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CULTURA
No mês em que se comemora o dia 
internacional dos museus - momento 
institucional para refletir sobre o futuro 
de tais instituições num cenário saturado 
de tantos apelos culturais - o MARGS 
oferece ao público um seminário sobre 
esse tema e duas exposições de 
envergadura. O artista e professor da 
USP Carlos Fajardo dividirá conosco 
uma ampla visão sobre seu percurso 
criativo de quase quatro décadas. 
Reconhecido internacionalmente como 
um dos principais artistas 
contemporâneos do Brasil, Fajardo chega 
ao Museu dentro de uma temporada 
patrocinada pela Petrobrás. No mesmo 
período, estará em exibição a 
retrospectiva de Maria Inês Rodrigues, a 
primeira mulher que experimentou as 
possibilidades da gravura em metal na

Porto Alegre dos anos 60. Na 
oportunidade, a artista lança seu livro 
com financiamento do Fumproarte.
Na medida em que se define como uma 
instituição múltipla - local de fruição, 
pesquisa, aprendizado e prazer - o 
MARGS sai em busca de interlocutores e 
de uma pausa para reflexão. Dessa 
forma, junto ao Curso de Pós - 
Graduação em Museologia do Instituto 
de Artes da UFRGS e com o auxílio de 
nossos tradicionais parceiros, oferece o 
seminário Produzir Museu. Especialistas 
de diferentes Universidades estarão 
conosco para discutir o museu na 
cultura contemporânea, sua relação com 
o mercado, a disputada inserção na 
sociedade feita de mídia e espetáculo, os 
recursos de gestão e de captação de 
recursos.

Tanto nos momentos de reflexão como 
na grade de exposições temporárias, 
acreditamos perseguir o elevado padrão de 
qualidade que uma instituição do porte 
do MARGS exige. Foi no museu que o 
Secretário Estadual de Cultura Roque 
Jacoby iniciou, em maio, uma itinerância 
administrativa pelos equipamentos 
culturais de sua pasta. Dessa forma, pode 
vivenciar com mais facilidade o cotidiano 
e os problemas de cada instituição, 
buscando uma estratégia de integração 
entre os diversos órgãos. Saudamos, 
também, a nova diretoria da Associação 
dos Amigos do MARGS, que terá Edgar 
do Valle (presidente) e Mirian Avruch 
(vice-presidente) à frente das atividades 
no próximo biênio.

Errata
Matéria Líder positivista, publicada na 
página central da última edição do 
Jornal do MARGS: o nome correto 
do jornal de Julio de Castilhos é A 
Federação e o ano da publicação da 
primeira Constituição do RS. 1889.
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Paulo César Brasil do Amaral 

Diretor do MARGS
Wsã838888

EXPOSIÇÃO--- /

Território para figuras míticas
A pluralidade de cores de Maria Inês 

Rodrigues traça uma das mais notáveis mar
cas de sua produção. 
Matizes saturados confe
rem expressividade à for
mas que equilibram for
ça e suavidade. Até o dia 
seis de julho, uma sele
ção de 50 obras está em 
exposição na galeria João 
Fahrion e nas salas Pedro 
Weingãrtner e Ângelo 
Guido, no segundo piso 
do MARGS. A mostra 
marca também o lança
mento do livro da artis
ta, reproduções de traba
lhos de mais de 40 anos 
de carreira acompanha
das por textos de críti
cos de arte. Os projetos 
foram incentivados pela 
Secretaria Municipal de 
Cultura, através do 
Fumproarte. A curadoria 
de Alfredo Aquino de
tectou um diálogo pro
vocante entre peças de 
diferentes suportes a par
tir de um recorte retros
pectivo. Trata-se de uma 

arte figurativa, por onde a artista incita o 
espectador ao dar forma ao imaginário e

propor uma reflexão da imagem do ser hu
mano. Maria Inês busca inspiração em fi
guras mitológicas compondo seres fantás
ticos, metade humanos, metade bichos. 
Lembra, em suas telas, as lendas e a infân
cia na imagem de meninas frágeis e solitá
rias, à mercê do medo e da solidão. Na 
visão de Gerd Bornheim, são pinturas que 
se explicam por si mesmas.

Apesar da larga dedicação à esta téc
nica, a artista tornou-se célebre no Esta
do por ser a primeira mulher gaúcha a 
trabalhar com gravura em metal, ofício 
que aperfeiçoou em Londres, no final dos 
anos 60. Ex-aluna de Vasco Prado, Maria 
Inês graduou-se no Instituto de Artes da 
UFRGS em 1964. Até os anos 80 dedi
cou-se ao desenho e à litogravura. Na dé
cada seguinte, voltou-se aos óleos sobre 
tela. Ultimamente, para surpresa da co
munidade artística, estreou na produção 
de esculturas em bronze, fortalecendo ele
mentos característicos de sua obra numa 
volumetria bastante expressiva de figuras 
míticas, como nas da série Gatos-Reis e Ga- 
tas-Rainhas.

A obra de Maria Inês Rodrigues pode 
ser entendida, segundo Armindo Trevisan, 
sob a divisão de tendências ao grotesco, à 
sátira e ao lirismo. Nas séries Músicos, Feiti
ceiros e Mulheres-Bichos, criando uma visão 
deformada da realidade. Esse viés se identi
fica em esculturas e telas, num diálogo acen

tuado pela curadoria. Já a tendência ao sa
tírico traz críticas vorazes às relações huma
nas marcadas pelo machismo e pela explo
ração sexual. São casos das séries Equilibris
tas e Nos Braços de Madalena é Permitido 
Fumar. O lirismo se manifesta, em geral, 
nas gravuras e nas telas. Trevisan define essa 
tendência como o triunfo da compaixão e 
da ternura em relação às contradições da 
vida repleta de egoísmos e de conflitos. O 
recorte que mais explicita o viés lírico é com
posto pela série Adolescentes, onde um uni
verso de deslumbramento, atrevimento e 
insegurança tematizam a solidão e a vulne
rabilidade dessas personagens.

Num constante processo de auto-conhe- 
cimento, Maria Inês encontra-se com essas 
tendências tanto na pintura, gravura, no 
desenho e na escultura. Sua trajetória mos
tra um corpo de obras coeso, embora sejam 
diversos os caminhos percorridos pela ar
tista para extrair o máximo da conjugação 
entre técnica e temática. Residindo na 
vura sua identidade mais forte, a artista re
úne momentos-marco da sua produção do 
passado e do presente. A jornalista e teórica 
de arte Teniza Spinelli entende a obra de 
Maria Inês como um sistema de informa
ções simbólicas que permite perceber e ela
borar mensagens tanto no plano mental 
quanto no emocional.

gra-

Sem título. Gravura em metal 
sobre papel, 1981. 58cm x 41 cm

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS
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CARLOS FAJARDO

O dom de transformar 

superfície em objeto espacial

/ //

Fórmica sobre madeira. 1988, 72X180cm
A grande instalação que Carlos Fajardo 

montou nas Pinacotecas do MARGS diri
ge os sentidos e o pensamento para o apre
ço pela superfície, para o espaço amplo e 
vazio, a ausência, o pouco, para o movi
mento do observador. Um dos nomes mais 
expressivos da arte contemporânea brasi
leira, referência na formação das últimas ge
rações de artistas, Carlos Fajardo resume 
em Poética do distanciamento quase 40 anos 
de inquietações na busca de estirar ao má
ximo a percepção estética e os códigos da 
arte. Reuniu, sem a preocupação de um 
foco cronológico, trabalhos realizados des
de os anos 60. Privilegiou, porém, as obras 
realizadas a partir da década de 80. É nesse 
momento, diz a co-curadora Sônia 
Salzstein, que firma-se o essencial em 
Fajardo: a simplicidade dos procedimentos, 
os elementos prosaicos, o distanciamento 
de materiais que possam evocar a tradição 
da pintura e da escultura.

Na última Bienal de São Paulo, em 
2002, Fajardo ocupou uma das nove sa
las especiais dedicadas aos artistas contem
porâneos consagrados, espécie de núcleo 
histórico do futuro. Construiu uma espé
cie de aquário, com total isolamento acús
tico, seis placas de mármore branco, chão 
irregular e teto transparente de vidro. Para 
chegar até o espaço contido, feito de si
lêncio e autocontemplação, o visitante 
precisava percorrer um caminho 
labiríntico afastando-se do ambiente de es
petáculo saturado de imagens. Em 
contraponto, no trabalho realizado para o 
evento Arte-Cidade, no primeiro andar do 
edifício do Sesc Belenzinho, Fajardo deu

a um galpão descartado pela cidade a 
hipervisibilidade das imagens infinitas pro
duzidas em paredes de espelhos.

A trajetória do artista, hoje professor na 
Escola de Comunicação e Artes da USP, traz 
à tona, numa linguagem particular, o lega
do da arte pop, do construtivismo brasilei
ro, do minimalismo. Fajardo começou na 
arquitetura na primeira metade dos anos 60, 
período em que estudou pintura, desenho, 
comunicação visual e história da arte com 
Wesley Duke Lee. Em 66, participou da 
criação do famoso Grupo Rex, junto com 
Maurício Nogueira Lima, Nelson Leirner, 
Baravelli, desafiando o sistema artístico em 
geral, mexendo na apatia do público, nos 
conceitos de exposições e crítica através da 
Rex Gallery and Sons e do jornal Rex Time. 
Em 1970, foi a vez da Escola Brasil, 
iniciativa de Fajardo, Resende, Baravelli e 
Nasser para questionar as formas pedagógi
cas do ensino da arte. A escola, pautada nos 
ensinamentos de Wesley Duke Lee, propu
nha a aprendizagem como vivência e a ati
vidade artística como experimentação. Até 
vincular-se definitivamente à USP, Fajardo 
sempre foi conhecido como professor de 
cursos livres, orientador de workshops, e, se
gundo a jornalista Angélica de Moraes, tem 
exercido uma influência visível na produ
ção contemporânea brasileira. O artista re
presentou o Brasil em duas Bienais de 
Veneza e participou de, pelo menos, seis 
edições da Bienal de São Paulo.

Carlos Fajardo explorou obsessivamen- 
te a diversidade dos materiais, do mármore 
ao tule, do chumbo ao cipó, do tijolo aos 
infláveis de plástico. Mesmo afastando-se

daqueles marcados pela plasticidade, não 
deixou de lado as possibilidades da escul
tura, da fotografia, da pintura e do dese
nho. Autor de uma tese de doutoramento 
(ECA-USP) sobre profundidade e super
fície, concentrou nessa última o seu inte
resse, muito mais do que no dimensional 
ou tridimensional. Segundo as palavras do 
artista, trata-se de um raciocínio da superfí
cie, de conferir-lhe fisicalidade, de constituí- 
la como fenômeno espacial.

O crítico Agnaldo Farias, que estudou ^ 
profundamente o percurso de Carlos Fajardo, 
situa sua poética em torno da superfície, do 
gesto formalizador e da ocupação do espaço:
“a lógica de inserção de seus trabalhos den
tro do espaço, seja ele um ambiente 
arquitetônico, seja uma paisagem, é pensada 
rigorosamente com o propósito de destruir 
logo de saída qualquer pretensão apriorística 
do olho”. Para o artista, os elementos de cada 
trabalho estão sempre à merce das relações e 
de forças externas, ao mesmo tempo que são 
capazes de transformá-las, de reagir a elas. A 
presença do observador é fundamental. Tanto 
que Fajardo define seu trabalho como pe
destre. Além de misturar fronteiras, é preci
so pensar no espectador que caminha no 
entorno ou na frente da obra.

A exposição que oferece ao público um 
percurso pela poética de Carlos Fajardo fica 
no MARGS até 13 de julho. É a última 
parada da itinerância patrocinada pela 
Petrobrás e que já foi vista em Recife, Sal
vador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e 
São Paulo.

uma

C/da Colin 
Jornalista
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0 desafio de gerir o 

museu contemporâneo
A nova consciência patrimonial produ

zida após a Segunda Guerra Mundial, a 
espetacularização da cultura, as crises do 
ensino formal e uma redefinição dos 
demarcadores e atrativos das cidades foram 
alguns dos fatores que deram aos museus 
uma nova relevância cultural, ao longo do 
século XX e mais intensamente nos últimos 
anos. Hoje, os museus são não apenas de
positários, pesquisadores e divulgadores de 
acervos e memórias, mas também centros 
culturais, cenários complementares da 
aprendizagem ou, simplesmente, atrações 
turísticas estratégicas. São múltiplas as suas 
funções e também as expectativas que a so
ciedade lhe dirige. No plano interno, o ce
nário de um museu contemporâneo é o de 
uma instituição complexa, em que se enca
deiam diferentes setores, projetos e eventos 
na realização de programas conceituais e 
educacionais enriquecidos. Somam-se a isso 
as questões de arquitetura e espaço que pra
ticamente criam uma nova expressão do 
museu, e também os estímulos oferecidos 
pelas novas mídias tecno-digitais e seus re
cursos de linguagem. Assim, se as colunas 
neoclássicas e o seu conteúdo evocam a me
mória histórica do museu, firmadas em uma 
temporalidade profunda, suas tecnologias, 
suas metas e suas imagens e funções sociais o 
vinculam centralmente ao projeto de uma 
contemporaneidade enriquecida, que conce
de ao museu a relevância muitas vezes recla
mada, agravando, por seu turno, os desafios 
da produção e da gestão.

No museu atual, há um chamamento à 
interdisciplinaridade que exige um plane
jamento elaborado em que se entrecruzam 
diferentes saberes e competências, envolven
do museografia, design, informática, comu
nicação, educação, pesquisa histórica,

iconologia, conservação e gestão de acervos, 
arquivologia, editoração, marketing e en
genharia, entre outros campos técnicos e 
disciplinares; ademais, muitos diretores e 
produtores de museu sabem que a qualquer 
instante podem necessitar também de uma 
bailarina ou de um serralheiro, de uma pia
nista ou de um bioquímico. Além disso, no 
museu é preciso acabamento perfeito e efei
tos de bem-estar e beleza, acolhendo e enle
vando o público. Ao final, o visitante per
corre galerias como cenários extraordinári
os, que nos resgatam do cotidiano e produ
zem um poderoso efeito estético e intelec
tual, de enlevo e reflexão. Por sediar este 
encontro entre razão e poesia, o Museu é 
como o templo de Apoio em Delfos, onde 
se hospeda também Dioniso. Um desafio a 
mais para o planejamento e a gestão.

Para sistematizar a reflexão, a ação e a 
formação nesta área, estrutura-se aos pou
cos uma nova disciplina, a museologia, pe
culiarmente interdisciplinar - talvez mes
mo transdisciplinar. Ela está ainda na pu
berdade, mas um dia deixará de parecer bi
cho de sete cabeças a gestores e leigos. Há, 

um trajeto ainda longo de dis
cussões, necessárias tanto para o esclareci
mento das questões da museologia como 
para a própria constituição desta disciplina, 
ao mesmo tempo herdeira de várias ciênci
as e mobilizada por várias questões práti
cas, emergenciais. Discussões que favore
cem, simultânea e imediatamente, a melho
ra em nossas instituições culturais.

É preciso, portanto, apresentações, dis
cussões e debates, como as que se travarão 
neste seminário Produzir Museu, para que 
se esclareça e se problematize a museologia, 
seus roteiros, questões e possibilidades. São 
muitos os temas a se tratar, mas será sempre

oportuno examinar as condições de produ
ção e gestão dos museus, sem as quais toda 
a magia poética de coleções e exposições 
pode morrer sem ter nascido. Antes dos 
desafios usuais da produção, coloca-se a 
necessidade de um projeto que permita a 
viabilização das instituições e seus eventos. 
É neste ponto que o museu encontra-se com 
o mercado, e inaugura seu modo próprio 
de estranhamento. Quais os parâmetros 
deste relacionamento? Quais os caminhos 
para uma comunhão produtiva e saudável 
entre patrimônio público e interesse pri
vado? Como formular e gerenciar os pro
jetos? As respostas, como tudo que se pode 
fazer de consistente em um museu, devem 
conciliar a inteligência, ética e sensibilida
de inerentes à instituição com a sabedoria 
prática de quem trabalha com produção, 
e enfrenta cobradores, obrigações e datas 
inamovíveis. Para piorar, todos sabemos da 
condição de privação orçamentária quase 
permanente dos museus, o que torna este 
tipo de relacionamento praticamente im
perativo. Mas se a sociedade e as institui
ções não definirem seus parâmetros e pos
sibilidades, e não se providenciarem as 
competências pertinentes, a gestão do 
Museu, presa de mistério e precariedade, 
não poderá corresponder à grandeza de 
suas metas, nem realizar suas elevadas mis
sões culturais. Com este escopo, portanto, 
este seminário Produzir Museu concilia a 
reflexão histórica e programática com as
pectos práticos, discutindo Museu e ima
gem pública e procurando sinalizar o fim 
do arco-íris.

0 seminário Produzir Museu -
Museu Cultura e Mercado + 
Captação e Gestão de Recursos 
acontece entre os dias 29 e 31 de 
maio. no auditório do MARGS. 
numa promoção conjunta do 
Museu e Curso de Pós-Graduação 
em Museologia do Instituto de 
Artes da UFRGS. 0 evento é 
voltado para estudantes e 
profissionais de instituições 
culturais, além de interessados 
em geral. 0 seminário faz parte 
das comemorações do Dia 
Internacional dos Museus, 
celebrado em 18 de maio.

17h - Museu, cultura e 
mercado. Prof. Dr. Ulpiano 
Bezerra de Menezes (USP)

17h - Museu, 
comunicação e espetáculo.
Prof. Dr. Luís Carlos Lopes (UFF)
19h - Museu, gestão e captação de 
recursos. Prof. Dr. Carlos Alberto 
Callegaro (UFRGS)

entretanto.

8h30min - Oficina de 
gestão e captação de recursos, 
ministrada por assistentes do 
Prof. Callegaro.

A inscrição para os três dias de 
palestras e oficina do seminário 
Produzir Museu custa R$ 10.00. 
Informações no Núcleo de 
Extensão do MARGS. fone 
(51) 3227-231 1. ramal 15.

Francisco Marshall 
Professor do Depto. e PPG História IFCH-UFRGS 
e do PPG Artes Visuais IA-UFRGS. coordenador 

adjunto do Curso de Especialização em 
Museologia - Patrimônio Cultural. IA-ÜFRGS.
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A visibilidade do cibermuseu
coleçoes de arte em rede

Em busca de novas estratégias de Os museus de arte de programas educacionais através de recursos
interação entre o objeto e o usuário, os Na trajetória do uso das novas multimídia. Para isto, seus membros com par-

vêm utilizando-se dos avanços al- tecnologias, os museus de arte merecem tilham os registros de todas as obras quemuseus
cançados pelas novas tecnologias para gerar destaque, ora como pioneiros, ora como 
produtos e serviços de informação. Neste

compõem o acervo das instituições afilia-
instituições que visam explorar extensa- das, através de uma biblioteca digital de

sentido, observa-se a produção de vídeos, mente o potencial informacional de suas acesso restrito.
fotografias, slides e outros artefatos que vi- coleções. Todas estas ações refletem a grande con-

a disseminação dos próprios objetos e, No caso do uso dos tribuição que os museus de arte vêm adici-sam recursos
sobretudo, dos conteúdos informacionais multimídia, o Museu D Orsay, em Paris, onando aos estudos relacionados à interação 

é destacado por Davis (1994) como a pri- entre diferentes tecnologias informacionais,gerados pelas pesquisas nos acervos
museológicos. meira instituição museal que foi inaugu- as instituições museológicas e seus usuári-

Nesta relação entre comunicação rada com a intenção de apresentar ao pú- os, com o objetivo primordial de assegurar
museológica e novas tecnologias destaca- blico o seu acervo digitalizado. Em 1986, formas de disseminação donovas
se, como marco primordial, a automação de doze quiosques espalhados patrimônio mundial.com o uso
das coleções. Com o desenvolvimento de ao longo de sua área expositiva, o museu Bibliografiasoftwares apropriados foi possível às insti- disponibilizou 700 imagens de obras de

BEARMAN, David. Museum strategiesfortuições museológicas garantir a redução arte, referentes ao período de 1848 a 1914,
the Internet. Disponível nasucess ondos custos de armazenamento e aumentar pertencentes à sua coleção.

Internet via: http://www.nmsi.ac.uk/a velocidade na recuperação e dissemina- No Brasil, as primeiras iniciativas de
infosh/bearman.html. Arquivo consulta-ção da informação oriunda da documen- automatização de coleções museais foram
do em 29/06/2000.tação museológica. implementadas por instituições de arte,
DAVIS, Ben. Digital Museums. ApertureOutro importante passo para as insti- como é o caso do Projeto Lygia Clark. De-
Magazine, Fali 1994. Disponível natuições museais foi a apropriação e o uso da senvolvido no final da década de 80, seu
Internet via: http://www.mit.edu:8001/tecnologia multimídia. Esta ferramenta pro- objetivo era disponibilizar em meio eletrô-
peopIe/davis/DigitalMus.html. Arquivo 
consultado em 02/09/2002.

porcionou, pela primeira vez, a possibilida- nico o acervo bibliográfico, museológico e 
de de utilização conjunta de mensagens documental desta artista plástica, que havia 
semióticas como textos, imagens, desenhos, 
gráficos e sons em um mesmo suporte.

As vantagens dos recursos multimídia 
rapidamente ecoaram e passaram a ser uti
lizadas por diferentes setores dos museus.
Em 1995, o grupo de trabalho multimídia 
do Comitê de Documentação do ICOM, 
em conferência na Noruega, constatou o 
uso destes recursos em projetos nas áreas 
de: exposições (divulgação de informação 
através de quiosques instalados no museu 
ou em alguma exposição específica), pro
jetos educativos (criação de CD-ROMs), 
na geração de produtos comerciais, ou ain
da, na área documental, através da implan
tação de bases de dados.

PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro. Arte, 
Objeto Artístico, Documento e Informa
ção em Museus. In: Simpósio Museobgia e 
Arte. XVII Conferência Anual do 
ICOFOM e Universidade do Rio de 
Janeiro. Escola de Museologia. Rio de 
Janeiro: Tacnet Cultural, p.8-14, 1996.

sido doado pelos seus herdeiros ao Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Pinhei
ro, 1996). Outra iniciativa importante ocor
reu entre os anos de 1992 a 1994, com a 
implantação do SIMBA - Sistema de In
formação do Acervo do Museu Nacional 
de Belas Artes.

Rose Miranda 
Museóloga e Mestre em Ciência 
da Informação pelo IBICT/UFRJ

Na Internet, os museus de arte têm ge
rado estudos e pesquisas em diferentes paí
ses, voltados especificamente para a melhor 
apresentação e exploração de seu acervo. 
Sendo assim, observa-se investigações nas 
seguintes áreas: desenvolvimento de sites 
com interfaces diferenciadas para públicos 
especiais, programas educacionais que se uti
lizam dos recursos de hipermídia para o 

O ápice desta interação comunicativa aprendizado da arte, pesquisas sobre a q 
entre o público e objeto aconteceu com a 
entrada dos museus na Internet. Através

3 Mícrosoll l

ua-
lidade e segurança da imagem digital.

Estas questões impulsionaram a forma
ção de redes locais e internacionais de mu-

| g ! lí s * :da tecnologia WWW foi possível às insti
tuições museológicas estarem, pela primei
ra vez, "livres de seu localismo inerente e a 
fisicalidade que requer que seus usuários 
sejam visitantes em pessoa.” (Bearman, 
2000). O ciberespaço possibilitou o aces
so compartilhado e à distância de diferen
tes informações, por um ou mais atores, 
que podem ser produtores e/ou usuários, 
independente das diferenças de distribui
ção geográfica ou de horários.

seus de arte, como é o caso da AMN - Art 
Museum NetWork [http://www.amn.org/]. 
Fundada em 1996, ela é uma das principais 
redes de museus do mundo, responsável pela 
divulgação de várias atividades das institui
ções filiadas. Vale destacar, ainda, a atuação da 
AMICO - Art Museum Image Consortium 
[http:/./wwwamico.org/], uma organização sem 
fins lucrativos, que reúne instituições com co
leções de arte, com a finalidade de promoção
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CENTENÁRIO

Theodor 

Adorno: 

a filosofia 

como estética

Theodor Wiesengrund Adorno nasceu 
em 11 de setembro de 1903 em Frank
furt, na Alemanha, tendo como dado rele
vante de sua autobiografia o fato de que 
foi aluno de composição de Alban Berg 
em Viena, tornando-se um musicólogo im
portante com suas análises sempre pontia
gudas em torno da música do século XX, 
conforme testemu
nham seus exem
plares ensaios sobre 
Mahler e a filosofia 
da nova música de 
Schoenberg, assim 
como sua polêmi
ca crítica no conhe
cido ensaio sobre o 
Jazz. Sua obra filo
sófica é composta 
de muitos volumes 
nos quais a interfe
rência da sociologia 
e da análise literá
ria também com
põem momentos 
definitivos. Sua im
portância, e fama,
está na eminência de seu nome no que cha- intenção emancipatória, que deveria cons-
mou a Escola de Frankfurt, na construção tituir a produção artística, é o que se joga à
da assim chamada Teoria Crítica, mas mui- deriva. O alvo do livro é a experiência com 
tos devem tê-lo conhecido principalmente os elementos destrutivos do capitalismo e, 
pela pergunta acerca da possibilidade de se sobretudo, com o nazismo que deixou sob 
fazer poesia após Auschwitz. escombros o próprio significado da cultura

Theodor Adorno foi amigo de Walter e o papel da filosofia diante dessa realidade
Benjamin e de Max Horkheimer. O pri- dada. Os conteúdos desse livro configuram
meiro influenciou seu pensamento e seu um projeto de reconstrução da filosofia sob

g marxismo, o segundo chegou a ser seu par- a base da necessária crítica, acompanhada
ceiro em escritos importantes tal como o do reconhecimento sábio do inevitável diá-
famoso livro Dialética do Esclarecimento, logo com a tradição do pensamento ociden-
publicado logo após a Segunda Guerra tal. O projeto de uma dialética do
Mundial e no qual uma crítica ácida à iluminismo é o de mostrar a relação, ainda
racionalidade filosófica escancara-lhe a ca- atual, entre mito e razão como já era
racterística instrumental e o lugar estratégi- esboçada na antigüidade clássica com o au- 
co da ancestral subjetividade na composi- dacioso argumento de que Ulisses na Odis- 
ção do método do conhecimento. Esse ca- séia homérica era o protótipo do indivíduo 
ráter instrumental da razão revela-se ao âm- burguês, aquele que deveria constituir a si 
bito da cultura e mesmo das artes, analisa- mesmo na astuciosa oposição a uma natu- 
das no livro sob o termo criado da “Indús- reza a ser dominada, 
tria Cultural”: expressão ali cunhada para Diante de todos os textos que trabalham 
designar o curioso fenômeno de transfor- a ética, dos livros sobre questões da
mação das obras de arte em mercadorias, metafísica e da política, assim como de teo-
ou da produção de bens que devem valer tia do conhecimento, Theodor Adorno foi
como culturais enquanto servem simples- muito mais conhecido por ser um filósofo
mente ao lucro de seus administradores. A da Estética. Já se disse a respeito da Teoria

mos da racionalidade, o destino da ética, a 
propriedade da metafísica em um mundo 
que redesenha sua história como barbárie. 
A teoria assume para si o posicionamento 
do fazer ético, enquanto intima os sujeitos 
particulares ao compromisso com a trans
formação social como inicial transforma
ção de si mesmos, aceitando o significado 

básico de uma Teoria 
Crítica.

Não apenas a teoria é 
estética, assim como a es
tética torna-se, metoni-
micamente, a teoria por 
excelência, a capacidade 
de penetrar nas coisas 
com conceitos, de reali
zar o projeto secular e 
utópico da reconciliação 
entre a razão e a sensibi
lidade, a razão e seu ou
tro, a teoria e a prática, o 
sujeito e o objeto. Se, no 
século XVIII, Baumgar- 
ten define a criação de 
uma disciplina chamada 
estética para domesticar 

conteúdos selvagens da filosofia, a teo- 
1969, que essa teria ria estética de Adorno pretende realizar a 

ressurreição desses conteúdos. A transfor
mação da estética, todavia, não se dá sem 
uma grande atenção crítica e fraterna aos 
movimentos vanguardistas do século XX. 
As artes compõem esse lugar privilegiado 
da encenação da estética e seus problemas 
recalcados na história da filosofia canôni
ca, ela será um novo médium de reflexão

Carlos Fajardo. Fórmica sobre madeira. 1988, 72x180cm

Estética, o livro que dentou inacabado 
tes de sua morte em

an- os

sido a “grande estética” do século XX, ou 
mesmo a última grande estética que a filo
sofia poderia escrever. Esse livro sumamen
te complexo deve sua dificuldade tanto ao 
fato de que Adorno gostasse de complicar 
sua linguagem e estilo, mas também ao seu 
caráter de coisa incompleta. Tornou-se ou
tra referência na filosofia do século XX, to
davia, sob uma espécie de signo negro que 
já tinha sido imputado ao livro da Dialética 
do Esclarecimento. A proposta do livro, lon- Estética de Adorno é também uma filoso- 
ge de simplificar-se na simples análise das 
obras de arte (o que por si só não seria nada 
simples) pretende enfrentar-se com uma fi- do seu 
losofia ou teoria que se coloca ela mesma

para a filosofia, é ela que servirá de espe
lho à filosofia do século XX. Por isso, a

fia da arte no sentido muito complexo da 
teoria que avança abismando-se no saber

outro.
A poesia depois de Auschwitz não é ape- 

como estética. Por isso, dizer que Theodor nas possível como torna-se mais do que li- 
Adorno é um filósofo da Estética não signi- rismo ingênuo ou épica autoritária que tenta
fica que ele seja um esteta, no sentido da- construir o belo, mas o imperativo a sus- 
quele sujeito que se envolve com o gosto e a tentar, que impõe-se como tarefa filosófica 
sensibilidade próprias desse universo, que de esforçar-se por dizer o que não pode ser 
ele seja um amante ao qual apraz diletar nas dito, transformando, desse modo, dirigin- 
artes, mas significa dizer que a Estética tor- do a atenção filosófica para a expressão, 
na-se em seu pensamento um modo de

Mareia Tiburi 
Professora do Programa de 

Pós Graduação em Filosofia da Unisinos
construção teórica que vem a redefinir o 
sentido do próprio conhecimento, os ru-

c ;:ibs

Ni VA PROVAIMPRIMIR CULTURA
WWW.NOVAPROVA.COM.br - [51] 3346 5454

M ARGS

http://WWW.NOVAPROVA.COM.br


SALAS NEGRAS

Alarme para o silêncio
Silvia Mecozzi não se limita a resolver 

seus trabalhos com as características con
vencionais das técnicas plásticas. Quando 
pintora, no início da carreira, agregava 
monotipias e fotografias às suas telas. Hoje, 
como gravurista, busca na diversidade de 
materiais e procedimentos o diferencial para 
uma arte que convida ao silêncio. Conju
gando gravura e escultura em formas ovais 
e linhas que se projetam do plano, conce
beu as obras da mostra Mera Esfera Espera 
Espinho, em cartaz nas Salas Negras do 
MARGS até o dia seis de junho. As peças, 
compostas em variações de preto e branco, 
sugerem uma investigação do olhar como o 
sentido mais apurado. A variação das tex
turas de superfície e a tridimensionalidade 
de suas obras buscam a provocação de uma 
sensibilidade no espectador, capaz de fazê- 
lo encontrar um contraponto a um contex
to urbano repleto de ruídos e poluição vi
sual. Um olhar mais atento detecta, por

exemplo, na série de esferas de cerâmica, 
pequenos segredos expressos em versos e 
citações. São inscrições em baixo relevo re
lacionadas com as intenções da artista. É o 
caso da frase de Manoel de Barros -Alarme 
para o silêncio.

Num paradoxo de processos, Silvia 
Mecozzi extrai de uma técnica rude resul
tados visuais de extrema delicadeza. Ma
nipula a matéria prima com furadeiras, 
lixadeiras, penetrando no plano e permi
tindo que o material interfira no sentido 
do seu trabalho. Assim, joga elementos 
transparentes com formas orgânicas, cri
ando uma relação misteriosa da obra com 
o ambiente que a acolhe.

A intimidade de Sílvia com as artes 
plásticas começou cedo. Seu avô, imigran
te italiano, foi trazido do Vaticano para 
pintar afrescos na Cúria Metropolitana de 
São Paulo no início do século XX. Ainda 
criança, o pai da artista, Vicente Mecozzi,

aprendeu o ofício e uniu-se aos demais ar- 
tistas-trabalhadores de uma São Paulo que 
despertava para o desenvolvimento urba
no. Fez parte do grupo Santa Helena, tra
balhando ao lado de Rebolo, Paulo Rossi 
Osir, Pancetti e Aldo Bonadei. Mais tarde, 
mantendo ateliê dentro de casa, Vicente 
criou Silvia em meio à tintas, telas e apren
dizes de artista. A morte precoce do pai 
fez um corte na carreira de Silvia, aos oito 
anos de idade. A rotina entremeada por 
desenhos só foi retomada aos 27, quando 
começou a pintar tecidos. Nesse ínterim, 
a formação da artista ocorreu de forma não- 
linear. Ao invés da academia, freqüentou 
os ateliês de Carlos Fajardo e Walter Lévy. 
Aprendeu experimentando, trocando 
idéias com outros artistas, hábito que man
tém ainda hoje.

ecmcas 

cruzadas
A união entre desenho e 
pintura, enquanto técnicas 
fundamentais do plasticismo, 
possibilitam descobertas de 
uma prática criativa, 
exercitando o olhar e o 
exercício como uma 
experiência integradora. Essa 
estratégia pedagógica vem 
sendo aplicada no curso 
ministrado pelo artista plástico 
Paulo Porcella, Desenhe 
Pintando.
O programa busca, através da 
conjugação entre desenho e 
pintura, uma alfabetização 
visual e plástica por meio de 
reflexões e exercícios, aos 
moldes de um ateliê. Nas 
tardes de terças-feiras, o torreão 
quatro do MARGS abre 
espaço para 15 aprendizes que 
exploram diferentes materiais 
como métodos de investigação 
e sensibilização. Os exercícios 
de observação e análise 
procuram respostas às 
percepções da realidade e da 
figura humana em especial, de 
modo organizado e individual, 
onde a linguagem da forma e 
da expressão podem gerar o 
reconhecimento e a 
compreensão em lugar do 
distanciamento insensível. 
Porcella é um renomado artista 
no contexto plástico do 
Estado, graduado em Artes 
Plásticas pela UFRGS e pós- 
graduado em Arte pela 
PUCRS. Há dois anos dedica- 
se ao ateliê Desenhe Pintando 
no Museu.
Todo o início de semestre, o 
MARGS abre novas turmas 
para o curso Desenhe Pintando. 
As inscrições não exigem 
qualquer pré-requisito e devem 
ser feitas através do Núcleo de 
Extensão. Telefone (51) 3227- 
2311, ramal 15.

§§§

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS

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

LOJA No mês em que completa quatro anos, a Loja do MARGS disponibiliza aos seus 
clientes uma
museus do País. Confira os títulos de terças a domingos, das 10 às 19 horas. Telefone 
(51) 3228-8533.

EXTENSÃO No mês de junho será retomado o projeto Happy Hour Cultural. O 
primeiro encontro acontecerá no dia 24, com a presença do artista plástico Eduardo 
Vieira da Cunha. O Happy Hour Cultural propõe reflexões sobre Arte e Psicanálise, 
com a coordenação dos psicanalistas Jaime Betts e Lenira Balbueno Fleck, além da arte- 
educadora Emília Viero, do Núcleo de Estudos sobre a Mulher Contemporânea. A 
entrada para o evento é franca. Mais informações com o Núcleo de Extensão do MARGS, 
pelo fone (51) 3227-2311, ramal 15.

coleção de catálogos de exposições que estão acontecendo em diversos

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%

AAMARGS Os amigos do Museu já conhecem, desde o dia 28 de abril, 
diretoria, que estará à frente da Associação pelos próximos dois anos. O presidente 
eleito foi Edgar do Valle, arquiteto e artista plástico. Na vice-presidência está Mirian 
Aloisio Avruch, ex-diretora do MARGS e do Museu Julio de Castilhos. Já o conselho 
fiscal está composto por Luiz Inácio Franco de Medeiros, também ex-diretor do MARGS 
e por Jairo Procianoy, professor e ex-presidente da AAMARGS. Seja também um amigo 
do MARGS. A proposta para novos sócios está disponível na sede da Associação de 
terças a sextas-feiras, das 13 às 18 horas. Telefone (51) 3224-4255.

a nova
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BISTRO No almoço os clientes podem contar com quatro sugestões entre massa, 
frango, entrecot ou filé com preços a partir de R$ 7,90. Nos dias frios, as sugestões são 

com molho de tomate, manjericão 
e mussarela de búfala. Reservas no Bistrô do MARGS pelo telefone (51) 3235-3001.

CAFÉ Um

as massas, com o prato Leonardo Da Vinci, gemelli

modelo de cardápio está sendo desenvolvido através de uma 
parceria que o Café do MARGS firmou com a Ouro e Prata Turismo 
agência DCS. O cardápio será confeccionado artesanalmente aos moldes de um 
álbum de fotografias e os freqüentadores poderão adquiri-lo na Loja do Museu. O 
Café do MARGS funciona de terças a domingos, das 10 às 19 horas. Telefone (51) 
3211-4945

novo
e com a

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

co CD •Aliança Francesa «Fiat 
•Arteplantas 
•Ativa
• Banco Safra

•Miolo Vinhos Finos
• Nova Prova 
•Ouro e Prata
• Revista Aplauso

•Trindade Gráfica
•Varig
•Yázigi

•SLM Ogilvy 
•Soul Criatividade 
•Terra
•Tintas Killing

Occ
•Gerdau
• Hotel Plaza São Rafael 
•Lojas Renner
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CHRISTINA BALBÃO

■y. :• •

O direror do Instituto de Artes, Círio aluno, do menino da rua que levava Ela costumava cobrir o horário da noi-
Simon, a chama de a mestra de todos nós. A ao museu para ver e desenhar, da te para compatibilizar expedientecom o
artista plástica e ex-aluna Clarice Jager, de tampinha que junta na calçada para diurno de professora no Instituto de Artes.
minha guru. Alice Soares, velha amiga, diz, servir de nariz a um fantoche. “Eu ficava sozinha, no horário da noite,
entre muitas qualidades, que ela é uma gran- Sua coleta tem sido ampla, desde quando havia espetáculos no Theatro São
de escultora. Foi madrinha de as ruas do Alto da Bronze, à índia,casamento Pedro. O museu ficava ao nível do que cha-
do escultor Gonzaga. Irene Brietzke Ilha da Páscoa, tantas vezes Paris,esco- de balcão nobre. Eu esperava o in-mavam
lheu-a como homenageada no Dia Inter- Buenos Aires, todo e sempre o Brasil, tervalo das peças, porque era interessante a
nacional da Mulher. Christina Balbão México, Peru, entre tantos caminhos.con- visitação, mesmo que fosse por pouco tem-
ta com multidões de amigos e admiradores Na casa, construída pelos pais e onde po. Eu abria a porta de comunicação, en-
entre os artistas, ex-alunos e amantes da arte vive desde o nascimento, Christina tão as pessoas vinham da penumbra do te-

Rio Grande do Sul. Também, pudera, abriga seus tesouros: coleções de con-no atro e se deslumbravam com a sala ilumi-
começou cedo a construir seu patrimônio chas, apitos de passarinho, artesanato nada. Nem exigia que perdessem tempo as-
de afetos. Trabalhou no MARGS, como de palha, cerâmicas, fantoches, pos- sinando, os que não assinavam eu contava,
veremos, e, em 1942, junto com Vera tais, gravuras, fotografias, livros, tra mais tantos visitantes, porque achava inte-
Witgen, foi a primeira mulher a formar-se balhos de amigos, recortes que falam ressante que percorressem as obras. Alguns
escultora no Estado. Assistente de Fernando da história, mobiles, sólidos móveis até se atrasavam para voltar à peça porque
Corona, no Instituto de Artes, tornou-se feitos pelo pai, coisas que a gente nem ficavam interessados. Era muito eficiente
professora de desenho, tendo passado por 
sua orientação grande parte dos alunos do 
Instituto da metade dos anos 40 até 1987, 
quando se aposentou, compulsoriamente, 
pela lei dos 70 anos. Contas feitas, sim, ela 
está hoje com 86 anos. E que 86! Voltou 
da praia bronzeada, vestido vermelho com
binando com os cabelos brancos. Uma 
diva, uma Simone de Beauvoir, como diz 
entusiasmado seu amigo e ex-aluno Nelson 
Wiegert, hoje trabalhando no mercado de 
arte na Alemanha.

sonha. Assim constituído, o universo 
da Christina merece bem mais que 
esta matéria de página e é por isso que 
está sendo preparado um livro onde a sen
sibilidade será dominante. Há que se divul
gar esse exemplo de pessoa que compõe o 
universo cultural gaúcho, contrapondo-se, 
por inúmeras décadas, a tanto descaminho.

isso. Trabalhando nesse setor, a gente está 
sempre querendo que haja visitação e para 
isso vai criando facilidades para as pesso
as”. Outro momento que ela lembra com 
especial carinho foi de uma mostra 
itinerante quando o museu levou a Cano
as, São Leopoldo e Novo Hamburgo, em 
1964, algumas de suas obras modernistas 
principais, como as telas de Portinari e Di 
Cavalcanti.

Christina retratada por Clarice Jaeger. 
desenho a pastel. 2000.

nece até a aposentadoria compulsória, tal 
como no seu trabalho de professora do Ins
tituto de Artes: foram 33 anos de traba
lho no MARGS. Suas lembranças mais vi
brantes são as dos primeiros tempos, com 
a equipe reduzida:

“Fazíamos trabalho de rua e, dentro do 
teatro, era do chão à parede. A gente mon
tava as exposições também. Lembro de 
uma, sobre arte mexicana, que montei so
zinha, com a ajuda de um funcionário ce
dido, o Aristides, muito dedicado, que de
pois foi incorporado à equipe do museu. 
Como o espaço no Theatro São Pedro era 
pequeno, costumávamos usar outros luga
res. Nessa exposição sobre arte mexicana, 
por exemplo, aproveitamos o Instituto de 
Artes. Havia fac-símiles, grandes fotos de 
murais mexicanos e os penduramos nas pa
redes do auditório. Usei também

No MARGS
Christina ajudou a construir o MARGS 

desde a sua fundação, em 1954, quando foi 
contratada pelo então diretor Ado Malagoli, 
junto com Alice Soares, como assistente téc
nica. Como a equipe era pequena, os fun
cionários eram pau para toda obra, como 
diz Christina. Ajudou, por exemplo, a co
locar massa entre as madeiras do assoalho 
do foyer do Teatro São Pedro, onde funcio
nou, nos seus anos iniciais, o Museu de 
Arte, participando assim literalmente da 
reforma que colocou o espaço em condi
ções de receber o museu. Preparando a pri
meira exposição que ali aconteceu, com 
obras de Weingãrtner, ela e Alice visitaram 
os colecionadores para conseguir o emprés
timo das obras. Tempos depois, Alice aban
dona o museu, em favor de seu trabalho 
no atelier. Christina, no entanto, perma-

“Havia a Vera Miriam, ex-aluna de pin
tura do Malagoli, o Almerindo, o Aristides. 
De modo que nós, esses poucos, é que éra
mos a administração do museu. Muda
vam os diretores, mas nós sempre ativos, 
ali, montando exposições. Era uma equi
pe pequena mas que funcionava muito 
bem. (...) Depois, quando o museu mu
dou provisoriamente para a Salgado Fi
lho, com o fechamento do São Pedro para 
reformas, já havia um guarda. Então quan
do eu ia à noite já não estava só. Tinha um 
guarda. E quando o museu foi para a sede 
definitiva apareceram mais. Hoje, às vezes, 
quando tu entras no museu, só enxergas 
guardas, não é?”

Pois essa diva é capaz de assumir a apa
rência de uma vovozinha, quando coloca 
um daqueles vestidos de modelo tradicio
nal, com botão na frente e gola arredonda
da e se mistura entre os idosos do T Urca, 
ônibus que passa na Fernando Machado. 
Assim disfarçada, emenda programações 
culturais com uma energia que surpreende. 
Freqiienta até hoje os concertos do Goethe, 
as audições de música comentada do pro
fessor Lopez, na Casa de Cultura (onde nos 
conhecemos), saraus, exposições, almoços, 
aniversários. Nessas horas, para reconhecer 
a verdadeira Christina, às vezes é preciso 
prestar atenção aos seus olhos vivos e 
serelepes, de quem passou a vida captando 
a arte e pressentindo as possibilidades do

outros
andares para colocar quadros de artistas fa
mosos mexicanos”. Houve quem visse a 
mesma exposição em outros Estados e dis
sesse que a do Rio Grande do Sul ficou 
melhor montada.

Mara Frantz 
Jornalista, prepara um livro 

sobre Christina Balbão
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