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SEDAC

Cultura, 

patrimônio 

de todos LEITURA

“Entre o olhar
e a iluminação”

✓

Administrar uma Secretaria da Cultura, 
estado como o Rio Grande do Sul, celeiro de 
grandes artistas e criadores culturais em 
todos os setores, exige uma visão mais ampla 
do que seja Cultura. Para nós, esse conceito 
não pode ficar restrito às atividades artísticas, 
por mais importantes e essenciais que sejam 
para uma cidade, um estado ou um país. 
Nossa visão de cultura, ao contrário do que 
alguns imaginam, não pretende privilegiar 
uma ou outra área, uma ou outra das 38 
instituições que compõem a Secretaria. 
Queremos que todos os setores se 
desenvolvam, tanto a Fundação Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre como o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, apenas para citar 
dois exemplos, sem esquecer as médias e 
pequenas instituições, como as do interior; 
pequenas na dimensão física, mas grandiosas 
pelos desafios diários que vencem, superando 
obstáculos e mantendo viva a idéia de 
cultura nas mais diferentes querências 
gaúchas.
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

está, sim, merecendo da Secretaria muita 
2 atenção também com a expectativa de ser 

celebrada uma permuta com o Ministério da 
Cultura, através do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para 
que a Casa da Alfândega, localizada num 
anexo ao seu prédio, passe a abrigar a reserva 
técnica, possibilitando que o público tenha 
acesso a obras até então desconhecidas. Essa 
parceria permitirá que grandes exposições 
sejam realizadas pelo Museu. A recente visita 
do ministro da Cultura, Gilberto Gil, ao Rio 
Grande do Sul trouxe esperanças à idéia pelo 
total interesse por ele demonstrado sobre o 
assunto. Tudo indica que deverá prosperar.

RoqueJacoby 
Secretário de Estado da Cultura
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Eduardo Vieira da Cunha persegue ou 
é perseguido pela tendência autobiográfica 
ao constituir uma rede discursiva reveladora 
dos efeitos de sua obra? Quando o autobio
gráfico torna-se arte? Podemos afirmar que 
toda obra de arte é autobiográfica?

Talvez, se pensarmos que o artista, ao 
segredar algo de si através do ato criativo, 
incorpora neste processo referências pesso
ais, recortes de sua própria história familiar, 
assim como elementos do contexto social e 
cultural em que se insere.

Esta intimidade com a própria arte cria 
inicialmente um certo ineditismo no traba
lho do artista, algo que vai além de uma 
proposta subjetiva relacionada ao ato cria
tivo. Quem sabe (trans) subjetiva? Há uma 
espécie de errância enunciativa na busca da 
trilha de significantes que compõe a recons
tituição de sua própria história, como se o 
exercício da associação livre, parte de um 
processo analítico, estivesse em jogo; algo 
da ordem de uma auto-análise através do 
exercício associativo do trabalho artístico 
que independente da linguagem: fotografia 
ou pintura.

Sabe-se que alguns artistas procuram 
ocultar as referências pessoais, chegando às 
vezes ao extremo de eliminar a posição 
enunciativa quando o ato criativo parece 
submeter as autobiografias a uma certa 
metamorfose que acaba revelando um efei
to artístico reconhecido como tal.

A verdade é que, velado ou revelado, o 
ato criativo é portador de um traço unário, 
ou seja, idiossincrático, que identifica o su
jeito em relação à própria autoria fazendo 
ruídos identificatórios no social e criando 
demandas de reconhecimento.

A obra é projetada discursivamente 
numa narrativa que lembra “garimpar” pre
ciosidades que, entre achados e perdidos, 
busca resgatar histórias e lacunas do passa
do na tentativa de simbolizar o presente.

13 A arte, assim como a história, é sempre 
um lacunar, exigindo do leitor uma busca 
de elementos na obra e em si mesmo que o 
desloquem de sua posição enunciativa ha
bitual, propiciando novos lugares de onde 
possa emergir um sujeito.

O artista propõe uma versão extrema
mente intimista, quando sua arte faz me
táfora de referências da infância, recom
põe sutilmente fragmentos de memórias e 
evocações de perdas, lutos transformados 
em poesia, sensível à importância das raízes 
familiares.

Esse processo de apropriação de 
significantes representa sua trajetória da fo
tografia à pintura, ou seja, nas incertezas do 
tempo e do espaço, existe uma “devoração” 
reveladora de um exercício antropofágico 
que, entre lembranças e vivências, as 
dicotomias presença-ausência, positivo-ne- 
gativo, cura-doença, vida e morte assumem 
um valor constitutivo.

É como se o artista estivesse encenando 
um drama pessoal, que representa as perdas 
que todos nós sofremos, porém revelando- 
se como um livro aberto que não cessa de 
se reinventar e que nos questiona sobre o 
que fazemos com nossas próprias perdas.

“Entre o olhar e a iluminação”é possível 
vislumbrar uma força escópica pulsional e 
enigmática, recortando diferentes facetas da 
fragilidade que nos diz humanos.

É como se pudéssemos pensar que a obra 
abraça a beleza do mundo interior ou, como 
diria Leonardo da Vinci, “Não vês que o olho 
abraça a beleza do mundo inteiro?(..) É a 
janela do corpo humano, por onde a alma 
especula e jrui a beleza do mundo, aceitando 
a prisão do corpo que, sem esse poder, seria 
um tormento(...)
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Emília Viero. 
arte-educadora.

Jaime Betts e 
Lenira Balbueno Fleck 
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Álbum de família. 
Instalação com negativos 
em médio formato. 2001EXPOSIÇÃO

O delicado encontro 

da fotografia com a pintura
Eduardo Vieira da Cunha encontra no 

delicado cruzamento entre a fotografia e 
a pintura a base de seu projeto poético. A 
exposição que ocupa as duas salas superi
ores do MARGS lança o espectador numa 
possível travessia entre a sombra e a luz. 
Palavras recorrentes na exposição, elas gui
am boa parte do percurso do artista, tan
to no trabalho como repórter fotográfico 
como no de pintor e professor no Insti
tuto de Artes. A professora Icléia Cattani, 
articulista no recém lançado livro do ar
tista, escreve que sua pintura materializa 
a problemática da fotografia. Ou, nas pa
lavras de Eduardo, “no movimento lento 
das mãos, vou tratando a superfície pic
tórica como uma superfície sensível, feita 
de relações químicas, efeitos físicos e de 
iluminação”.

Revelar uma imagem pressupõe uma 
construção ficcional. Desde o recorte no real, 
o isolamento de algo do seu contínuo, a pose 
que impõe uma ordem, o enquadramento 
arbitrário, o acaso instantâneo do obturador. 
Ao contrário da pintura, que nasce no lento 
ato de acrescentar sombras e luzes, a imagem 
da fotografia, escreve Vieira da Cunha, “só 
encontra sua espessura e seu corpo nas som
bras do negativo. Um corpo com uma alma 
que se revela simplesmente pelo desejo de 
ser guardado, oculto, em um arquivo, de 
modo a abrigar intacta a síntese das experi
ências visuais e a capacidade de restituí-las”. 
Na aconchegante sala que abriga a instala
ção feita de guardados, é como se o artista 
acendesse uma lanterna mágica ou abrisse 
uma caixa de brinquedos, um mundo em 
outra escala, iluminando objetos lúdicos e os

negativos de fotografias domésticas e rituais 
cotidianos. É uma caixa de negativos, segun
do o artista-fotógrafo, uma “caixa-preta psí
quica”, feita do desejo de assimilar o que existe 
e o que não existe mais.

Envoltos na atmosfera proustiana, mui
tos desses elementos reaparecem, na sala ao 
lado, construídos em grandes proporções 
pictóricas e colorido intenso. Transfiguram- 
se em outro contexto: são espécies de 
colagens, contrastes entre figuras fragmenta
das e fundo. Nas pinturas, as recorrentes 
imagens de veículos (diversos meios de trans
porte) sugerem outra associação cara ao ar
tista: o exílio, a viagem como metáfora pro
dutiva, o sujeito em trânsito que amplia o 
olhar, condição que estimula o ato criativo. 
Numa viagem incessante, em busca da sua 
imagem (guardada ou não), o artista vai se

apropriando dos códigos exógenos num pro
cesso antropofágico, de devoramento.

Há ainda outro elemento fundamental 
na poética do autor e que fez parte de sua 
tese de doutoramento na Sorbonne em 2001: 
os populares ex-votos encontrados nas igre
jas baianas, imagens espontâneas em busca 
de transcendência, na procura do milagre, 
da luz. Para a crítica de arte Mônica Zielinsky, 
esse acervo perde sua aparência original e 
ganha um caráter simbólico de agradecimen
to. “A maior graça para Eduardo vem a tor
nar-se sua própria pintura, como meio para 
superar todas as perdas. Sob este ponto de 
vista, pode-se compreender que cada um de 
seus quadros transforma-se em uma dádiva 
alcançada, um verdadeiro ex-voto”.

C/da Colin 
Jornalista
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SEMINÁRIO

Para quem olha
No uso corrente brasileiro e quase por 

toda parte do mundo, a palavra mídia - ou 
mídias - significa a presença e o uso dos 
meios de comunicação mais tradicionais tais 
como a imprensa escrita, o rádio e a televi
são. Para existir um meio, seria obrigatória 
a presença de artefatos materiais capazes de 
levar informações, produzindo ou não sen
tido formal - discursos - ou configurando 
idéias - argumentos - de um ponto a ou
tro. Desconsidera-se, neste senso comum 
que é amplamente validado pela academia, 
quaisquer possibilidades de se produzirem 
formas ou significações sem a existência 
apriorística dos meios materiais citados.

Mais recentemente, o uso desta expres
são foi ampliado no sentido de abarcar a 
Internet, que seria, segundo os mais otimis
tas, a mídia de todas as demais mídias. A 
rede das redes ganhou este status, muito mais 
por se parecer, no que se refere ao trânsito 
de informações, com as mídias tradicionais, 
do que por efeito de qualquer outro fator. 
Ela seria uma mídia, porque nela poder-se- 
ia consultar informações e não porque teria 
uma natureza midiática material e simbóli
ca. Neste caso, privilegia-se o trânsito das 
informações, confundindo-o com o meio 
de comunicação. Segue-se a McLuhan, de 
modo acrítico.

como objetos físicos e menos como bens 
simbólicos. Isto tem imensas implicações 
nas questões de políticas de acervo, inves
timentos a serem feitos, bem como, nas 
opções de tratamento técnico destes do-

nais publicitários, a serviço das políticas 
públicas das instituições. Dialogam, ain
da, com a sociedade sobre a pertinência 
ou não das atividades desenvolvidas e ca
nalizam os desejos e aspirações do público 
e dos mais diretamente envolvidos.

Na nossa sociedade do espetáculo, al
guns museus são pops, isto é, são reconhe
cidos como aparatos da midiatização e 
globalização da Cultura e das artes. Algu
mas exposições, principalmente as de obras 
de arte concebidas no exterior, alcançaram, 
nos últimos dez anos, imenso sucesso de 
público. Estas iniciativas foram acompa
nhadas por custosas campanhas publicitá
rias, que garantiram a presença massiva de 
visitantes. O sucesso de público e de críti
ca do espaço multimídia do Centro Cul
tural do Banco do Brasil demonstra que as 
atividades museológicas são facilmente 
incorporáveis ao leque contemporâneo de 
opções de consumo de arte.

O grande interesse despertado pelas ex
posições de artistas como Rodin, Monet, 
Picasso, Goya dentre outros são indicado
res da existência de um padrão de consu
mo de arte multifacetado e da fome públi
ca pelo acesso às informações sobre o as
sunto. Pode-se objetar que ainda existe uma 
perspectiva eurocêntrica, em um país onde 
as culturas africanas e indígenas foram fun
damentais para sua organização. Certa
mente, este modo de ver o problema não é 
um problema exclusivo dos gestores, sen
do uma forma naturalizada pelo público 
de como se deve

cumentos.
Divergindo desta visão, dir-se-ia que 

os meios de comunicação vão além dos ob
jetos e suportes que transportam ou regis
tram informações e/ou argumentos ou dis
cursos. Haveria dois gêneros de meios de 
comunicação: os de natureza material e os 
simplesmente simbólicos. Os primeiros, 
mais facilmente reconhecidos como tais, 
não deveríam ser mais compreendidos ba
sicamente pelas suas naturezas materiais. 
Isto porque suas articulações operacionais 
dependem do simbólico. Os segundos, tais 
como o amor ou a violência, nascem no 
simbólico e se materializam ou se 
corporificam para existirem de fato.

A constituição de meios de comunica
ção entre os homens, mediados ou não por 
máquinas, indicaria a presença de artefa
tos materiais e/ou simbólicos que os
consubstanciem. Junto com os jornais exis
tiríam concepções de como eles devem co- 
municar-se com a sociedade. A presença
física dos museus seria acompanhada pela 
construção dos artefatos simbólicos que in
formam para audiências cativas ou abertas 
as suas políticas internas e públicas.

Isto respondería, por exemplo, ao pro
blema de como fatias do público interes
sam-se ou não por determinado artefato 
construído. O problema não estaria ape
nas no artefato em si mesmo. Seria com
preensível pela relação comunicacional 
estabelecida, considerando-se a complexa 
teia entre o material e o simbólico.

O diagnóstico da presença destes mei
os de comunicação simbólicos retiraria a 
discussão do patrimonialismo habitual. 
Chamaria a atenção para o fato de que a 
Cultura é um todo instável, sujeito a 
flutuações das mais diversas naturezas. Es-

Certamente por efeito da forte influ
ência da transmissão de mensagens pelas 
redes de computadores, a palavra mídia 
também vem sendo usada significando a 
representação dos suportes físicos. O 
disquete, a fita magnética, o papel etc. se
riam mídias, por conterem e permitirem a 
circulação e a estocagem de informações 
que, potencialmente, podem ser 
comunicadas. Este uso segue a lógica do 
inglês, língua que tende a atribuir inúme
ros significados a uma mesma palavra, ao 
contrário da tradição semântico-linguística 
neolatina. Pensa-se que o suporte em si não 
é um meio, passa a ter esta característica 
quando há o registro de informações e a 
intenção humana, mesmo que apenas po
tencial, de usá-las. Em suma, quando o 
suporte converte-se em um objeto social.

No caso dos museus e de

consumir arte.
A atual polêmica sobre a instalação do 

museu Guggenheim no cais do porto do 
Rio de Janeiro ilustraria o problema de 
como setores do Estado e do mundo dos 
negócios encaram presentemente a orga
nização da cultura por meio de ativida
des museográfícas. Todo o tempo, os 
adeptos e críticos da proposta a vêm dis
cutindo a partir de seus aspectos econô
micos e políticos e quase não falam dos 
socioculturais.

Não há dúvida de que se trata de um 
projeto equivocado, de mais um ‘elefante 
branco’ gerido nos bastidores do poder pú
blico e de suas relações com as empresas, 
altamente dispendioso e de efeito discutí
vel. Os críticos estão certos. Mas, o que 
parece mais grave é a concepção de cultu
ra que vem embutida neste projeto. Mais 
uma vez, discute-se a pertinência ou não 
de um museu pelos seus aspectos formais.

A grande pergunta que precisa tam
bém ser feita é a que tipo de cultura tal 
projeto serve. Qual será o tipo de inter
venção cultural que um museu comple
tamente desenraizado provocará? Acredi

tas flutuações seriam na maioria dos casos 
frutos da política, isto é, de como os sujei
tos envolvidos se movimentam no uso dos 
artefatos culturais, defendendo ou se de
fendendo de interesses múltiplos. Compre
ender estes meios consiste em tarefa fun
damental para o avanço de uma teoria e 
de práticas que intervenham no problema.

Das três instituições (bibliotecas, arqui
vos e museus) que guardam, organizam e 
disponibilizam documentos, os museus são, 
sob o ponto de vista midiático, os mais rui
dosos de nosso tempo. Os meios de 
nicação materiais tradicionais noticiam e 
valorizam algumas atividades museográfícas. 
Em primeiro lugar, são usados como ca-

suas peças, 
torna-se difícil que sejam entendidos como 
meios de comunicação - mídias. Ainda é 
difícil operar a liberação do conteúdo in
formativo, discursivo e argumentativo do 
ambiente museográfico dos seus aspectos 
materiais, vistos pelo ângulo patrimonial.

São hegemônicas as visões que anu
lam o potencial comunicacional de inú
meros objetos sociais. Por mais que seja 
evidente que eles servem para comunicar 
informações e, por vezes, argumentos, os 
sensos comuns costumam pensá-los mais

comu-
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o museu?
ta-se que a negação de apoio a este pro
jeto deveria estar baseada na crítica radi
cal a sua natureza estranha e à formação e 
ao desenvolvimento de nossa cultura, que 
objetiva trazer o neoliberalismo e as in
dústrias culturais internacionais para o 
centro do modo como o Estado e as em
presas relacionam-se com a Cultura no 
Brasil.

Trata-se de um modo de compreender e 
comunicar o nosso passado.

No cais do porto do Rio de Janeiro, 
seria bastante interessante a instalação de 
um grande museu social dos escravos. Afi
nal, por lá passou a maior parte dos afri
canos que vieram para o Brasil. Certamen
te atrairia à atenção nacional e internacio
nal. Ser-se-ia original, gastar-se-ia menos 
e se incluiría mais pessoas, além do públi
co das classes médias que visitam os mu
seus brasileiros. Isto faria muito

No Brasil, como em todo o mundo, os 
museus nasceram como instrumentos da 
ordem política e social estabelecida. Vieram 
para comunicar às parcelas mais instruídas 
da população a construção da versão oficial 
ou oficiosa de seu passado - museus históri
cos ou de época -; as concepções hegemônicas 
de arte e cultura artística - museus de arte -; 
as crenças científicas’ consensuais ou quase 
completamente aceitas pelas autoridades 
acadêmicas sobre a natureza e o homem - 
museus de ciência. Portanto, os museus 
comunicam-se com a sociedade através 
desta triangulação que inclui, principal
mente, a história, a arte e as ciências. Des
ta, deduzir-se-ia as representações dos sig
nificados de nossa sociedade e cultura, fei
tas pelos sujeitos envolvidos, incluindo-se 
nestes o público-alvo.

Os museus são objetos sociais forma
dos pelo uso privado e público de suas 
instalações, peças e composições — expo
sições -, políticas de acervo etc. Os mais 
significativos são instalados em prédios 
imponentes, que, por vezes, são em si 
mesmo peças museográficas, e em espa
ços urbanos especiais. Respiram a ordem 
política e social. Se ela é excludente, os 
museus tendem mimetizar o fato, exclu
indo tudo aquilo, isto é, fatos, pessoas, 
objetos, concepções etc que não interessa 
comunicar ou destacar.

Os museus olham’ para seus públicos, 
enquanto meio de comunicação. Este 
olhar’, bem como a recepção dos que con
seguem perceber suas existências ou são atin
gidos e reagem a elas, consistiría em um 
meio de comunicação simbólico específi
co. Obviamente, isto é uma construção 
compreensível a partir do estudo das de
mandas sociosimbólicas e do papel politi
camente ativo dos gestores das instituições. 
O público jamais é inteiramente passivo, 
participando na construção do meio e na 
sua operacionalidade.

É notável a inexistência de alguns 
que, ingenuamente, poder-se-ia supor 

como necessários às maiores cidades do país. 
O trabalho escravo, por exemplo, que foi o 
centro social do Brasil durante quatro 
centúrias, jamais ganhou um museu a sua 
altura. Não se trata da inexistência de obje
tos, concepções, instalações possíveis etc.

mais ru
ído de interesse museográfico nas mídias 
do que a deletéria polêmica político-eco- 
nômico-administrativa do Guggenheim.

Os museus, sejam administrados pelo 
poder público ou organizados pela esfera 
privada, devem ser compreendidos como 
frutos da dinâmica entre seus sujeitos so
ciais e políticos e as concepções defendi
das em contextos históricos definidos. 
Não existem museus ingênuos. Suas cons
tituições e funcionamentos, opções e pro
blemas são construções artificiais feitas pe
los homens e mulheres, que o fazem com 
os limites de suas épocas. Não se trata de 
algo muito diverso dos casos dos arqui
vos e das bibliotecas. Existem diferenças 
individuais entre os gestores. Há quem 
se empenhe mais e ao contrário. Há quem 
ajude e quem atrapalhe. Mas, também há 
limites, por vezes insuperáveis, que não 
dependem da qualidade profissional, éti
ca e pessoal dos envolvidos.

Compreender os museus e as práticas 
museográficas como a construção de meios 
de comunicação simbólicos significa um 
giro de 180° no olhar convencional sobre o 
problema. Abandona-se, nesta proposição, 
o patrimonialismo, sem qualquer perda para 
os patrimônios. Revêem-se as técnicas, 
recolocando-as a serviço de uma nova visão 
teórica do problema. Consideram-se os pú
blicos como cúmplices das práticas e bus-
ca-se um ajuste entre estas e uma teoria com
preensiva das questões que as circundam.

Ainda dentro desta visão, rasga-se o 
véu do empirismo que tanto caracteriza as 
práticas museográficas. Busca-se ir além da 
tradicional solução técnica, ponderando que 
ela não é suficiente para resolver o proble
ma do desenvolvimento deste tipo de insti
tuição. Passa-se a discutir os museus como 
produtores de artefatos simbólicos de cul
tura. Por isto, eles seriam parte da teia da 
construção das subjetividades, isto é, das 
múltiplas possibilidades de se perceber o 
entorno social.

mu
seus

Luís Carlos Lopes 
Professor do Mestrado 

e Doutorado em Comunicação 
da UFF (texto resumido da sua 

participação no seminário 
Produzir Museu, realizado 

no MARGS em maio de 2003). Richard Flamilton, The Solomon Guggeirheim Museum. 
1965-66, Relevo. Fibra de vidro e celulose
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COLECIONISMO

O desejo de guardar
A necessidade de colecionar é contem

porânea da coleção de objetos utilitári
os que acompanhava o homem pri

mitivo em seus deslocamentos. 
Com o tempo, foi estendida 

aos objetos de uso religioso 
e, aos poucos, aos evoca

tivos, pois as ações hu
manas não são aleató

rias, têm significado, 
são regulamenta
das, repetidas, 
aperfeiçoadas e 
revestidas de 
simbolismo que 

| pode ser transfe-
] rido a elemen

tos palpáveis.
O colecio- 

nismo ligou-se, 
desde o início, 
à idéia de posse 
que, por sua 
vez, gerou o 

conceito de pro
priedade. Possuir 

objetos tornou-se 
manifestação de po

der. Assim, a coleção 
foi ultrapassando sua 

funcionalidade e tor
nando mais evidente seu 

lado simbólico.
Na antigüidade, as 

grandes coleções estão liga
das aos senhores, reis e im

peradores, mas são paralelas 
ao desejo das culturas de con

servar, para o futuro, seu patri
mônio. Aurora Leon nos aponta, 

em seu livro El Museo, que o “cole- 
cionismo, apesar de seus problemas, 

foi um fenômeno sociocultural neces-

dicamos como nosso. Segundo Dominique 
Poulot, requer uma intervenção voluntária 
a fim de que sua preservação e entendimento 
sejam assegurados.

O museu, como conhecemos hoje, sím
bolo e guardião do Patrimônio, reunindo 
artefatos da nossa memória, partícipe da 
transmissão de conhecimentos e reflexo da 
nossa identidade, começou a ser gestado na 
Idade Média quando a Igreja reuniu gran
des coleções.

O Renascimento italiano, com o 
humanismo e a investigação dos testemu
nhos da arte clássica, para Luis Alonso 
Fernández, permitiu, se não a criação do 
conceito de museu moderno, pelo menos o 
precedente histórico mais relevante. O ter
mo museu começou a ser utilizado, num 
sentido próximo do atual, por Cósimo de 
Médicis que aplicou-o à sua coleção de 
códices e curiosidades. O humanismo 
renascentista acrescentou ao valor 
hedonístico e econômico da obra de arte, 
herança romana, um valor formativo e ci
entífico para o homem educado. O valor 
do objeto clássico é agora estético e históri
co. O material do passado aí está para recri
ar e interpretar a cultura clássica.

A França patrocinou um colecionismo, 
como forma sutil de prestígio e enriqueci
mento do Patrimônio, e impôs, conforme 
Aurora Leon, o estilo da corte que foi assu
mido pela burguesia. Na burguesia ascen
dente, eram encontrados todos os tipos de 
colecionadores. Rica e ilustrada, ela produ
zia bens e consumia arte. Entrementes, já 
havia inquietude entre os estudiosos para 
que os museus fossem abertos ao público.

Até o final do século XVIII, as coleções 
tinham um caráter privado. O acesso às co
leções só se efetivou com a Revolução Fran
cesa que converteu as grandes coleções re
ais em museus públicos, e o museu foi esta
belecido como um dos instrumentos da 
democratização do saber.

O Romantismo desmantelou as teorias 
escolásticas e neoplatônicas, resquícios das 
correntes literárias e filosóficas anteriores, 
em favor de uma filosofia que, na opinião 
de Fernández, considerava que tudo o que 
significasse mudança levaria o homem a um 
estado trágico. Portanto foi significativo que 
a criação dos museus, no século XIX, tenha 
se utilizado da tradição para servir de apoio 
à existência humana. O museu respondeu, 
então, e responde hoje, à necessidade de 
colecionar e preservar para o futuro, com

pletando o processo histórico da humanida
de, provendo-a de outros elementos além dos 
da história escrita. O conhecimento do pas
sado, através de objetos e registros que so
breviveram, se impôs, pois objetos não estão 
sujeitos a erros de interpretação humana.

O fim do século XIX conheceu o mu
seu como depósito de objetos exóticos dos 
despojos coloniais. As expedições científi
cas às colônias alimentavam os acervos e 
transformaram os museus em instituições 
de pesquisa científica. A introdução da pes
quisa levou o museu a especializar-se por 
áreas do saber e a remanejar as coleções, mas 
o museu ainda era voltado para si mesmo.

Todos sabemos que reconhecer o pas
sado é conhecer-se melhor. Quem se co
nhece tem identidade, sentimento de per
tencer, faz parte de um grupo humano 
específico.

O desejo das culturas de conservar para 
o futuro permitiu que através dos séculos 
ocorresse uma acumulação patrimonial, por 
isso, assinala Fernández, a realidade 
patrimonial precedeu a existência de uma 
ciência museológica. Mas onde guardar o 
Patrimônio? No início, os museus ocupa
ram palácios já existentes, cuja arquitetura 
imponente poderia, e certamente o fez, in
timidar o público, além de obrigar a execu
ção de um mínimo de adaptações para ob
ter certa funcionalidade.

No século XX, a arquitetura começa a 
procurar a verdadeira identidade do museu; 
há necessidade de pensar o museu, planejar 
a adequação entre conteúdo e continente. 
Inicia-se, também, intensa atividade inves
tigadora para elaborar as melhores formas 
de organizar e expor em museus.

A revitalização do museu, a partir da 
Segunda Guerra Mundial, foi reflexo do sen
timento do homem que passou a se sentir 
deslocado, perdido de suas origens, e bus
cou sua tradição no museu. Outra conse- 
qüência do clima pós-guerra foi o apareci
mento de novos museus, principalmente em 
países como o Brasil que presenciou a cria
ção do MASP (Museu de Arte de São Pau
lo), do MAM (Museu de Arte Moderna de 
São Paulo) e do MAM do Rio de Janeiro. 
No conjunto dessas ações está incluído o 
MARGS, criado em 1954, e prestes a com
pletar cinqüenta anos.

[7m& w>y

sário ao aparecimento da instituição
museológica”.

As gerações humanas foram mol
dadas pelas que as antecederam ou com 
elas conviveram. São culturalizadas por 
intermédio de um lastro cultural
preexistente. Assim, forma-se um elo 
de continuidade mutável, baseado no 
fato de que o homem aprende a viver 
e pode aprender a viver melhor.

O patrimônio é constituído por 
bens passíveis de serem transmitidos aos 
herdeiros e, num sentido mais amplo, 
é tudo o que nos cerca, que nós reivin-

Vera Regina Luz Grecco. 
Técnica em Assuntos Culturais 

da SEDAC e aluna do pós-graduação em 
Museologia da UFRGSDetalhe de porcelana chinesa, estilo mandarim, 

século XVIII. Museu Carlos Costa Pinto. Salvador. Bahia
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PALESTRA

Percepção em fragmentos Parceiros da AAMARGS
Confira os descontos e benefícios que as 
empresas parceiras da 
Associação de Amigos do Museu 
oferecem aos sócios:

Um cenário saturado de imagens tra
duz a realidade para o interior das telas. 
São interfaces multimodais que mediam a 
relação entre o olhar humano e o 
seqüenciamento vertiginoso de planos vi
suais, fortalecendo um dos traços mais 
marcantes da Pós-Modernidade. Possível 
tendência inaugurada pelo cinema, a velo
cidade do olhar contemplativo subordinou- 
se à arbitrariedade da movimentação de 
imagens, onde a alta freqüência diminuiu 
significativamente o tempo de observação 
de um plano pictórico qualquer. A evolu
ção trazida pela tecnologia aliada à arte 
condicionou gerações nascidas a partir do 
início do século XX a substituir uma con
templação visual analítica por um olhar bre
ve, superficial e - o que é mais preocupante 
- inerte e acrítico. Rafael Cardoso Denis, 
professor da Faculdade de Design da PUC 
do Rio de Janeiro esteve no final de maio 
em Porto Alegre proferindo o ciclo de pa
lestras IntersecçÕes do Design, promovido 
pelas faculdades de Comunicação da 
PUCRS, da UFRGS e de Design da Ritter 
dos Reis. Denis é professor assistente do 
Departamento de Artes e Design da PUC 
do Rio de Janeiro, PhD em História da Arte 
pela Universidade de Londres e autor de um 
dos livros mais consultados pelos estudio
sos da linguagem visual, intitulado Uma 
introdução à História do design (Editora 
Edgard Blucher).

Em sua passagem por Porto Alegre, 
Denis concentrou parte de sua explanação 
sobre a navegação visual no espaço pictóri
co. O professor encontra na Pós-Moderni
dade a potencialização de uma linguagem 
visual, até então subjugada ao predomínio 
histórico da linguagem verbal. A conquista 
deste espaço é fruto dos avanços tecnológi
cos aplicados à difusão imagética impulsio
nada pelos meios de comunicação de mas
sa e à interação entre texto e imagem lança
da pelo design gráfico. Tamanha democra
tização da informação visual criou um es
paço de interpenetração entre tudo aquilo 
que constitui um plano pictórico e as expe
riências reais, ou seja, a vivência e a virtuali- 
dade das imagens passaram a conviver em 
estruturas cada vez mais presentes no coti
diano. Este processo acontece através da tela 
de computador, televisão, cinema além de 
outros suportes tecnológicos e de veicula- 
ção publicitária. A naturalidade que esta 
interferência adquiriu na rotina das socie
dades urbanas provocou uma aceitação ab
soluta dos apelos visuais, de modo que a 
população limita-se a traduzir as imagens 
para um significado explícito sem proble- 
matizá-lo enquanto desafio ao olhar.

O analfabetismo visual promovido pela 
brevidade da contemplação de interfaces 
traz na escassez de tempo sua maior proxi
midade com a cultura pós-moderna. Ao 
dedicar poucos minutos à observação de

uma pintura, por exemplo, o espectador dei
xa de absorver detalhes da criação que po
dem interferir no significado da obra e no 
contexto que a insere. Há uma necessidade 
de que o plano pictórico seja rapidamente 
substituído por outro, tal qual o fluxo de takes 
em um comercial televisivo. A grande oferta 
de imagens dinâmicas desviam não somente 
o olhar mas a consciência que o guia na lei
tura e interpretação destes planos.

Ao considerar o plano pictórico uní lu
gar sagrado na relação do homem com seu 
espaço, Denis acredita que a adequação da 
postura contemplativa, mesmo em uma 
sociedade de informações fragmentadas 
como a pós-moderna, seja uma questão da 
educação do olhar. Para isso, sugere que os 
espectadores observem por mais tempo e 
com mais atenção as interfaces que os ro
deiam. Outro procedimento imprescindí
vel é considerar, de modo natural, concei
tos básicos de composição pictórica como 
enquadramento, sombra, luz, preenchimen
tos, tipologias e sobreposição de planos. 
Soma-se a isto as possibilidades do repertó
rio individual do espectador, construído 
culturalmente ao longo do tempo. Medi
das simples mas não menos intensas podem 
alcançar, a partir de uma prática constante, 
o significado de um espaço pictórico situa
do entre o plano e o olhar.

Artes Antigüidades Dariano - 10% 
Arte Nobre - 10%
Arteplantas Flores e Paisagismo - 30% 
Atelier de Massas - 10%
Bistrô do MARCS - 20%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARCS - 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%

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

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS

MARGS AAMARGS
CA FE O início da temporada de inverno 
pede sabores fortes e contrastantes. O Café 
do MARGS traz a sugestão do brownie com 
sorvete de creme, uma novidade da estação. 
Além desta opção, o visitante pode escolher 
entre a cheescake de frutas vermelhas ou as 
tortas de damasco, nozes, limão e chocolate 
com creme de baunilha. O Café recebe o 
público de terças a domingos, das 10 às 19 
horas. Telefone: (51) 3211-4945.

BI ST RO Toda a sexta-feira, o Bistrô oferece 
uma sugestão de feijoada para aquecer o in
verno. Quem for saborear uma das delícias 
do cardápio pode aproveitar e ajudar uma 
causa solidária: o Bistrô também é posto de 
coleta da Campanha do Agasalho, promovi
da pelo Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul. A casa está aberta de segundas a sex
tas, das 11 às 21 horas e, nos sábados, domin
gos e feriados, das 11 às 19 horas. Reservas 
pelo fone (51) 3225-4484 ou pela Central de 
Eventos (51) 3225-3001.

EXTENSÃO Na segunda quinzena de julho 
estarão abertas as inscrições para os cursos 
de arte do MARGS do próximo semestre. 
Serão oferecidas as tradicionais oficinas De
senhe Pintando, Aquarela Básica, Desenho da 
Figura Humana e História em Quadrinhos. 
Consulte novas modalidades junto ao Nú
cleo de Extensão, pelo fone (51) 3221-3545.

LOJA Em virtude da mostra de Eduardo 
Vieira da Cunha, a Loja do MARGS 
disponibiliza o livro do artista, lançado na 
abertura da exposição. O volume reproduz as 
obras exibidas além de uma coletânea de tex
tos assinados por Mônica Zielinsky, Jean 
Lancri, Icléia Cattani, Evelyn Ioschpe entre 
outros críticos da obra do artista. A edição 
bilíngüe foi formatada em capa dura e com 
mais de 100 páginas. Ainda estão à venda tam
bém os livros relativos às exposição de Maria 
Inês Rodrigues e de Carlos Fajardo. A Loja 
do MARGS funciona de terças a domingos, 
das 10 às 19 horas. Telefone (51) 3228-8533.

Nova gestão
Ao engajar-se nos projetos para os próximos dois anos, a nova Diretoria da AAMARGS, que 
assumiu no mês de abril, comunica aos sócios sua plena disponibilidade na recepção de 
sugestões para a melhoria das atividades. Entre os planos da nova gestão está a organização 
de palestras, seminários, almoços, encontros sociais, cursos e outros eventos que promovam 
a aproximação do Museu com seu público.
Desde esse início de administração, a AAMARGS trabalha no sentido de ampliar seu rol de 
parceiros. Assim, as empresas que estiverem interessadas em aliar sua marca à imagem do 
maior museu de arte do Estado estão convidadas a apresentar propostas que ofereçam 
benefícios aos amigos do MARGS.
Obter vantagens em produtos e serviços dos parceiros é um dos privilégios de ser sócio da 
AAMARGS. Dependendo da compra que fizer, o sócio receberá de volta, em descontos, o 
valor pago pela mensalidade. E ainda terá colaborado para a manutenção das atividades 
culturais que inserem o MARGS num espaço de destaque do contexto artístico brasileiro.
A nova Diretoria é composta pelo presidente Edgar do Valle, pela vice-presidente Miriam 
Aloísio Avruch, pelos conselheiros fiscais Luiz Inácio Franco de Medeiros e Jaime Procianoy, 
além de Paulo Amaral, diretor do Museu e membro nato do Conselho.
Quem quiser tornar-se um amigo do MARGS basta escolher a categoria e preencher a 
proposta na sede da Associação de terças a sextas, das 13 às 18 horas. Fones (51) 32244255.
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CARLOS FAJARDO

D i á I o g o m s t an m a

Um evento reuniu na tarde de 30 de maio, no auditório do MARGS, o artista Carlos Fajardo, a curadora de sua mostra, Sônia Salzstein 

e o coordenador de exposições do Museu, Ricardo Frantz. No 

dialógico de seu trabalho. Em uma

público, o artista propôs discussões acerca do caráter 

das obras da exposição Poéticas da Distância, em cartaz nas Pinacotecas da casa até o dia 13 de julho, 

Fajardo monta sanduíches de lâminas de vidro entremeadas por lençóis brancos dispostos lado a lado. A instalação é uma provocação ao

encontro com o

olhar do espectador que entra em contato com a obra. Um espelho hipotético recria o observador num reflexo fantasmático. A falta de

contraste e o excesso de luz relativizam qualquer identidade, esvaecendo rostos 

lençóis. A sensação de perda de referencial rl 

culo promovido pela arte, o que marcou a ol 

Fajardo recuperou os mesmos vidros do trab*

em desenhos aleatoriamente compostos pelas dobras dos 

a inserção em um universo isolado do espetá- 

ocupada pelo artistjjma última Bienal de São Paulo. Coincidência ou não,

m p ue sugere rspecnva aproxima-s

a na sala esp

í ação exibida agora em Porto Alegre.

No encontro com o público, a curadora Sônia Salzstein evidenciou a preocupação que Fajardo tem em dialogar com o ambiente. Num

const ve au

espaço museográfico de traços tão marcantes como o quase centenário prédio do MARGS, o artista não arriscou concorrer com os mosai

cos do piso ou os vitrais coloridos da clarabóia. Trouxe os elementos da arquitetura do início do século XX para dentro de obras 

mente inseridas num viés contemporâneo. Jogou 

com a obra de arte.

notoria-

com espelhos e rompeu os estilos. O teto refletiu-se no chão e o espaço passou a interagir

No olhar de Sônia, Fajardo dialoga com a não-arte. O confronto problematiza a condição humana de que estar no mundo é estar entre

vazios e cheios, um paradoxo que afina-se com a idéia de descontinuidade de fragmentos instituída pela sociedade contemporânea. Num 

trabalho completamente despido de intenções estéticas, o artista desmascara concepção de cidade, utopicamente concebida pela

Modernidade como um espaço de criaçã 

americanização dos padrões deüidalios

cul estandardizada, propagada pela 

ção de estilos incitou Fajardo a

uma forte crítica ao provincianismo. Discípulo de Wesley Duke Lee, entendeu que era preciso renovar a arte brasileira. O caminho 

trado foi a economia de gestos na produção e o uso de materiais duros, 

inquietante. ,

es8
itaçã art

encon-

propriedades plásticas. O impacto é previsível e não menossem

A partir da junção precária de partes, as obras são cuidadosamente reconstruídas pelo artista em cada espaço onde são expostas. A 

seleção de Sônia evidenciou a influência de matérias-primas sem qualquer propriedade plástica sobre o resultado final do trabalho. Fajardo 

conjuga materiais rudes como chapas de bronze com outras mais frágeis, como lâminas de madeirite. Questionado sobre a fatalidade do 

desgaste destes materiais e a possível perda da obra, resigna-se: “O tempo da obra é o tempo do objeto” E a interferência do tempo na 

transformação dos trabalhos é a representação mais fiel de que a arte pode aproximar-se intimamente da condição humana.

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS

Seu acesso ilimitado 

e sem hora marcada. Vam GERDAU
NOSSO PRODUTO É AÇO. NOSSO FORTE É VOCÊ.

©GERDAU

M A II G S


