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INTERCÂMBIO RETROSPECTIVA

Histórias de PaulinaA recente assinatura de um acordo que cria a 

Comissão Permanente de Cultura do Codesul -, 

Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, no 

Palácio Piratini, reunindo os governadores do Rio 

Grande do Sul, Germano Rigotto, de Santa Catarina, 

Luiz Henrique da Silveira, do Paraná, Roberto 

Requião, e o vice-governador do Mato Grosso do Sul, 

Egon Krakhecke, traz boas notícias ao Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul.

Para a comunidade cultural, eis aí um avanço 

significativo que a Comissão trará pelo intercâmbio que 

poderá acontecer, reunindo estados brasileiros e mais 

países latino-americanos. Como cenário por excelência 

das artes visuais no Rio Grande do Sul, o Museu de Arte 

poderá ser o protagonista para expor obras de grande 

valor artístico e expandir as possibilidades de revelá-las 

aos gaúchos, além de enviar para outros mercados 

culturais o que de bom ou de melhor se fiaz em matéria de 

pintura, escultura, gravuras, colagens e instalações, só 

para citar apenas algumas das expressões visuais que se 

traçam no continente latino-americano. Logo, deverá ser 

o local ideal para acolher o acervo dos mais destacados 

artistas de artes visuais dos quatro estados e dos países q 

compõem o Mercosul.

A escolha do MARGS para ser a refierênciafísica desse 

intercâmbio cultural justifica-se por ser um símbolo da 

produção visual no nosso Estado e um espaço nobre com 

2 ótimas condições para integrar artistas e atrair públicos.

Roque Jacoby 
Secretário de Estado de Cultura

A atual mostra retrospectiva de vinte anos de trabalho de Paulina Laks Eizirik se propõe 
uma revisão do conjunto de sua obra. Nesta exposição, abandonando a cronologia e 
enfatizando a seqüência lógica de acontecimentos plásticos, recuperamos o ponto de vista 
temático buscando seus nexos internos e procurando compreender como eles se apresen
tam a se articulam. Assim é que, sendo o apelo pela paz o tema principal, e partindo de dois 

a tradição judaica e as mulheres -, a artista conseguiu unir a tradição 
contemporaneidade em sua obra recente, em telas plenas de cor e de luz.

Contemplando a leitura atual, dois dados novos são acrescentados ao conhecimento da 
obra da artista: o desenho e as gravuras. A presença do desenho pode parecer surpreendente

somos levados a pensar que toda pintura 
primitiva se faz diretamente sobre a tela, de forma espontânea e impensada. A preparação e 
o estudo de cada obra é visível nos numerosos estudos e esboços, testemunhas de muitas 
horas de modelo vivo e do cuidadoso esforço de construção de obra. A gravura, agora 
mostrada de forma abrangente, sempre fez parte da trajetória da artista e, desde o início, 
caracterizou-se como um meio no qual o exercício do desenho pode ser unido ao exercício 
de pintura, o meio que tornou mais visível a marca distintiva de sua poética.

A obra de Paulina Laks Eizirik surgiu madura, surpreendendo a todos e impondo-se 
rapidamente no panorama das artes plásticas brasileiras. Não é novidade a repercussão, 
difusão e reconhecimento nacional e internacional (atestados pela presença em coleções 
institucionais e nas inúmeras publicações sobre a pintura primitiva no Brasil) que seu tra
balho logrou.

Já tive a oportunidade de escrever, em outro momento, sobre a firmeza na temática e a 
fidelidade da artista aos seus assuntos, indicativos de

assuntos — e a

ue

pois, por preconceito e por falta de informação,

1
uma maturidade artística plenamente

conquistada. Sobre esta certeza poderiamos dizer, parafraseando Clement Greenbert ( 
seu ensaio sobre a pintura primitiva), que Paulina Laks Eizirik teve o sentimento e o instin
to da unidade pictórica suficientemente fortes para superar todas as dificuldades q 
interpuseram entre ela e o seu estilo.
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Neste momento de olhar retrospectivamente (o segundoV’? em dez anos) é importante 
reconsiderarmos esta artista que transformou sua realidade - o mundo pequeno do dia-a- 
dia, a origem e as tradições culturais do seu meio — ou seja, um universo restrito, reduzido 
e limitado de referências num mundo surpreendentemente maduro, expressivo e colorido.Capa

Manipulação sobre Seven 
Days Milan, caixa de madeira 
com 4 lenços, de Pedro 
Geraldo Escosteguy, 1970.

Paulo Gomes 
Pesquisador e curador da mostra 
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ESCOSTEGUY

E há poetas que sao artistas
Pedro Geraldo Escosteguy, médico e rial, mas a proposição. Como Glauber Ro- 

poeta, mentor do Grupo Quixote e ativista cha havia proposto em relação ao cinema: 
cultural responsável por muitos eventos «uma câmera na mão e uma idéia na ca- 
acontecidos em Porto Alegre e no Estado 
nos anos 1950, dedicou duas décadas de

ves de fenda, mais lembrando uma mar
cenaria do que um ambiente de atelier. Não 
causa surpresa, em tal ambiente de traba
lho, a produção dos objetos como Instumentos 
I, Instrumento II, Instrumento III e Instru
mento IV, de 1973, nos quais o Trabalho é a 
fonte de inspiração. Um trabalho que é o do 
operário mas, também, o do artista.

É esta obra ímpar de Pedro Geraldo 
Escosteguy que estará no MARGS até o dia 
12 de setembro, na primeira retrospectiva 
do artista, com exposição e lançamento um 
livro-catálogo, fartamente ilustrado e com 
três textos críticos. A mostra reúne os prin
cipais trabalhos de Escosteguy, na forma de 
objetos e pinturos-objeto, produzidos nos anos 
1960-1970. Mais do que uma retrospecti
va, trata-se de um resgate da produção de 
um artista gaúcho, muito pouco conheci
do pelos gaúchos, em que pese a sua im
portância, e uma homenagem à que estáva
mos em dívida.

beça». Nas artes plásticas, não foi diferen
te. Os artistas «partem da redundância, 
usam os materiais que a civilização da vul
garidade oferece, mas em nome de uma

sua vida - os anos 1960-1970, período de 
sua vida em que viveu no Rio de Janeiro - 
às artes plásticas. Ao longo destas duas dé- idéia que não visa a criação do insólito 
cadas participou de mais de dez salões de 
arte, de duas Bienais de São Paulo, e de vá-

pelo insólito, e sim uma participação do 
coletivo», como explica Mário Pedrosa.

Os artistas do período são artesãos e o 
acabamento formal - artesanal - não é pre
ocupação dos produtores. Também não há 

A produção do período, no qual preocupação com a unicidade, com a peça 
Escosteguy foi um dos ideólogos privilegia- única. Os artistas montavam protótipos, que 
dos, lançava um novo olhar ao tripé artista- poderíam ser reproduzidos à vontade. A des-

obra-público. Do artista pedia-se uma nova preocupação com o belo - «rejeitava a bele- 
postura, na qual a imaginação será propos- za aparente de uma obra», como afirmava
ta como forma de apreensão da realidade. Escosteguy — levava, não raro, à precarieda-
A exemplo da Paris do maio de 68, onde os de no acabamento, que podia beirar o gros

seiro. O requinte seria sinônimo de arte tra
dicional.

rias mostras, com destaque para a Opinião 
65 e Opinião 66, um dos momentos mais 
férteis da arte brasileira.

grafites nos muros pediam «imaginação ao 
poder», aqui ela também seria o torpedo a 
romper barreiras. O artista deveria ser um 
“proposiocinista” de novas posturas e com
portamentos, em que a busca da brasilidade 
será gerada a partir de um Brasil urbano e 
popular, e de uma posição crítica: fazer arte 
é fazerpolítica. A arte, assim produzida, exige 
uma nova postura de participação por par
te do público. É uma arte para todos, que 
exige penetração, toque, sensualidade, en
trega. E não apenas um olhar 
descompromissado. Arte é jogo e prazer, daí 
os vários happenings, os eventos artísticos, 
as propostas coletivas.

Por fim, muda a postura em relação à 
obra. Esta não é mais estática e acabada, 
mas antes de tudo um processo nascido 
na interação com o público. Não é uma 
arte feita para durar, portanto pode uti
lizar materiais alternativos como plás
tico e sucatas - que, além de tudo, eram I 
menos onerosos — e explorar a cor em J 
profundidade. Não importa o mate- I

Os objetos produzidos pelo artista 
Escosteguy, dentro desta nova postura ar
tística, podiam ter a tela e os pincéis subs

tituídos por formões, martelos, cha-

Susana Gastai
Mestre em Artes Visuais/UFRGS e Doutora em 

Comunicação Social/PUCRS. Jornalista e 
professora da Universidade de Caxias do Sul e 

da Pontifícia Universidade Católica do RS.

A retrospectiva de Pedro 
Geraldo Escosteguy pode 
vista no MARGS até 14 de
setembro.
O livro Poéticas Visuais esta a 
venda na Loja do Museu 

por R$ 30. Torturador (0 Monstro), 
técnica mista. 90x70cm. 1964.
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PEDRO WEINGARTNER 150 ANOS

Um artista entre dois mundos
Para marcar os 150 anos de 
nascimento de Pedro Weingártner 
comemorados neste mês, o 
Instituto Estadual de Artes Visuais 
está articulando um projeto a fim 
de garantir a visibilidade, a 
divulgação e o estudo da obra 
plástica de um dos precursores da 
arte na região sul. Em conjunto 
com a Secretaria de Estado da 
Cultura, Secretaria Municipal de 
Cultura, Ufrgs e Aplub, o projeto 
prevê, entre dezembro de 2003 e 
dezembro de 2004, seminários, 
exposições retrospectivas, edição de 
catálogo, produção de vídeo e 
material pedagógico, além de 
itinerância pelo Estado. A curadoria 
geral é de Paulo Gomes.

A trajetória de Pedro Weingártner, marcada pelas adversidades ini
ciais, é exemplar para que se possa entender a fase de instauração do 
campo artístico no Rio Grande do Sul. Nascido em Porto Alegre, e 
proveniente de uma família de desenhistas e litógrafos de origem 
germânica, Pedro Weingártner (1853-1929), ao sentir os primeiros 
apelos da vocação artística, não titubeou em transpor fronteiras, em
barcando rumo à Alemanha, de onde seguiu para a França e de lá p 
a Itália. Passando a maior pane da sua vida entre dois mundos, um 
que começava a repudiar o peso da própria tradição, e outro que lutava 
para construí-la, preferiu sempre a segurança das atitudes 
nais. A parte mais significativa da sua formação clássico-romântica, a 
que sempre foi fiel, adveio do período em que residiu em Roma. Lá, 
várias escolas tradicionais eram ainda mantidas por países estrangeiros, 
como a academia francesa da Villa Mediei, que recebia estudantes de 
diversas partes do mundo. Naquele ambiente favorável ao gosto tradi
cional, Pedro Weingártner filiou-se ao grupo In Arte Libertas, interes
sado em temas mitológicos, na vida popular e em paisagens rurais, que 
combinavam muito bem com seu pacato jeito de ser.

No Brasil, o artista encontrou mercado garantido no Rio de Janei
ro e em São Paulo, onde o resultado de seu esforço era integralmente 
recompensado, com vendas de lotes inteiros de obras expostas. No Rio 
Grande do Sul, a preferência do público incidia mais sobre retratos do 
que sobre temas mitológicos e paisagens. Entretanto, a circulação de 
suas telas temáticas ainda no final do século XIX, por diversas 
quebrou a monotonia cultural da capital do Estado. Nessa época, era 
comum que as pinturas que não encontrassem compradores fossem 
rifadas, para garantir aos artistas uma indenização pelo trabalho reali
zado. O mesmo processo chegou a acontecer com Pedro Weingártner, 
até que começasse a se formar um mercado de arte local minimamente

Cronologia
1853 Nasce Pedro Weingártner, em Porto Alegre, RS.

1 860 Irmãos Weingártner montam uma oficina litográfica.

1 867 Morre o pai do artista. A viúva e os filhos trabalham p 
garantir o sustento da família. Pedro emprega-se numa loja de 
ferragens.

1878 Decidido a estudar pintura na Europa, embarca em 12 de 
fevereiro para a Alemanha. Permanece de seis a sete meses em 
Hamburgo, estudando na Kunstgewerbeschule. Em outubro do 
mesmo ano matricula-se na Grossherzohlich Badishe Kunst- 
Schule, na cidade de Carlsruhe. Ingressa na classe do professor 
Theodor Poeckh.

1 882 Vai para Paris. O professor William Adolphe Bouguereau 
envia recomendações positivas do jovem artista à Legação 
Imperial do Brasil.

1884 Passa a receber pensão de 300 francos mensais do Império 
Brasileiro. Expõe no Salão da Academia de Belas Artes do Rio 
de Janeiro.

1 885 Viaja para Munique.

1 886 Recebe da Legação Imperial do Brasil em Paris a permissão 
para aperfeiçoar-se na Itália. Instala-se em Roma.

1887 Visita os familiares no Rio Grande do Sul.

1888 Primeira exposição de Pedro Weingártner no Brasil, 
realizada no estabelecimento fotográfico de Insley Pacheco & Cia 
no Rio de Janeiro. Regressa a Roma.

1891 Expõe no Salão da Societédes Artistes Français. Leciona 
desenho figurado na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro 
até 1893.

1893-1894 Vai à Santa Catarina. Volta ao Rio Grande do Sul, 
pelo interior, a cavalo (com malas, tintas, estudos e quadros 
pintados). É acompanhado por um grupo de federalistas até 
local seguro.

1 894-95 Em Porto Alegre pinta vários retratos, entre eles o do 
Dr. Júlio de Castilhos.

1 895 Retorna à Itália. Realiza excursão pelo Tirol. Inicia o 
quadro Direitos Documentados, oferecida ao Imperador brasileiro.

1897 Morre a mãe do artista.

1 898 Expõe no Salão de Paris. O presidente Campos Sales visita 
seu ateliê em Roma e demonstra interesse em comprar Têmpora 
Mutantur. Mas o artista nega-se a vender a tela, porque estava 
destinada ao Rio Grande do Sul.

1 899 Têmpora Mutantur é exposta no Rio Grande do Sul e 
adquirida por Borges de Medeiros para o palácio do governo.

1900 Viaja ao Brasil, realizando exposição em São Paulo.
Participa da Exposição Universal de Paris.

1901 Oferece o quadro Borboletas como presente de aniversário a 
Júlio de Castilhos.

1905 Viaja ao Brasil. Entrega à Assembléia dos Representantes 
do Rio Grande do Sul retrato de Júlio de Castilhos, pintado 
Roma. Repousa em Poços de Caldas e retorna a Roma.

1909 Passa temporada em Portugal, às margens do Lima, em 
Viana do Castelo. Expõe Rodeio, tela encomendada pelo Dr. 
Carlos Barbosa Gonçalves, presidente do Estado do Rio Grande 
do Sul, que não é bem aceita pela crítica e pelo público por 
supostos erros na representação dos hábitos dos gaúchos.

1910 Realiza exposição em São Paulo em que quase todos os 
quarenta e seis quadros expostos são vendidos. Da mostra consta o 
tríptico Faiseuse danges. Casa-se com Elisabet Schimitt.

1911 Expõe em Porto Alegre, vendendo apenas duas telas. Realiza 
exposição no Rio de Janeiro, com sucesso de vendas e de crítica

1912 Retorna ao ateliê da Via Margutta, em Roma, agora casado.

1913-14 Volta ao Rio Grande do Sul e faz quadros com motivos 
regionais.

1 920 Retorna definitivamente ao sul, com seus quadros, 
inúmeros desenhos, águas-fortes e livros. Monta seu ateliê em 
Porto Alegre. Realiza exposição na capital do Estado e em Pelotas.

1922 Expõe no Rio de Janeiro.

1 925 Realiza duas exposições em Porto Alegre.

1929 Falece em 26 de dezembro de 1929.

ara

ara

convencio-

vezes,

estruturado.
Não é difícil compreender como se deu o processo de crescente 

valorização do artista no contexto da sociedade sulina. Entre outras 
telas de forte teor narrativo, aventurou-se num tipo de pintura 
marcadamente romântica, com tendência para o realismo melodra
mático, como é o caso de Têmpora Mutantur que tem como tema cen
tral o difícil processo de instalação das famílias de imigrantes no Esta
do do Rio Grande do Sul. Exposta em Porto Alegre, em junho de 
1899, a tela foi comprada pelo presidente Borges de Medeiros para o 
Palácio do Governo. A essa altura, alguns grupos de imigrantes ale
mães, que já dispunham de grande poder econômico, procuravam maior 
inserção social e representatividade política. Sem dúvida, para um go
verno empenhado em consolidar as bases simbólicas de uma tradição 
regional, era vantajoso o incentivo da produção de imagens capazes de 
narrar as façanhas que colaboraram para a constituição do imaginário 
do povo gaúcho, incluindo nisso o processo de imigração.

O interesse por temas regionais, tratados pela ótica romântica, 
tudo, não encontrou o desenvolvimento que se poderia esperar nas 
novas gerações de artistas locais. A morte de Pedro Weingártner, 
rida aos setenta e seis anos de idade, depois de uma vida inteiramente 
dedicada ao trabalho artístico, parece ter sepultado definitivamente, 
no Rio Grande do Sul, o interesse pelo vocabulário clássico e pela 
retórica do romantismo que já não despertavam a atenção dos artistas 
que disputavam espaço no incipiente mercado local. As gerações que 
se seguiram, mesmo sem ousar romper violentamente com as práticas 
tradicionais de representação, voltaram-se para um naturalismo me
nos ingênuo, cônscios da impossibilidade da pintura em competir, 
termos de verossimilhança, com o recurso da fotografia, essa irrefreável 
invenção da modernidade.

um

con-

ocor-
em

em

Ne/Va Bohns 
Doutoranda em Artes pela UFRGS 

e professora da UFPEL
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Têmpora Mutantur. 1889, 
óleo sobre tela, 

acervo do MARGS

Registros precários 

nas coleções públicas
No ano que comemoramos o 

sesquicentenário de Pedro Weingãrtner 
muito pouco sabemos de sua vida e de sua 
obra, desconhecemos a importância de sua 
atuação no sistema de artes local, ignora
mos a influência de sua arte na produção 
do estado e do país. Como guardiãs da 
memória artística, seria natural esperar de 
nossas coleções abertas ao público que fos
sem ricas em obras do primeiro grande ar
tista rio-grandense. Mas não é essa, infeliz
mente, a realidade. Contabilizando a pre
sença de sua obra em quatro coleções de 
arte de Porto Alegre, constatamos um nú
mero reduzido de obras.

A primeira dificuldade encontrada para 
efetivar o levantamento é a ausência de ca
tálogos atualizados. Das instituições, ape
nas duas (Pinacoteca Aldo Locatelli e 

APLUB) têm catálogos e 
mesmo assim são antigos. 
Para as outras nos valemos 
das listas de patrimônio das 
instituições. O levantamen
to nos dá o número de 71 
obras assim divididas: cin
co na Pinacoteca Aldo 
Locatelli, 15 na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo, 20 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado 
Malagoli e 31 na Pinacote
ca da APLUB (Associação 

dos Profissionais Liberais Universitários 
do Brasil). Poucas são as pinturas, apenas 
39 num universo de 197, de acordo com 
o levantamento de Ângelo Guido (único 
efetuado até hoje). Com relação aos dese
nhos, constatamos a presença de apenas 
24 folhas, número insignificante se consi- 

' '?'&> 5 •%

derarmos as informações de Guido e Athos 
Damasceno e frente ao que podemos ver 
no comércio de arte local. Contamos oito 
gravuras das 15 arroladas por Guido (uma 
delas - Garças - está presente em duas 
coleções e há ainda registro de uma gra
vura não localizada na coleção do 
MARGS). Muito pouco para uma obra 
tão extensa e tão importante.

Este levantamento tem como principal 
objetivo atender à necessidade de tornar 
público o que existe de visível da obra do 
artista. Certamente a presença da obra de 
Pedro Weingãrtner em coleções privadas 
no estado (colecionadores e galeristas) é bas
tante expressiva, mas esta raramente torna- 
se visível. Um outro interesse deste levanta
mento é a possibilidade de identificar e do
cumentar um corpus fundador para iniciar 
um estudo atual da obra do artista. Este 
corpus permitirá compor um primeiro ca
tálogo sistemático (que possibilitará esta
belecer uma cronologia visual, mesmo que 
parcial, das séries), um índice de assinatu
ras (para a identificação correta das obras e 
datas), isso sem falarmos em informações 
sobre a técnica pictórica de Weingãrtner, o 
estudo de seus desenhos (esboços e estu
dos) e de suas gravuras (peças que, até onde 
sabemos, não foram ainda catalogadas).

Pouquíssimas são as obras de Pedro 
Weingãrtner das quais temos condições de 
recuperar suas histórias, isto é, estabelecer 
seus currículos, desde o estado de esboço e 
projetos (desenhos), a saída do ateliê do ar
tista para seus comandatários e proprietári
os, o aparecimento em publicações e parti
cipações em exposições até a presença, hoje, 
nas coleções abertas ao público. À ausência 
quase total de registros dos processos de

aquisição soma-se o desconhecimento de 
suas proveniências. Isto não se deve somen
te a “antiguidade” das coleções, mas ao des
cuido com este dado de vital importância. 
Exemplo disto é que ao investigarmos as 
obras de Weingãrtner, incorporadas ao acer
vo do MARGS (em 2002), observamos que 
elas não trazem histórico de procedência.
Esse problema deve-se também às institui
ções: observa-se uma quase total ausência 
de estudos sobre o perfil das coleções 
investigadas. Nada, ou quase nada, temos 
sobre como começaram, quais foram seus 
projetos iniciais, suas motivações e mesmo 
o histórico de suas aquisições.

Conhecidas e celebradas foram as 
aquisições de Têmpora Mutantur (em 5 
1900) por Borges de Medeiros para o 
Palácio do Governo, a de três pinturas (no 
mesmo ano) por Campos Salles, para 
oferecê-las ao Presidente da Argentina, e 
a de La Faiseuse DAnges (em 1910) pela 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, após 
sua aclamação pela crítica e pelo público. 
Pedro Weingãrtner teve, ao longo de sua 
vitoriosa carreira, numerosas encomendas 
oficiais (principalmente retratos) e obras 
adquiridas por instituições. O MARGS 
foi inaugurado com uma exposição indi
vidual do artista e, um ano antes, em 
1956, a Divisão de Cultura do Estado 
promoveu a publicação da monografia de 
Ângelo Guido sobre sua vida e obra. Hoje, 
cabe perguntar se a questão da visibilida
de pública da obra de um artista está ne
cessariamente ligada ao seu prestígio ar
tístico. Questão difícil de responder.

Paulo Comes 
Doutorando em 

Artes pela UFRGS

Daphms e Cloé. 1891. óleo 
sobre tela, acervo do MARGS

m ; A r. g s



COLECIONISMO

Novos caminhos para os museus
As coleções reais, franqueadas ao públi

co a partir da Revolução Francesa, inaugu
raram, no século XIX, o grande movimen
to cultural que criou museus em todo o 
mundo: as obras de arte da Tate Gallery, 
em Londres, tornaram-se acessíveis a to
dos; D. João VI trouxe para o Brasil rico 
acervo de História Natural e fundou o 
Museu Nacional; na América do Norte 
houve a preocupação de o museu voltar-se 
também para a cultura popular, mas as co
leções eram apresentadas de maneira caóti
ca e vistas como curiosidades.

O Imperialismo Colonial do fim do sé
culo XIX, alimentou, através de expedições 
científicas, os acervos que transformaram 
os museus em instituições de pesquisa. Com 
a introdução da pesquisa, o museu foi leva
do a especializar-se por áreas do saber e a 
remanejar as coleções, mas elas eram mal 
conservadas e o museu ainda era voltado 
para si mesmo.

As duas Grandes Guerras introduziram 
novos rumos em todas as áreas. A Sociedade 
das Nações, em 1926, congregou, pela pri
meira vez, associações nacionais de museus 
em uma Oficina Internacional de Museus. 
Foi o início da reflexão museológica que, após 
a Segunda Guerra Mundial, passou a ser co
ordenada pelo ICOM (International Council 
of Museums/ UNESCO). Este órgão, pa
trocinando reuniões internacionais com de
bates e propostas, tem atualizado caminhos 
e apontado propostas para os museus dos 
países participantes.

As coleções públicas acompanharam a 
ativação museológica que demonstrou um 
dinamismo crescente a partir de meados 
do século XX. O museu começou a ficar 

6 atento à organização racional dos acervos 
e suas funções primordiais de educação, 
ensino e restauro.

O museu que, num primeiro momen
to, serviu para depósito e conservação dos 
bens patrimoniais e considerou o público 
uma preocupação secundária, num segun
do momento, na opinião de Jorge 
Glusberg, orientou-se para serviços edu
cacionais como forma de legitimar suas de
mandas econômicas.

A partir dos anos 50, ganha relevo a ci
vilização de massa, mas o passado continua 
referência. Os museus dão, ao futuro, um 
passado. Mesmo assim, o museu ingressa 
no espírito de consumo da cultura, procura 
novos e variados públicos, tenta fazer do es
pectador um protagonista, oferece outros 
atrativos extra-coleção.

Outras mudanças vieram a ocorrer dos 
anos 70 em diante: museus sem acervo, 
exposições transitórias, museus sem sedes 
especiais, complexos culturais formando 
conjunto com museu e museus dentro de 
reservas naturais, entre outras localizações 
não ortodoxas.

A ciência museológica, em construção, 
está formulando e aperfeiçoando, com o 
apoio do ICOM, novas maneiras de pensar 
o museu, observando as especificidades de 
cada lugar do mundo. As reuniões interna
cionais, periodicamente realizadas, têm es
tabelecido bases para o desenvolvimento 
museológico. Destaque deve ser dado às 
“Declarações de Santiago”, resultado da 
Mesa-Redonda de Santigo do Chile, em 
1972. Na ocasião, foram salientadas as idéias 
de museu integral, isto é, aquele cuja ação 
leva em consideração a totalidade dos pro
blemas da sociedade, e museu como ins
trumento dinâmico de mudança social. 
Nesse momento era relegada ao segundo 
plano a missão de coleta e conservação.

Nos últimos tempos, novos conceitos 
impõem-se. O chamado “museu inteligen
te”, com recursos museográficos arrojados, 
privilegiando a interatividade, apresenta a 
coleção e oferece serviços educacionais atra
vés de novas tecnologias. O homem, usuá
rio do museu, entra no foco principal.

O museu, num projeto conjunto com 
escolas e outras instituições afins, incluin
do educação patrimonial, mesclando o 
lúdico com a informação, agindo de ma
neira informal, pode servir de ponto de par
tida para a construção de uma ação peda
gógica completa e harmoniosa, compatível 
com a nossa realidade de homens de um 
novo século.

A política a ser desenvolvida através do 
museu deve ser definida dentro de um pro

jeto abrangente, de modo que, de institui
ção sem processo, passe a participar do pro
cesso de transformação da realidade e da co
munidade, sendo coadjuvante da educação. 
O museu, como partícipe de um sistema 
educacional mais completo, englobando 
educação e cultura , é o lugar por excelên
cia da educação patrimonial, com o en
sino centrado nos bens culturais, pon
to de partida para desenvolver uma a 
tarefa pedagógica em consonância 
com a nossa realidade de homens 
de um novo século.

A prática de museu ain
da está ligada a um com
portamento culto e re-
quer uma certa for
mação intelectual, 
mas, aos poucos, o 
museu poderá ser 
apropriado por todos 

Preparar um fu
turo melhor é o fim 
de toda a comuni
dade humana, a 
Identidade, pre- jfí> 
servação do ^9 
Patrimônio, 
seleção do 
que reter do 
passado 
para prepa
rar o futu
ro, tudo 
visa a um 
mesmo
fim.

A educa
ção, a herança ^ 
cultural, a iden
tidade cultural, 
as maneiras de 
pensar o museu, as 
coleções, a memória, 
todos fazem parte da ba
gagem humana na procu
ra da felicidade.

Mera Regina Luz Grecco
Técnica em Assuntos Culturais 

da SEDAC e aluna do Pós-Graduação 
em Museologia da UFRGS

Manipulação eletrônica em cima 
de porcelana chinesa, estilo 
mandarim, século XVIII. Museu 
Carlos Costa Pinto, Salvador. Bahia.

x
'.V*"c

LJIVI NOVO J N^VA PROVAITQ
D IMPRIMIR CULTURA

WWW.NaVAPROVA.COM.BR - [51] 334G 5454

M ARGS

http://WWW.NaVAPROVA.COM.BR


Concertos MARGS 

& Capa Engenharia
CURSO

Desenho 

da figura 

humana

Parceiros da AAMARGS

Confira os descontos e benefícios que as 
empresas parceiras da 
Associação de Amigos do Museu 
oferecem aos sócios:

Referência na conservação e divulgação das artes visuais sulinas, o MARGS 
lança-se agora a outro desafio: instituir em seu espaço um núcleo de apresenta
ção e audições musicais. Trata-se do projeto Concertos MARGS & Capa Enge
nharia, com estréia no dia 26 de julho, às 17h30min, nas Pinacotecas. A inici
ativa, que conta com o patrocínio exclusivo da Capa Engenharia, prevê concer
tos de música erudita no Museu nos últimos sábados de cada mês, até o final do 
ano. O concerto de abertura traz o solista Diego Grendene e o maestro Cláudio 
Ribeiro regendo a Orquestra de Câmara do Rio Grande do Sul, formada espe
cialmente para os eventos da série. O repertório escolhido para o primeiro espe
táculo inclui peças de Georg Friederich Hándel, Joaquin Rodrigo, Jubertus 
Hofmann, Ernst Mahle, Albert Roussel, Alberto Nepomuceno e ainda a cole
tânea de Canções Populares Brasileiras, de Radamés Gnattali.

O projeto busca convergir música e artes plásticas num espaço já consagra
do no circuito cultural do Rio Grande do Sul. A idéia central é p 
encontro do público com a arte e a música erudita de forma gratuita, criando 
uma opção diferenciada da lazer aos finais de semana de Porto Alegre. A produ
ção artística da série, assinada pela cantora lírica Laura de Souza, prevê a seleção 
de instrumentistas com larga trajetória em níveis nacional e internacional. Será 
também uma oportunidade para dar destaque a músicos gaúchos, estimulando 
a carreira de jovens profissionais da área. Laura aposta na formação de 
público cativo, adepto ou não à audições líricas.

O maestro Cláudio Ribeiro assume a supervisão do projeto, além da 
regência dos concertos. Ribeiro é graduado pelo Instituto de Arte da UFRGS 
com especialização na Holanda e na 
ÇÕes à frente de diversas orquestras no Uruguai, Argentina, Itália, Venezuela, 
México, Portugal, Alemanha e Estados Unidos. No Brasil foi regente titular 
da Osquestra Sinfônica de Porto Alegre, tendo participado do espetáculo 
Carreras nas Missões, na vinda do tenor José Carreras ao Rio Grande do Sul.

Até o final do ano estão programados mais cinco concertos. Ao longo da 
série os eventos promoverão desde recitais solos até concertos com orquestra, 
solista e coro. Para dezembro, quando acontece o último espetáculo de 2003, 
está marcada a Grande Gala de Final de Ano, um concerto especial que promete 
reunir no MARGS músicos e cantores líricos de projeção internacional.

Artes Antigüidades 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%

Dar forma de arte à anatomia humana 
vem sendo o desafio que o artista plástico 
Plínio Bernhardt vem propondo aos alu
nos do curso que ministra nos Torreões do 
MARGS há mais de 13 anos. Em Desenho 
da Figura Humana, o ex-diretor do Museu 
tem o cuidado de atender de modo perso
nalizado cada aprendiz de artista, exigindo 
de todos eles as diversas possibilidades de 
trabalhar as inúmeras facetas do corpo do 
homem à base do carvão, da tinta e do giz 
pastel. São encontros semanais que aconte
cem aos moldes de um ateliê. A cada aula, 
um modelo vivo diferente é convidado para 
que os alunos descubram as particularida
des de diferentes biótipos.

A partir de um exercício profundo de 
observação, o aluno é levado a adentrar vi
sualmente no modelo, desenhando a dinâ
mica do seu movimento, a relação que a 
figura estabelece com seu entorno. O pro
grama destaca cuidados especiais com o 
equilíbrio do desenho, a profundidade, a 
sobreposição de planos, as luzes e sombras 
que trazem à imagem volume e densidade.

Uma nova turma de Desenho da Figura 
Humana se inicia em agosto. Inscrições de 
terças a sextas, das 13 às 18 horas, na 
AAMARGS. Informações no Núcleo de 
Extensão, pelo fone (51) 3221-3545.

romover o

um

Itália. Sua trajetória reúne apresenta-

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

CAFE A partir de julho, sempre aos sábados, o Café do MARGS oferece 
clientes a tradicional feijoada. O prato é servido com laranjas em cubos, farofa, 
refogada, moranga alpesto e outros acompanhamentos. A opção de almoço está disponí-

casa recebe seus clientes de terças a domingos, das 10 às 19

aos seus
Cursos de arte no MARGS
Estão abertas as inscrições para os cursos de arte do MARGS para o 
segundo semestre. Serão oferecidas as modalidades Desenhe Pintando 
com Paulo Porcella. Desenho da Figura Humana com Plínio Bernhardt. 
Aquarela Básica com Eduardo Guimarães. Orientação Integrada 
Pintura com Karin Lambrecht. Pintura a ó/eo ou acrílica com Enio 
Lippmann, Manga, Cartoon e Ilustração com o grupo Legio Studio. As 
aulas iniciam na primeira quinzena de agosto, nos Torreões do Museu. 
Os encontros acontecem aos moldes de um ateliê, através de exercícios 
constantes da técnica e de apreciação. Todas as modalidades preveem 
encontros semanais de quatro horas, sempre à tarde; somente o curso 
de Mangá oferece turmas pela manhã e aos sábados.
Os sócios da AAMARGS têm 10% de desconto no valor das inscrições 
que podem ser parceladas em até quatro vezes para o público em geral. 
Mais informações no Núcleo de Extensão do MARGS pelo fone (51) 
3221-3545. As inscrições devem ser feitas na Associação de Amigos do 
Museu, de terças a sextas, das 13 às 18 horas, na sede do MARGS.

couve

vel das 1 lh30 às 15 horas. A 
horas. Fone (51) 3211-4945 7
! a! ENSAO No dia dois de agosto o MARGS dá seguimento ao projeto Happy Hour 
Cultural, momento em que artistas plásticos e psicanalistas reúnem-se com o público para 
debater processo criativo. O convidado dessa vez será o escultor Luiz Gonzaga. O evento 
acontece no Auditório do Museu, a partir das 19 horas e tem entrada franca. Mais informa
ções junto ao Núcleo de Extensão, pelo fone (51) 3221-3545

LOJA Até o dia 10 de setembro, quem apresentar a edição de julho de 2003 do Jornal do 
Museu na Loja do MARGS, ganha 20% de desconto na compra de camisetas estampadas 
com imagens de obras do acervo. A coleção traz uma série de artistas como Ado Malagoli, 
Burle Marx, Cândido Portinari, Rubem Grilo entre outros. Confira a promoção na Loja 
do MARGS, aberta de terças a domingos, das 10 às 19 horas. Telefone (51) 3228-8533

AAMARGS A Associação de Amigos do Museu está iniciando uma nova campanha p 
adesão de sócios. Consulte as categorias e torne-se também um amigo do MARGS. Infor
mações de terças a sextas, das 13 às 18 horas. Fone (51) 3224-4255

BIS i RO Confira diariamente os pratos escolhidos pelo chefno cardápio do Bistrô do MARGS. 
A cada almoço a casa oferece uma opção de massa, risoto, frango e filé a preços promocionais. 
Reservas pelo fone (51) 3225-4484 ou pela Central de Eventos (51) 3225-3001

em

ara
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•Fiat 
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MEMÓRIA

Do alto de um avião,
jogar poemas sobre Porto Alegre

Pedro Geraldo veste 
Juillet 14 (Liberte). 1972.

“Há uma geração literária, quando nas
ce o descontentamento contra os velhos 
padrões”. Esta é a primeira frase da apre
sentação do livro Canto à beira do tempo, de 
Pedro Geraldo Escosteguy, publicado em 
1955. Não era o seu primeiro livro. O poe
ta tinha 39 anos e se experimentava em no
vas formas de expressão. Assumia o verso 
livre e rompia com a sua forma de poetar 
até então. Enturmava-se com os poetas do 
Grupo Quixote e encarnava o projeto de re
novação literária proposto pela agremiação. 
Dava forma à sua inquietação em relação 
aos padrões dominantes da época.

De certa maneira, Pedro Geraldo foi 
assim a vida inteira: incomodado, descon
tente, ousado. Sempre disposto a experi
mentar novas estéticas, sempre se reunindo 
com outros artistas e com eles dividindo suas

do, esse Escosteguy. É um bruxo”.
Era assim. O Grupo Quixote encerra

ra a sua fase histórica (1947 a 1961) e 
reiniciava outra, no início dos anos 80. 
Pedro Geraldo chegara de sua longa esta
dia no Rio de Janeiro (onde morara desde 
o início dos anos 60), o IEL publicara um 
caderno sobre Heitor Saldanha, livros de 
Silvio Duncan e Fernando Castro, e a tur
ma ficara empolgada. Isto é, os remanes
centes do Grupo Quixote reanimaram-se e 
sonhavam barbarizar a cena literária porto- 
alegrense como fizeram anteriormente. Es-

gerir alterações nos versos. O Silvio não 
aprovava esta conduta professoral, mas 
Escosteguy achava que o poema era ma
téria-prima para reflexão crítica, para cor
tes e supressões, e fazia das nossas reuni
ões uma verdadeira oficina literária. O 
que, de certa maneira, ele já fizera nos 
anos 50, na sede da Associação Cultural 
Quixote, no edifício do Grande Hotel. 
Muitos de nossos livros nasceram ali, com

precisava ser enfrentada, como o poder dos 
curas e barbeiros, inimigos do Quixote de 
Cervantes. Sintonizávamos com o descon
tentamento e o delírio de Pedro Geraldo e 
pronto: estava feita a parceria. Com 70 
anos, o poeta ainda cultivava uma inquie
tação juvenil admirável. Mais inquieto e 
ousado que nós, que andávamos na faixa 
dos 30 anos. Isso ele nos delineava nas 
madrugadas porto-alegrenses dos anos 80. 
Enquanto descíamos a avenida Borges, 
acompanhando-o até o ponto do táxi. A 
avenida transformada num cenário degra
dante — certa vez fomos cercados por pive
tes e escapamos por pouco de sermos as
saltados. A avenida degradada e nós, sob a 
batuta do poeta, engrandecidos de sonhos, 
de ousadias e de transfigurações poéticas.

Vítor Biasoli 
Poeta e professor 

de História da UFSM

os cortes e sugestões do Escosteguy, entre 
cálices de vinho ou copos de chope, fu
maça de cigarros, e pedaços de picanha. 

Quando a reunião terminava, estáva-ses poetas passaram a se reunir no restau
rante Hereford - Silvio Duncan, Pedro mos embriagados - não necessariamente de 
Geraldo e Fernando Castro, especialmente álcool. Descíamos a avenida Borges de 
- e novos poetas foram convidados. Apare
ceram vários, sendo os mais assíduos:

Medeiros, acompanhando o poeta até o 
ponto de táxi, e depois seguíamos pelas ruas 

Haroldo Ferreira, Chico Settineri, Jaime do centro de Porto Alegre. Pedro Geraldo 
Cimenti, Nestor Ornar dei Pino e Vitor nos desenhava um quadro literário que fora 
Biasoli. As reuniões aconteciam todas as se- o dos anos 50 e 60. O poema circulava de

uma outra maneira naqueles tempos, nós 
desconfiávamos que a situação mudara

inquietações.
Eu o conheci em 1985, com trajetória 

de poeta e de artista plástico consolidadas 
e, mesmo assim, experimentando sempre.

manas e nos divertíamos. Trocávamos poe
mas, livros, fazíamos planos. Pedro Geral-

Tinha um conjunto de pequenos papéis do achava que a literatura rio-grandense completamente, mas nos sentíamos en-
na carteira e cada um deles trazia um haicai. precisava ser sacudida e encarnava a eterna volvidos pelo poeta... Alguma coi-
Às vezes, sacava um ou outro daqueles inquietação do Quixote. Segundo sa dos velhos padrões que
papeizinhos e lia. Eram os poemas que anos Fernando Castro, ele jogaria poemas do alto Escosteguy identificara
depois a Martha Goya organizou em Poe- de um avião sobre Porto Alegre inteira. Ele no passado sobrevi-
sia Reunida (EDIPUCRS, 1996). Poemas daria um jeito de transformar a cidade pela viam. Alguma
curtos, sintéticos - fruto de uma concisão via da poesia. Projetos assim embalavam as coisa que
difícil para um poeta dado a poemas ex- nossas noites no restaurante Hereford.
tensos, como os de Madrugadas primiti- Pedro Geraldo colocava-se como

8 vas, também reorganizados por Martha mentor de muitos de nós, aprendizes de po-
Goya no livro citado. eta. Trazia uma ou duas canetas no bolso

Além dos haicais na carteira, Escosteguy da camisa e, invariavelmente, quando lhe
trazia um baralho de Tarô que ele próprio apresentávamos os poemas, pega-

partir de personagens e símbolos va uma dela com cuidado ecriara a
do D. Quixote, de Cervantes (e que o Nestor punha-se a corrigir e su-
Omar dei Pino ilustrou nos anos 80). Nas
nossas reuniões no restaurante Hereford, ele
afastava os cálices de vinho e colocava as car- rr-
tas do Tarô para algum de nós. Cada carta ; WB&2nvPoema ao ar livre,continha um haicai, o conjunto das cartas %% 'Cisne, gramado do 

MAM-RJ, 1969,selecionadas compunha um poema que ele
lia e interpretava. O sujeito que escolhia as
cartas ficava impressionado e ele explicava:
“Eu não sei o que disse a respeito da ma vida.
O poema é polissêmico, os significados são
vários e os sentidos são dados por ti”. O Sil
vio Duncan, invariavelmente na ponta da
mesa, sorria e resumia o assunto: “É dana-
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