
t

a JORNAL DO

M A RG S$i "ájr tf

Governo do Estado do Rio Grande do Sul / Secretaria de Estado da C ........
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli / Publicação mensal

Agosto 2003 N° 91

Itu ra

CON
TO

Pedro Geraldo Escosteguy

Paz de campo noturno

A estrada grande que aalta de vila em vila
e atravessa o braço do rio num traço de cimento
vem vindo. Carreta nova. Jipe vem junto. Máqui
nas. Escola. Tudo iato vem vindo. Um dia chega.

Agora a estrada é carreiro no paato. Limite
do campo se perde atrás da sesmaria. Agua vem
da cacimba. Luz ê lampião Zinco é Santa-Fé.

O

Cigarro é palheiro.

Rádio = cordeona
Perfume = alecrim

E alegria, a móça aquela.
Flor do campo. Chamaram de prenda.

De chinoca.
Quando não foi mais flor. china.

Campo noturno.

Na noite sem vento eeu vuho varou o sereno.
salpingado de lua.

Boi-tatá.
Encarnação.

Foi quando os alecrins pularam do caminho.
e »e refez fandango.

E se abriu porteira velha na memória para
passar o capataz

seus-olhos-de-brasa.

Justo onde se alçou o vóo largo de um quero-quero

pra que ela olhasse pro céu.
Altíssimo.
Intocável.
Cheio de flórea do campo.
E um galope gateado, seu.
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S E D AC RESENHA
Duzentos dias de trabalho na Secretaria de 
Estado da Cultura representam um desafio 
a que nos entregamos com prazer, orgulho e 
responsabilidade. Quem não acompanha o 
cotidiano das 38 instituições que a 
compõem pode ter uma idéia equivocada 
de que pouco ou nada se realizou nesses 
mais de seis meses de administração. Ao 
percorrer o relatório preparado pela 
Secretaria para testemunhar esses mais de 
seis meses de administração, disponível 
para o público, dá para se ter uma idéia de 
algumas das tantas ações que as instituições 
da Secretaria promoveram, cujo resultado 
direta ou indiretamente trouxe e traz 
benefícios ao desenvolvimento cultural 
gaúcho.
Muitas outras, e não menos importantes 
atividades, deixaram de figurar no 
relatório pela necessidade de limitar seu 
espaço, provando que cada uma das 
instituições está trabalhando, dentro de 
suas possibilidades, para que a cultura do 
Rio Grande do Sul se revigore cumprindo 
seus papéis específicos de propulsoras de 
cada segmento cultural.
Um de nossos maiores sonhos é o de 
promover o intercâmbio cultural entre os 
estados integrantes do Codesul, (Conselho 
de Desenvolvimento e Integração - Sul) o 
que aproximará o Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do 
Sul. No dia oito de julho, reunidos no 
Palácio Piratini, os Executivos dos quatro 
Estados iniciaram o processo de 
consolidação desse propósito ao ser criada a 
Comissão Permanente de Cultura do 
Codesul. Dessa forma, artistas e eventos 
desses estados poderão circular além de suas 
fronteiras numa troca de experiências 
benéficas para todos, tanto para a

comunidade cultural em si, como para as 
economias em função do incremento na 
geração de consumo, receitas e empregos. 
Desejamos construir um futuro em que o 
Brasil possa ser culturalmente pontilhado 
do Oiapoque ao Chuí, com os artistas e 
produtores culturais viajando para que 
nossa identidade de povo e país se torne 
cada vez mais sólida, conhecida e 
respeitada. Também para que esse sonho se 
torne concreto, é necessário defender a 
permanência das leis de incentivo à 
cultura, ameaçadas pela reforma tributária 
em discussão no Congesso Nacional. O 
governador Germano Rigotto, consciente 
da importância dessas leis para o 
desenvolvimento cultural, está apoiando as 
lutas para que não haja esse retrocesso nos 
investimentos das empresas na cultura. O 
Fórum Nacional de Secretários de Cultura 
também está atento à questão.
Toda essa movimentação tem sentido: a 
defesa das culturas brasileiras, cada uma 
com suas peculiaridades. Se nossas 
populações, espelhadas e espalhadas pelos 
sertões, às margens dos rios, na aridez das 
caatingas, nas coxilhas do pampa, na 
imensidão das chapadas ou embrenhadas 
na floresta amazônica, as conhecerem, de 
fato, aprenderão a amá-las e, a partir daí, 
poderão reforçar sua auto-estima, vendo-se 
com satisfação no reflexo que as 
comunidades culturais promovem do Brasil 
para o Brasil.
Assim, seremos um povo forte numa nação 
que não se verá mais fiágil diante de outras 
culturas, muitas vezes bem menos criativas, 
mas, infelizmente respaldadas apenas pela 
supremacia do poder econômico.

É incontestável a existência de uma poesia “internacional”, não no senti
do de uma homogeneização de procedimentos estéticos, mas de uma tentati
va de ir além das fronteiras físicas e das línguas. Um movimento internacional 
colaborativo vai tomando corpo e configurando uma nova escola de poesia, 
arte e literatura, em relação direta com o uso criativo da tecnologia. O pessoal 
e o coletivo, o regional e o nacional, o nacional e o internacional, os eventos 
mais diversos, os projetos mais singulares, todo esse conjunto de compo 
tes culturais está sendo incorporado a uma cultura tecnológica com finalida 
de estética, por meio de uma tradução intralingual, extralingual, intersemi 
hipermidiática, hipertextual, algorítmica.

Tecno-Poesia e realtà virtualê é o resultado e o registro dessa poesia “inter
nacional”, com estudo teórico e catalogação de obras nos meios eletrônico- 
digitais, contendo verbetes de 130 artistas de diversos países. O ensaio2 está 
dividido em cinco partes, além do prefácio, nota introdutória da autora, tra
dução inglesa da abordagem teórica, bibliografia e agradecimentos: tecno- 
poesia e realidade virtual; poesia no computador, hipermídia e Internet; 
performance e performers, vídeo; e apêndice. Ao invés de índice onomástico, 
há uma relação dos artistas por classificação nas duas primeiras páginas de 
cada capítulo.

O capítulo um apresenta um percurso histórico da tec 
1990 na Itália e em outros países, e ainda: videoperformani 
em vídeo; videopoesia; poesia vídeo-visual; Computer poetry; hipertexto,

iva; cd-rom de poesia; hipertexto 
na rede, atividade performativa; hierarquia, interatividade e criação coletiva; 
algumas características comuns; net poetry, 
esia em função fática; arte como comunica 
tual, um processamento concreto de dados elet 
e na Internet; e conclusões.
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hipermídia, página interativa, escri

e-mail-poetry, SMS poetry e po- 
estratificação do objeto vir- 
licos; o objeto na hipermídia

A autora propõe ur 
poesia no mundo: um

iificação conceii 
al que abrange

:emplificada da tecno-
aas expenmei 

leo, da holografia, do filme, do computador, da 
ue também realizam ações performáticas num

lue
utilizam as tecnologias do ví 
Internet e da WWW, mas (
espaço físico; esse conceito abrange três grandes categorias: Computer poetry, 
hipermídia e Internet em suportes como o CD-ROM ou a web; performance 
e performer; e vídeo. Cada uma dessas categorias contém subdivisões, de 
acordo com o componente tecnológico utilizado.

Os três capítulos seguintes põem o leitor em contato com poetas de mui
tos países americanos, europeus e asiáticos. O “Apêndice” apresenta um rela
to sobre doze eventos culturais, seus objetivos, datas e nomes dos participan-

correspondente a dez anos de curadoria promovidos por Davínio na Itália 
e no ciberespaço, congregando poetas e artistas dos mais variados países.

Davinio conceitua tecno-poesia, propõe uma classificação das poesias 
nos meios eletrônico-digitais e faz um panorama histórico da tecno-poesia 
na Itália e em outros países. Uma bibliografia significativa comprova uma 
pesquisa séria e bem fundamentada. O internacional e o nacional, o geral e 
o particular, o pessoal e o coletivo, as diversas línguas, tudo isso é tratado 
com a seriedade de uma ensaísta competente, que tem o máximo cuidado 
de registrar nomes, datas, locais, propostas, objetivos, projetos. Há uma 
concatenação lógica entre a teorização e a apresentação de um banco de 
dados significativo dos eventos realizados na Itália, mas com a participação 
de artistas de muitos países.

A autora é artista digital, escritora e curadora, estudou Literatura Italiana 
na Universidade de Roma I “La Sapienza”, uma das primeiras artistas italia
nas a fazer poesia animada em computador (1990). Nos anos 90, ela organi
zou festivais e encontros em muitas cidades italianas, criando 
entre a poesia experimental e o circuito da arte eletrônica. Desde 1998 
trabalho apareceu na Internet com projetos colaborativos, dentre os quais 
Karenina.it, que se tornou um ponto de referência internacional. Expôs seus 
trabalhos em mais de 70 festivais e bienais nacionais e internacionais, publi
cou ensaios sobre a poesia das novas mídias, poemas, “computer poetries” e 
uma novela Color còhr (1998). Está presente em centenas de sítios e revistas 
impressas e eletrônicas nacionais e internacionais.

O livro é um ponto de referência para estudiosos, poetas e artistas, 
pois contém teoria, exemplos e antologia da tecno-poesia internacional. 
(Jorge Luiz Antonio)

tes,RoqueJacoby 
Secretário de Estado da Cultura

Concertos MARGS & CAPA Engenharia
2 A série de música erudita Concertos MARGS & Capa Engenharia prossegue no dia 30 

de agosto, a partir das 17 horas, nas Pinacotecas do MARGS. Após a intensa 
aprovação do público no concerto de abertura, realizado no último sábado de julho, 
a produção selecionou um repertório ideal para interpretação em cravo e órgão. 
Assim, o solista convidado para o segundo evento da série é Jorge Preiss, cravista e 
organista formado pelo Instituto de Artes da UFRGS, pela Academia de Viena com 
passagens pelos Estados Unidos e pela Alemanha. Sua trajetória é marcada por 
atuações na Orquestra de Câmara da ULBRA, na Italiana Di Padova i Del Veneto e 
pela Orquestra da Unisinos.
Preiss foi convidado pela diretora de arte do projeto. Laura de Souza, para interpretar 
os Prelúdios 7. 3 e 5. de F. Couperin, peças de J. R Rameau. D. Buxtehude além de 
Prelúdio e Fuga número 5 e outras de J. S. Bach. 0 solista atua junto à Orquestra de 
Câmara do Estado, regida pelo maestro e coordenador da série de concertos Cláudio 
Ribeiro.
Os Concertos MARGS & Capa Engenharia acontecem até o final do ano. sempre no 
último sábado de cada mês. Mesmo durante o período de montagem e realização 
da Bienal do Mercosul, que ocupará todos os espaços do MARGS, os recitais serão 
alocados em espaços alternativos do Museu e podem, inclusive, acontecer na Praça 
da Alfândega, promovendo um encontro maciço do público com a música erudita 
durante a Feira do Livro de Porto Alegre. (AMB)

uma ponte
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ENSAIO

Tecnologia,
visualidade, (e-) poesia

A poesia contemporânea pode ser vista sob cinco ângulos, 
todos eles de certa forma centrados naquilo que podemos deno
minar de artes da palavra, segundo Gillo Dorfles: poesia verbal 
que circula nas publicações impressas e eletrônicas; poesia visual 
que estabelece relações com a visualidade (artes visuais, design, 
infografia, pintura, etc.); poesia tridimensional, que é produzida nas 
performances e instalações, datada, momentânea, mas estimuladora 
de outras reações; poesia sonora que adentrou os meios eletrônico- 
digitais, para permanecer como sonoridade e musicalidade, uma 
poética da voz; e poesia eletrônica que passou a usar a linguagem 
eletrônica como forma de comunicação poética.

Parafraseando Cristhopher Funkhouser, podemos dizer que a 
poesia hoje caminha para fora de si mesma, do seu foco principal 
de atuação (arte da palavra), rumo a uma interação com os cam
pos das artes, da ciência e da tecnologia.

Igual conceito aplica-se à poesia visual (estamos nos referindo 
ao movimento poético do século XX), que vai buscar fora da pa
lavra a relação metonímica e metafórica que anteriormente se fa
zia apenas com palavras.

Na tentativa de um rápido percurso, eis o primeiro exemplo 
comentado:

DAVIN10. Caterina. Tecno-Poesia e 
rea/tà virtuali: storia, teoria, 
esperienze tra scrittura, visua/ità e 
nuovimedia. Mantova, Itália, 
Editoriale Sometti. 2002.

1 O preço de capa é de =€14.00 
(quatorze euros) mais despesas de 
correio. Para adquiri-lo. solicitar ao 
Editoriale Sometti. a/c Centro Culturale 
Gino Baratta (Corso Garibaldi 88 - 46100 
Mantova - Italia).
2A!gumas partes do livro podem ser 
apreciadas na uri: HYPERLINK “http:// 
members.xoom.virgilio.it/kareninazoom/ 
daviniobook.htm" http:// 
members.xoom.virgilio.it/kareninazoom/ 
daviniobook.htm .

Soneto de Outono
“Soneto de Outono”, foto-poema de Fernando Aguiar: elemen

tos da realidade selecionados e combinados e reunidos em uma 
fotografia nos permite estabelecer a poesia visual, agora predomi
nantemente composta de imagens.

“Orfeu”, de Elson Fróes, 
é uma poesia visual que cir
cula na web e simboliza o mo
vimento da poesia para o es
paço eletrônico e mostra o li- 
ame entre o passado (poesia 
oral ao som da lira) e o pre
sente (poesia eletrônica).

Intervindo na tecnologia 
computacional, palavras, 
imagens, sons e animações 
vão resultar numa poesia ele
trônica nos novos meios (rá
dio, televisão, vídeo, cinema, 
computador, Internet, web), 
usufruindo as características 
do texto eletrônico: fluidez, reprodutibilidade ilimitada, imateri- 
alidade, acessibilidade. Disponível em discos rígidos e flexíveis, 
vídeos, filmes, cd-rom, fitas cassetes, cds, etc., esse texto eletrôni
co vai permitir a existência de uma poesia hipertextual, interativa, 
composta de interfaces. Mesmo sendo arte da palavra, a poesia 
continua a sua faina incansável de alcançar a sua utopia, ou seja, 
tornar-se o próprio real.

Em todo esse caminho para fora de si mesma, na tentativa 
de coincidir o pluridimensional (real) e o unidimensional (lin
guagem), a poesia vem negociando com a tecnologia 
computacional, dentre outras, para obter uma forma de inter
venção poética, desde o simples poema.

Em se querendo apreciar a poesia visual e eletrônica brasileira, 
dois sítios podem ser indicados como os que reúnem um elenco 
significativo de poetas e artistas da tecnologia: Brozilian Visual 
Poetry (http://www.imediata.com/BVP) e Brozilian DigitalArtand 
Poetry
BrazilianDigitalPoetry.html).

► A música e a letra

Os pássaros pousados na pauta dos fios do 
telégrafo.
Eles é que vão sucessivamente improvisando 
- um após outro - 
A letra e a música dos ventos...

Mário Quintana

A admirável simplicidade do primeiro verso nos evoca uma ima
gem, formada de palavras, uma fanopéia poundiana: apenas “pauta” 
nos remete a “letra” e “música” e nos ajuda a entender o “desenho” 
com palavras (= descrição).

Orfeu
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íp) the Web (http://www.vispo.eom//misc/on

“Pêndulo”, de E. M. de Melo e Castro, faz com que a pala
vra e seu significado realizem a imagem e o movimento, atra
vés do olhar do leitor que tenta entender as palavras e movi
menta os olhos.

Jorge Luiz Antonio
Professor, faz pesquisas sobre poesia eletrônica para o seu 

doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC SP. é autor de 
Cores, forma, luz. movimento: a poesia de Cesário Verde 

(SP. Musa / FAPESP, 2002).
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Anticontos PEDRO GERALDO 

ESCOSTEGUYPedro Geraldo Escosteguy. em 1960. muda-se para 
o Rio de Janeiro onde publica, na revista 0 
Cruzeiro, o que denomina "anticontos". Por essa 
ocasião, Escosteguy, médico, teórico, poeta e 
contista aproxima-se da área de artes plásticas e 
estreita sua convivência com Hélio Oiticica, Carlos 
Vergara, Roberto Magalhães. Antônio Maya,
Rubens Gerchman, Antônio Dias, Ângelo de 
Aquino e Lygia Clark.
A releitura dos anticontos publicados e a recuperação 
dos textos inéditos de Pedro Geraldo Escosteguy, 
associada à análise dos manuscritos que evidenciam 
o processo pelo qual passaram esses textos nos seus 
diversos estágios de escritura, atestam que o autor 
inclinava-se ao cultivo da visualidade gráfica da 
palavra, da depuração da linguagem, da vinculação 
entre texto e formas plásticas, buscando integrar a 
palavra à imagem, num esforço criativo de trazer 
para a arte literária uma nova concepção do ato de 
contar histórias que o situa na vanguarda das 
experiências concretistas da época, no que se refere à 
prosa de ficção. Ele próprio define o anticonto como 
um "raconto antidiscursivo, antidescritivo e 
antiprosaico”.
Esses anticontos afirmam uma intenção de recriar, 
reestruturar o texto num novo modelo que fuja ao 
enquadramento puro e simples dos gêneros literários 
estudados pela crítica e pela história da literatura.
São textos que postulam uma interpretação e esta 
será tão mais adequada quanto mais o leitor 
dominar um repertório capaz de lhe darem 
significado. O seu trabalho intriga e instiga, pois seus 
textos e imagens se entregam à decifração contando 
com a colaboração do leitor para se dar a conhecer.

Soraya Patrícia Rossi Bragança 
Doutora em Letras. Professora da UERCS e Coordenadora 

do Acervo Literário de Pedro Geraldo Escosteguy (ALPGE). 
gerido pelo Centro de Memória Literária do Programa 

de Pós-Graduação em Letras da PUCRS.

Apontamentos 

sobre uma 

obra aberta
Minha partida em artes visuais foi pre

cedida por um largo diálogo com Antonio 
Dias e Antonio Maia, ante reflexões de V. 
Pinto e sua escola. Acostumado com a dis
cussão aberta que desenvolvera no Grupo 
Quixote de Porto Alegre, tendo como cen
tro de interesse a forma e a comunicação 
do poema, não podia entender nenhuma 
colocação da arte em termos estritamente 
estéticos.

De certa maneira, posso até dizer que 
rejeitava a beleza aparente de uma obra na 
medida em que essa beleza não revelasse o 
artista integrado na problemática de existir 
e nas dimensões realistas da própria exis
tência. Naquela época, a história do Mo
dernismo se diluía no Abstracionismo líri
co ou informal, ou numa ânsia destruidora 
onde o detrito, o contorcionismo ou o frag
mento consumia a fogo lento os últimos 
vestígios do conformismo ou do 
inconformismo estéreis. Nossos autores 
mais reconhecidos mergulhavam na arte 
pela arte agarrando-se aos últimos arquejos 
do que tinha sido a importante Escola de 
Paris. Então, as experiências com os obje
tos (Lygia Clark, Ferreira Gullar, entre ou
tros) eram de natureza formal ou intimista, 
embora já abrissem um caminho à partici
pação do espectador.

Quando realizei meus primeiros traba
lhos, em 64, no atelier de Antônio Dias, 
incentivado por este e por Tomoshige 
Kusuno, não previa que minhas constru
ções seriam anotadas, em 67 (Nova Objeti
vidade Brasileira), por Helio Oiticica e 
Schemberg, como antiquadros, experiênci
as sensoriais e até mesmo apropriações, 
como num caso em que tive de vitrificar 
uma aranha caranguejeira, como único e 
verdadeiro suporte semântico ao que neces
sitava comunicar.

Objetos
Daí para frente meu depoimento é 

tranqüilo: meus objetos são planejados mi
nuciosamente, incluindo ou não palavras 
e frases, sub-objetos “carregados” de senti
do que eu mesmo executo ou simplesmente 
retiro da estabilidade do uso com vistas à
informação, associação e redução comu
nicativa. No meu processo de trabalho 
define-se uma linguagem signológica con- 
cordante com o meu repertório e, imedia
tamente, a elaboração de um canal de co
municação que atinja o espectador, 
duzindo-o a uma

con-
compreensão dinâmica 

da obra, que muitas vezes altera segundo 
sua própria sensibilidade. Esse aspecto in
sere meu trabalho no tipo de obra aberta, 
onde não raramente manipulo ou coloco 
à manipulação substância lúdica, sensori- 
al ou conceituai. Meu estilo não tem ne
nhum relacionamento com a op-art ou 
com a pop-art, cujo conteúdo ou progra
ma se relaciona com um tipo de cultura 
que não nos pertence.

Não acredito que haja uma dissociação 
entre o que faço e o poema. Nunca deixei 
de registrar meus poemas como sempre o 
fiz. Ocorre que, em torno de muitas das 
minhas obras, assinala-se uma atmosfera 
poética. Certos trabalhos poderiam ser con
siderados objetos poemas, como admite 
Pierre Restany, e agora iniciarei um traba
lho com as características de um cine-poe- 
ma. O que não falta em nenhuma é o senti
do integrativo, a percepção unitária e 
humanística do homem, a tendência a su
perar o que divide ou nos anula como gen
te e projeto. É evidente que luto sempre com 
as peculiaridades da linguagem, cuja sim
plificação nem sempre consigo.

{Depoimento concedido em entrevista em 
dezembro de 1969. Acervo PGE)

\
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A exposição Poéticas Visuais de Pedro 
Geraldo Escosteguy fica em exposição 
no segundo andar do MARGS até 14 
de setembro. 0 livro Anticontos, 
organizado por Soraya Bragança, pode 
ser adquirido na Loja do Margs.
Editora UFSM, 2003.i mA^GSI
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Foi só em 1969 que alterei, de maneira 
consciente, as linhas mestras de minha ela
boração, imprimindo-lhes caráter anti- 
discursivo. Nessa oportunidade, tinha trans
ferido residência para a cidade de Rio de 
Janeiro, e essa mudança da província para a 
metrópole carregava impactos que ainda 
teria que descobrir. Estagiei durante um ano 
junto ao professor Álvaro Vieira Pinto, mer
gulhando em sua epistemologia.

Embora o conto nunca tivesse me atra
ído, escrevi uma série que denominei de 
anti-contos, todos com participação gráfi
ca de alguns colaboradores. A revista O Cru
zeiro, então sob a direção de José Amádio, 
acolheu esse tipo de proposta que chegou a 
ter seguidores. Procedi, também, a uma re
visão de trabalhos anteriores, publicados ou 
não, entre os quais Madrugadas primitivas. 
E divulguei poemas esparsos na revista Lei
tura, ou pequenas apreciações críticas, qua
se que experimentais.

O clima de liberdade então reinante 
excitava a imaginação criadora. Debates fre- 
qüentes, contato com visitantes como Sartre 
ou Simone de Beauvoir, estudos junto a 
Cândido Mendes, Helio Jaguaribe e tantos 
outros que interpretavam a intelligentzia 
brasileira com plena desenvoltura, aponta
vam-me novas possibilidades de abordagem 
dos problemas do ser e da existência.

O anti-conto teve razão de compor 
meus alfarrábios, como se fosse um instru
mento de trabalho. Em sua essência, desta
cava de um determinado raconto, de natu
reza linear, sua tensão interna, confrontan

do-a com determinada informação, num 
jogo de simultaneidades. Muitos disseram 
que o anti-conto era um poema. Eu, que os 
escrevi, declaro que não, posto que obede
ciam a uma norma específica de composi
ção. Se por acaso neles inseri algum poema, 
foi porque este tinha determinada função.
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(...) Embora nunca me comovera a te

oria do não-objeto, de Ferreira Gullar, tão 
divulgada nesse período, adotei com mais 
naturalidade (e pregressa experiência) o 
justo relacionamento que descobrira en
tre a poética e as artes plásticas. Neste sen
tido verifiquei que a linguagem 
poemática pode utilizar diferentes su
portes expressivos bem como manipu
lar novos canais de comunicação, além 
do livro e do jornal.

Minha vida recuperou objetivos 
porventura diluídos na onda de aliena
ção cultural que irrompia por todos os 
lados. E a radical necessidade de reco
nhecer nas obras plástico-sensoriais a 
elaboração de uma metalinguagem 
passou a ser a tônica de meu processo 
criativo. Metalinguagem em sentido 
lato, sublinho, para que ninguém diga 
que excluo os projetos estritamente 
conceituais, desde que carregadas de 
invenção, tanto como subestimo a 
massa de diluidores que transfor
mam a arte num artesanato para a j 
sociedade de consumo.

Revista 0 Cruzeiro.
14.10.1961

(Depoimento concedido à Fundação 
Armando Álvares Penteado - SP 

em 1977. Acervo PCE)
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ÂNGELO GUIDO

Os primórdios da crítica no sul

A crítica de arte no RS teve em seus 
primórdios um marco fundamental: a contri
buição do pensamento estético de Ângelo Guido 
(1893-1969) — pintor, poeta, professor de es
tética e história da arte do Instituto de Artes 
(UFRGS) e um intelectual que escreveu diver
sos livros e artigos sobre artes plásticas, no perí
odo de 1925 a 1969, aqui no Estado.

O trabalho de Ângelo Guido, como crítico 
de arte — tema de minha tese de doutorado1 
—, é pouco conhecido, pois a maioria o lembra 
como um grande pintor que trouxe inovações 
pictóricas na década de 1920 para o RS, frente 
à dominante linguagem tradicional. No entan
to, ele foi o primeiro profissional da crítica con
tratado para exercer esta atividade no jornal 
Diário de Notícias. Por ocasião de uma palestra 
sobre o Modernismo, que veio proferir em Por
to Alegre, em outubro de 1925, Guido teve seu 
primeiro contato com a terra que adotaria, a 
partir de 1928, para realizar sua mais relevante 
produção artística e intelectual.

Assim como as manifestações artísticas nos 
anos 1920 são pouco numerosas e apresentam 
uma organização bastante incipiente, também 
a crítica de arte ainda não é especializada. Neste 
período, a crítica de arte, na imprensa gaúcha, 
antes de Ângelo Guido, era feita por escritores e 
por aqueles que atuavam como jornalistas. 
Muitas vezes, a crítica utilizava-se de fundamen
tos filosóficos para explicar a expressão artística, 
bem como vinculava a realização plástica à ter
minologia literária. Por isso, em geral, é literá
ria, filosófica e subjetiva, caracterizando-se por 
uma linguagem metafórica, de comentários va
gos e abrangentes, sem ter uma abordagem es
pecífica sobre os trabalhos. Os textos são mais 
descritivos do que analíticos, quando não são 
apenas poéticos. A crítica feita nos periódicos, na 
sua maioria, tinha um tom mais informativo, 
analisando as obras a partir da biografia do artis
ta, de seus antecedentes (exposições, premiações, 
cursos realizados) e, de preferência, sublinhando 
suas premiações como prova de suas qualidades e 
de seu reconhecimento público.

A presença da crítica de Ângelo Guido, na 
imprensa, passa a ser marco diferencial, pois de 
todos os críticos amantes no RS, ele é o único que, 

período estudado (1925-1945), possuía for
mação na área das artes plásticas, exercia, simul
taneamente, a atividade de pintor, e detinha

conteúdo presente na obra, tornando-a viva, 
para não cometer o erro de “exumar formas mor
tas”. Descobrindo o sentido da forma, desco- 
bre-se o processo em que ela foi criada.

Guido tinha como meta a realização de uma 
arte ideal, espiritualizada. Ter presente a 
espiritualidade é essencial para a arte realizar-se 
de forma verdadeira, e é, exatamente, a ausên
cia deste espírito que faz com que ele critique a 
arte modernista, embora seja a favor de uma ex
pressão artística moderna, como algo inovador 
e revelador da vida interior. E é como revelação 
de uma vida transcendental que Ângelo Guido 
concebe a arte. A arte não tem sentido se não 
for uma busca do espírito de procurar revelar-se 
por meio de formas e ritmos.

A sua crítica tende a julgar as obras de uma 
maneira orgânica e a considerar a produção dos 
artistas individualmente, em relação às manifes
tações artísticas e socioculturais. A crítica de Guido 
também busca tanto a essência da arte ou do fe
nômeno artístico, como uma correspondência en
tre a linguagem específica de um artista e o con
texto cultural em que este se insere.

Profa. Dra. Ursula Rosa da Silva 
Instituto de Letras e Artes/ UFPel/RS

Ângelo Guido. Entardecer. 1945. Óleo sobre tela.

um profundo conhecimento em história da arte 
e filosofia. Assim, sua crítica é a primeira, na 
imprensa, que aborda as artes plásticas com uma 
linguagem e uma leitura mais específicas a este 
meio. Além de olhar criticamente a arte, em 
geral, Guido aborda, também, de forma mais 
individualizada, a obra dos artistas. Dentre es
tes, por exemplo, ele analisa a produção de 
Oscar Boeira, Francis Pelichek, João Fahrion, 
Libindo Ferraz, Leopoldo Gottuzzo e Pedro 
Weingartner.

A intuição como requisito para 
a compreensão da obra de arte

A fundamentação da crítica de Ângelo Guido 
constitui-se de elementos advindos de tendênci
as divergentes: de um lado, o pensamento filosó
fico do idealismo romântico - nas teorias de 
Fichte, Schelling e Hegel - estendendo-se no 
intuicionismo de Bergson e Croce; e, de outro 
lado, as teorias formalistas de concepção da arte, 
nas abordagens de Fiedler, Riegl e Wõlfflin. Es
tas vertentes teriam uma mesma origem, o 
criticismo de Kant, mas com um desenvolvimen
to de suas propostas em rumos opostos.

Na concepção de Ângelo Guido, a crítica 
de arte é a tomada de consciência dos valores 
formais e expressivos que constituem a produ
ção artística. A obra de arte deve ser uma ex
pressão, criada de tal maneira, que permita ao 
observador recompor, reviver a realidade viva 
que se expressou. Por isso, para julgar uma obra, 
é preciso, primeiro, saber compreendê-la, e com
preender “não é, simplesmente, analisar e des
crever a forma e estabelecer relações de seus ele
mentos estruturais com os de outras formas já 
conhecidas. Compreender é penetrar interior
mente, ressuscitar a vida, extrair do imóvel a

mobilidade, da aparência o real, do superficial o 
profundo.”2

Um dos parâmetros de Guido foi o concei
to de intuição de Bergson, que ele transpõe para 
sua crítica e esclarece ser por meio da intuição1 
que podemos compreender o sentido da obra 
de arte, tornando-o vivo. Ao contrário da análi
se, que se encaminha no sentido de traduzir os 
símbolos de uma representação, a intuição per
mitiría perceber o “palpitar da alma” que criou, 
assim é possível penetrar no interior do objeto e 
atingir o que ele tem de inexprimível. O histori
ador da arte, segundo ele, precisa penetrar nesse

CUIDO. Ângelo. Ilusão (ensaio sobre ‘a estética da vida'). Santos. SP: Instituto 
Escolática' Rosa. 1922.
_____ • 0 Reino das Mulheres sem Leis (ensaios de mitologia amazônica). Porto
Alegre: Livraria do Globo, 1937.
_____ • Forma e Expressão na História da Arte. (tese de Concurso) Porto Alegre: Ed.
do autor, 1938.6 _____ . Arte e Utilitarismo. Porto Alegre: Instituto de Belas Artes, 1940.
_____ . Pedro Weingàrtner. Porto Alegre: SEC, 1956.
_____ • A Pintura no Século XIX (conferência). Porto Alegre: UFRCS, 1958.
_____ ■ Arte e Matemática em Leonardo da Vinci. (monografia) Porto Alegre:
Faculdade de Arquitetura UFRCS, 1958.
_____ • A Crítica de Arte no Século XIX (conferência). Porto Alegre: Faculdade de
Arquitetura da UFRCS, 1958.
_____ • A Inquietação Humana perante a Arte e a Ciência (aula inaugural). UFRCS,
1963.

. O Enigma dajoconda. Porto Alegre: Faculdade de Arquitetura UFRGS, 1966.

. Os Grandes Ciclos da Arte Ocidental. São Leopoldo: UNISINOS, 1968.

. Símbolos e Mitos na Pintura de Leonardo da Vinci. Porto Alegre: Sulina, 1969.

1 SILVA, Ursula Rosa da. A FUNDAMENTAÇÃO ESTÉTICA DA CRÍTICA DE ARTE EM ÂNGELO GUIDO
- a crítica de arte sob o enfoque de uma história das idéias. Tese de doutorado. 2v. Porto Alegre: Pós- 
Graduação em História. PUC/RS. 2002.

2 GUIDO, Ângelo. Forma e Expressão na História da Arte. Porto Alegre: Estado do Rio Grande do Sul. 
Imprensa Oficial, 1938, p. 57.

3 Sobre o conceito de intuição, em Bergson, consultar: BERGSON, H. A Intuição Filosófica. Lisboa: Colibri, 
1994, nota 34, p. 35. A maneira como Guido interpreta e adota este conceito de "intuição" aproxima-se, 
conforme ele mesmo explicita, da noção de Einfühlung, tal como a desenvolveram Lipps e Worringer.
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Natureza perversa
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A partir de agosto, o artista plástico 

Walmor Corrêa traz a mostra Natureza Per
versa às Salas Negras do MARGS. Arquite
to e publicitário, Corrêa selecionou uma 
série de 15 telas e uma mesa entomológica 
para compor a exposição que fica em cartaz 
até o dia 14 de setembro.

A prática cruel do colecionismo de ani
mais marcou a infância de Corrêa durante 
expedições ao interior do Estado, quando 
acompanhava seu pai na classificação de pe
quenos insetos. Já no segundo ano primá
rio, a morte de animais para fins de estudo 
sensibilizou o garoto. Hoje, aos 42 anos, 
22 deles dedicados às artes plásticas, Corrêa 
recria as coleções entomológicas usando 
imaginação, conhecimento científico e uma 
boa dose de humanismo. Os seres aprisio

nados por alfinetes em mesas cobertas por 
tampões de vidro são pinturas de extremo 
cuidado morfológico. A riqueza em deta
lhes é resultado de uma imersão pelos re
cônditos da fauna brasileira, da Mata Adân- 
tica à ilha de Fernando de Noronha, onde 
o exercício intenso da observação habilitou 
o artista porto-alegrense à perturbadora ta
refa de “brincar de Deus”.

Num olhar mais
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minucioso, o 
indubitável museu de história natural cria
do por Corrêa adquire feições irreais. Os 
animais desenhados sob diversos ângulos e 
cortes jamais podem ser encontrados no 
ecossistema. Misturas de mamíferos com in
setos, pássaros com peixes, aves com ma
míferos habitam o universo criativo do ar
tista e a fantasia do espectador.

Amphibiem mit 
schnabel. 2003, acrílica e 
grafite sobre tela.Natureza Perversa dá continuidade à li

nha de pesquisa e criação que Walmor 
Corrêa levou à mostra Apropriações, realiza
da em agosto do ano passado no Santander 
Cultural, com curadoria deTadeu Chiarelli. 
(Ana Maria Brambilla)

EVENTO

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

Em 2004, quando o MARGS comemo
ra 50 anos de existência, sedia a I Bienal 
Nacional de Arte Cristã, um evento inédi
to no circuito nacional, promovido pela 
Arquidiocese de Porto Alegre. Mas já no 
próximo dia 10 de setembro os gaúchos co
nhecerão uma amostra do que acontecerá 
daqui a um ano, durante o lançamento do 
projeto que também acontece no MARGS. 
A iniciativa, amparada pela Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura, exibirá um per
curso pelas manifestações plásticas de di
versos períodos da história. Trata-se de um 
panorama da produção brasileira inspira
da em temas cristãos desde o século XVII 
até a contemporaneidade. As fases moder

na e contemporânea receberão ênfase, pro
pondo uma reflexão quanto ao significa
do de Jesus Cristo sob ângulos social, in
telectual e histórico.

Reflexo do êxito obtido por um grande 
evento cultural promovido em 2000 sob o 
título O Cristo no Terceiro Milênio, a Bienal 
também almeja apresentar o novo espaço 
cultural criado junto à Cripta da Catedral 
Metropolitana de Porto Alegre. Parte da 
Bienal acontecerá nesse espaço. Ao MARGS 
ficou reservada a mostra especial do artista 
homenageado, Antônio Chiarelli, cujas 
obras retrataram cenas pontuais da tradi
ção cristã. A mostra de Chiarelli terá 
curadoria do historiador e crítico de arte

João Spinelli. Além disso, o Museu mostra
rá cerca de 30 peças, onde se destacam tra
balhos de Tarsila do Amaral, Vitor 
Brecheret, Cândido Portinari, Aldo 
Locatelli, Ado Malagoli entre outros.

Além de obras do acervo do MARGS, 
a I Bienal Nacional de Arte Cristã reunirá 
parte das coleções da Pinacoteca do Esta
do de São Paulo, do Museu de Arte Sacra 
de São Paulo, do Museu da Bahia e do 
Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de 
Janeiro. O evento será marcado pela mos
tra de nível nacional e também por um 
ciclo de palestras. Toda a programação está 
sob coordenação da artista plástica 
Romanita Disconzi. (AMB)

Artes Antiguidades Dariano - 10% 
Arte Nobre - 10%
Arteplantas Flores e Paisagismo - 30% 
Atelier de Massas - 10%
Bistrô do MARGS - 20%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARGS - 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%
Natan Jóias - de 5% a 10%
Nieto - Quadros e Molduras - 10% 
Porto Alegre City Hotel - 30%
(sextas a domingos)
Rota Cultural Turismo - 10%
Revista Aplauso - 20%
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MARGS
O Happy Hour Cultural com o artista plástico Luiz Gonzaga acontece no dia dois de setembro a partir das 19 

horas, no Auditório do Museu. A coordenação do debate é dos psicanalistas Jaime Betts e Lenira Balbueno Fleck em conjunto
com a arte-educadora Emília Viero. O evento tem entrada franca. Informe-se pelo telefone (51) 3221-3545, junto ao Núcleo 
de Extensão do MARGS.

Todos os dias, o Bistrô do MARGS traz sugestões de pratos a preços promocionais. São risotos, massas e molhos, picadinho à 
Bistrô do MARGS, peixes e a tradicional feijoada. Aos finais de

LOJA Confira os novos catálogos daTaschen, recém-chegados à Loja do MARGS: Chagall, Basquiat, Rothko, Hor Giger Arh+, 
Friedrich e Malevich. A Loja abre de terças a domingos, das 10 às 19 horas. Fone (51) 3228-8533.

Experimente a nova especialidade do Café do MARGS - quiche de queijo gruyère, tomates secos e manjericão. Inclua essa nova 
opção no cardápio de suas festas. Venha comemorar seu aniversário no Café do MARGS. O aniversariante não paga e seus convidados 
ainda ganham 10% de desconto. Reservas pelo fone (51) 3211-4945.

confira as opções de filés. Fone (51) 3235-3001.semana

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

LT)
L/l O •Aliança Francesa «Capa Engenharia 

•Fiat 
•Gerdau
• Hotel Plaza São Rafael

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

•Tintas Killing 
•Trindade Gráfica 
•Varig 
•Yázigi

• Revista Aplauso 
•SLM Ogilvy 
•Soul Criatividade 
•Terra

Océ •Arteplantas
•Ativa
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HISTÓRIA

Athanasius Kircher 

e a gênese do 

museu moderno
Já se tornou um lugar comum relacio- objetos, do herbário e da biblioteca que o

nar a gênese do Museu aos “gabinetes de médico e naturalista Hans Sloane legara ao
curiosidades”, em que nobres e burgueses Rei George II. Os Museus do Vaticano, por 
da era moderna acumulavam objetos varia- sua vez, a partir de 1770-1773, passaram a 
dos, de arte e história exibir coleções de arte clás-
natural, e os exibiam a 
seletos convivas. Este 
costume explica a gêne
se de instituições 
referenciais, como o 
Ashmolean Museum, 
inaugurado em 24/05/
1683, para dar exibição 
pública a uma coleção de 
miscelâneas antes exibi
da na residência dos 
Trodescant, mediante pa
gamento de taxa. A par
tir de coleções reunidas 
desde 1560, em 1707 
abriu-se em Dresden a “Galeria de pinturas 
dos mestres antigos” (Gemàldegalerie Alte 
Meister), que a partir de 1747 ocuparia o 
prédio reformado dos estábulos do prínci
pe eleitor, local hoje conhecido como 
Johanneum, no centro de Dresden - um dos 
museus mais preciosos da Europa. Já o 
British Museum, estabelecido em 07/06/
1753 e aberto ao público em 15/01/1759, 
originou-se da coleção de mais de 71.000

sica e renascentista, com 
acervos pertencentes aos pa
pas e ao Santo Ofício. Foi 
outra, entretanto, a origem 
do Musée du Louvre, que, 
instituído como Museu 
Central das Artes em 06/05/ 
1791 e inaugurado em 10/ 
08/1793, dava continuida
de a um programa 
iluminista de estudos enci
clopédicos e de reorganiza
ção das coleções reais, mas 
expressou em sua gênese a 
nova noção de Estado e es

fera pública, em que muitos tesouros fo
ram desapropriados e transformados em 
patrimônio público.

A este conjunto de instituições 
referenciais, deve-se acrescentar com desta
que o projeto pioneiro, realizado pelo eru
dito jesuíta Athanasius Kircher (1602-1680), 
homem de conhecimentos extraordinários, 
representativo da inteligência hermética na 
renascença pós-reformada, que instalou sua 
coleção no Collegium Romanum (Romani 
Collegii SocietatusJesuMusaeuni), em Roma, 
em 1651. Inteligência, humanismo, ciên
cia, história, estética e distância: a coleção 
de Kircher explorava o universo com fascí
nio e argúcia, inscrita nos amplíssimos ho
rizontes que os homens da Renascença se 
colocavam. Queriam compreender tudo, es
peculando com desenhos e teorias sobre a 
morfologia e propriedades de corpos, sons, 
letras, números, linguagens, culturas, vul
cões, astros, divindades e quaisquer fenô
menos capazes de provocar a inteligência. 
Sensíveis à sabedoria dos antigos assim como 
a várias vertentes de metafísica mágica e 
unitarista (hermetismo, cabala, alquimia), 
aplicados em análises formais e inclinados ao 
experimentalismo, estes gênios pretendiam 
interpretar e sintetizar as várias tradições e 
conhecimentos; todos os aspectos do cosmos 
e da História eram lidos, então, como fenô-

Athanasius Kircher.
retrato em China lllustrata. 1667.

O Musaeum Kircherianum em Roma. G. de Sepibus, Romani Collegii Musaeum Celeberrimum. 
Amsterdam: Ex Officina Janssonio-Waesbergiana. 1678.

menos simpáticos, ligados por simetrias, con
sonâncias, projeções e variadas tábuas 
combinatórias. Não surpreende que muitos 
contemporâneos suspeitassem de magia ne
gra. Estas especulações eram publicadas por 
meio de edições ricamente ilustradas, com 
gravuras que constituem um dos mais belos 
capítulos da história da arte.

Da biografia espantosa e bastante aciden
tada de Athanasius Kircher, destaca-se a fecun
da coleção de observações e artefatos, que sub
sidiou seu Museu e mais de 40 livros em di
versos campos do conhecimento, como De 
Arte Magnética (1643), A rs Magna Lucis et 
Umbrae (1646), Musurgia Universalis (1650),
Oedipus Aegyptiacus (1652, o qual pavimen
tou caminho para Champollion), Iter 
exstaticum (1660) e Mundus Subterraneus 
(1664-5). Impedido de viajar à China, fez com 
que seus colegas jesuítas de lá remetessem mui
tas amostras, com as quais enriqueceu sua co

leção e publicou China lllustrata (1667).
Seu Museu ganhou fama e foi visitado 

por muitos eruditos e nobres, inclusive reis 
e rainhas. Mais do que mera “caixa de curio
sidades”, simbolizava o esforço enciclopédi
co de compreender o mundo e, como tal, 
era herdeiro do Museu de Alexandria e an
cestral dos museus de ciências. Dilapidado 
pelo saque aos tesouros jesuíticos 
protagonizado pelas tropas de Vitorio 
Emanuel II, em sua invasão de Roma em 
20/09/1870, o Museu Kircheriano perdeu 
seu fio de continuidade, mas não seu méri
to nem seu papel pioneiro na História dos 
Museus, símbolo de um tipo de inteligên
cia e de uma grandiosidade didática com a 
qual ainda temos muito que aprender - e 
com que nos deleitar.
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(Caminho do êxtase). 1660.
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