração de sua poética.

tudo é factível pelo traço do artista, pela ima
ginação humana, pelos perversos simulacros 
pós-modernos de uma natureza generosa e 
tecnologicamente inesgotável.

Para quem visita a exposição NATU
REZA PERVERSA, um lembrete bem 
humorado: Walmor Corrêa não é um mili
tante ecológico, alternativo-ambientalista. 
É um homem de seu tempo tentando ser 
artista, lúcido e politicamente correto. Nem 
sempre nessa mesma ordem.

Bianca Knaak
Professora no IA/UFRCS. Mestre em História, 

Teoria e Crítica de Arte pelo IA/UFRGS,
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BIENAL

Estudantes em expedição
O ato de monitorar dá lugar a uma 

mediação criteriosa e faz da visita uma ex
pedição. Estas são as duas novas propostas 
do programa Ação Educativa da IV Bienal 
do Mercosul. Guiando-se pelo ritmo 
questionador da mostra, os mediadores - 
pré-selecionados para participar de um curso 
gratuito de formação - foram levados ao 
encontro da pesquisa, da provocação de sen
tidos e da profunda reflexão crítica sobre a 
subjetividade da arte latino-americana. Tudo 
para melhorar o vínculo cultural com os di
ferentes grupos de visitantes.

O programa de Ação Educativa desta 
Bienal propõe uma relação entre a arte e o 
público através do diálogo e da aproxima
ção. A idéia institui um processo de comu
nicação que ultrapassa fronteiras, 
objetivando a dinamização da formação 
cultural de crianças, adolescentes e adultos. 
Para isso, o estudante é convidado, durante 
as visitas mediadas, a investigar, sentir e pen
sar sobre a arte contemporânea - e não so
mente visitá-la.

As ações educativas são os grandes co
rações pulsantes que transbordam as 
bienais de idéias, culturas e visões de mun
do diversificadas. Nesta quarta edição, a 
parceria com as escolas e as secretarias de 
educação estadual e municipal foram re
forçadas. A equipe do programa, que an
tes contava com a participação de três pes
soas, agora soma 12 participantes e um 
conjunto de divulgadoras que leva o pro
jeto às escolas e organizações. A meta é atin-

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% 
Atelier de Massas - 10%
Bistrô do MARCS - 20%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARCS - 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%
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%

Ação 
Educativa no 

MARGS 
durante a III 

Bienal do 
Mercosul

gir 300 mil estudantes-expedidores durante 
toda a exposição. O trabalho voluntário 
dos 19 monitores do MARGS também é 
destaque: todos foram convocados para tra
balhar na mostra.

A questão da interdisciplinariedade é 
outra chave para a Ação Educativa desta 
Bienal. As turmas de 24 alunos serão acom
panhas por professores de diferentes áreas. 
Devido à curadoria temática que envolve a 
antropologia, a sociologia, a genética e a psi
canálise, são bem-vindos os professores de 
biologia, educação artística, história e áreas 
afins. Visando preparar o olhar do professor 
para a exposição, serão realizados encontros 
que apresentarão uma visão geral da IV Bienal 
e ações para a sensibilização no processo ex- 
posição-sala de aula. As vagas são limitadas.

O programa de Ação Educativa da IV 
Bienal do Mercosul oferece seis roteiros 
pelos diferentes locais da mostra, visitação 
com horários para estudantes de cursos 
diurnos e noturnos além do acompanha
mento de um mediador para cada grupo 
de 24 alunos. Os estudantes e professores 
inscritos também recebem um catálogo 
interativo como memória da visita. O 
agendamento para o encontro de forma
dores e visitas guiadas deve ser feito pelo 
fone (31) 3228-0778. Mais informações 
podem
www.bienalmercosul.art.br ou através do e- 
mail acaoeducativa@bienalmercosul.art.br.

Cybeli Moraes 
Equipe Jornal do MARGS

obtidas pelo siteser

Seja você também um 
parceiro da AAMARGS.
Informações pelo telefone (51) 3224-4255.
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LOJA Confira os novos catálogos que estão 
à venda na Loja do MARGS: Ansel Kiefer 
and Art after Auschwitz, Brazilian Art III, 
Carlos Vergara e Daniel Senise. Aguarde a 
nova linha de produtos com a marca da IV 
Bienal do Mercosul: canetas, camisetas, ca
necas e catálogos de artistas participantes. 
Aberta de terças a domingos, das 10 às 19 
horas. Fone (51) 3228-8533.

ocorrem às quintas, das 14 às 18 horas, nos 
Torreões do Museu. Informações pelo fone zação de uma larga campanha publicitá

ria. Os objetivos são: criar novas categori
as e aumentar o número de sócios. Infor
mações de terças a sextas, das 13 às 18 
horas. Fone (51) 3224-4255.

BI ST RO Os voluntários e associados em dia 
com a AAMARGS têm desconto de 20% 
no cardápio e eventos no Bistrô do Margs, 

dita e lançamento de livros. Informe-se bastando apresentar a carteira de identida
de. Saboreie risotos, peixes e o tradicional 
nhoque da sorte em um ambiente cercado 
por obras de arte. Informações (51) 3225- 
4484 e reservas (51) 3235-3001.

parceria com a agência DCS para a reali-

(51) 3221-3545.

CAFÉ Durante a IV Bienal do Mercosul e 
a 49a Feira do Livro o Café do MARGS 
terá uma extensão no terraço do Museu, 
das 16 às 21 horas. Para o menu estão pro
gramados sanduíches especiais, champanhe 
ao fim da tarde, concertos de música eru-

EXTENSAO Ainda há vagas para o curso
de pintura a óleo e acrílica, ministrado pelo 
professor e artista plástico Enio Lippmann. 
A programação tem caráter de oficina, aos 
moldes de um ateliê de pintura. As aulas

pelo fone (51) 3211-4945.

AAMARGS A Associação de Amigos do 
MARGS está montando uma estratégia em

LTi

•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

O cc •Fiat■-<

QJ •Gerdau
• Hotel Plaza São Rafael
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IDENTIDADE

Imagens do Sul
João Simões Lopes Neto (1865-1916) 

é reconhecido como um dos mais impor
tantes nomes do Regionalismo brasileiro 
pelo tratamento artístico e original dado por 
ele à matéria regional. Em vida o escritor 
publicou apenas três livros: Cancioneiro 
guasca (1910), Contos gauchescos (1912) e 
Lendas do Sul (1913). Mais tarde foram lan
çados Casos do Romualdo (1952) e Terra 
gaúcha (1952). Sem dúvida, foram os Con
tos e as Lendas que mais marcaram o imagi
nário dos leitores pela profunda 
humanização do universo pampeano, por 
meio das palavras do narrador Blau Nunes.

A criação literária de Simões é baseada 
na experimentação e na combinação. Seus 
textos são híbridos: combinam a fala popu
lar e a erudita, a língua portuguesa e o espa
nhol, o humor e o trá
gico. Ele próprio tran
sitou sempre entre 
fronteiras: pertenceu à 
família rica e morreu 
pobre, amava o campo, 
mas era da cidade, 
transitou entre história, 
educação, comunica
ção e arte.

O registro da flui- 
dez da oralidade fixa
da na escrita é seu acha
do mais precioso. Atra- _ 
vés da exuberância das

Ao todo são 62 telas, compostas por 
duas técnicas diferentes: aquarela e scrat 
board. Os desenhos em preto e branco de
monstram a mão firme do desenhista: Nel
son aplicava sobre um papel alemão, com 
uma fina camada de gesso, tinta preta e, 
depois, com o auxílio de um buril, raspa
va todos os detalhes que queria ressaltar 
em branco. O resultado deste trabalho en
contra-se na Fundação Cultural APLUB, 
mas uma amostra pode ser admirada na 
exposição Simões Lopes Neto — vida e obra, 
entre os dias 16 de setembro e 18 de ou
tubro de 2003, no Centro Cultural CEEE 
Erico Verissimo, em Porto Alegre.

A exposição é uma iniciativa da Copesul 
e integrará uma série de eventos em torno 
do tema Ldentidade e Cultura Regional rea

lizados entre 16 e 19 de 
setembro, em Porto 
Alegre, durante as co
memorações da Sema
na Farroupilha. Será a 
primeira vez que serão 
reunidos em um mes
mo local originais, pri
meiras edições e repro
dução de documentos 
de Simões Lopes Neto. 
A mostra terá cenogra
fia de Élcio Rossini e 
curadoria de Cláudia 
Antunes. A idéia é apre
sentar ao público as vá
rias facetas do escritor 
- jornalista, teatrólogo, 
empresário e escritor. 

A história editorial

m
marcas de pontuação, 
da repetição de termos, 
do linguajar típico do 
gaúcho, da sonoridade 
e do ritmo produzidos
pela fala peculiar do Faedrich para o conto A Salamanca 
L j dojarau, de Simões Lopes Netohomem do campo, a
poética da criação 
simoniana garantiu a perpetuação da me
mória através do texto.

m

Ilustração de Nelson Boeira
dos Contos gauchescos e
das Lendas do Sul indi
ca a capacidade de per

manência da obra, que atravessou o século 
XX, atingindo o ano de 2003 com nova 
edição pela Editora Sulina e Já Editores. O 
livro, intitulado Obra Completa, possui 
1087 páginas e está ilustrado por Enio 
Squeff. O interesse dos editores pela obra 
de Simões e, consequentemente, do públi
co leitor, demonstra que o escritor gaúcho 
continua atendendo às expectativas dos lei
tores, mantendo-se atual.

João Simões e seus ilustradores
Em 1944 a Revista do Globo já 

va uma edição de Lendas do Sul ilustrada por 
Nelson Boeira Faedrich. O artista imprimiu 
à obra de João Simões Lopes Neto os traços 
e as cores que materializaram as imagens ide
alizadas pelo escritor pelotense. Durante 30 
anos Faedrich envolveu-se com o universo 
simoniano, lançando em 1974, em iniciati
va conjunta da Globo e da APLUB, Lendas 
do Sul e, em 1983, no mesmo formato, a 
edição de luxo de Contos gauchescos.

anuncia-

Cláudia Rejane Dornelles Antunes 
Doutoranda em Letras pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
na área da Teoria da Literatura, e autora do 

livro A poética do conto de Simões Lopes Neto: o 
exemplo de "O negro Bonifácio"
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