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CULTURA
É riquíssimo o acervo cultural de nosso Estado. 
Para cada recanto do Rio Grande do Sul que 
olharmos, descobriremos sempre novas e 
supreendentes manifestações da pujança 
criativa do povo rio-grandense. Na literatura, 
nas artes cênicas, no folclore, na música e nas 
artes plásticas é evidente essa riqueza 
diversificada.
Em recente viagem a Pelotas, tivemos 
oportunidade de conhecer o belo trabalho 
desenvolvido pelo Museu Leopoldo Gotuzzo 
que, além das obras deste grande pintor, reúne 
um acervo respeitável nas bem compostas salas 
do velho e recuperado casarão que ora ocupa. 
Em Piratini, onde estivemos integrando a 
equipe de interiorização do governador 
Germano Rigotto, nos instalamos numa das 
salas do memorável Museu Farroupilha que 
também reúne obras significativas do acervo 
pictórico e histórico do Rio Grande do Sul. Em 
Arroio dos Ratos, o Museu do Carvão se ocupa 
de manter viva a memória de toda uma época 
e de seus construtores. O MARGS, por sua vez, 
atua como polo irradiador de qualidade, não 
só pelo acervo que amealhou e que 
disponibiliza, mas também pelo arrojo

que realiza suas ações, seja em mostras de nível 
internacional seja em seminários e encontros 
sempre aglutinadores. O que desejamos, então, 
é que todos esses aparelhos colocados a serviço 
da cultura e da arte e, em suma, da 
comunidade, mantenham suas atuações, num 
trabalho uníssono que integre também as 
outras 38 instituições da Secretaria de Estado 
da Cultura. Queremos que a nossa Secretaria, 
na gestão que ora se inicia, seja um campo 
fértil para o desenvolvimento de idéias e atos 
produtivos. Com essa integração, teremos 
condições de entregar ao contribuinte, ao 
cidadão, que é o motivo maior de todos os 
nossos esforços, um produto final à altura do 
potencial e da tradição artístico-cultural do Rio 
Grande do Sul. Cultura Fazendo Arte, slogan 
desta Secretaria, é, em suma, o ponto de 
partida para a união de todos os integrantes da 
Sedac em busca de uma excelência de relações 
entre as instituições, de forma a presentear os 
gaúchos com atos que honrem e ressaltem as 
qualidades das produções artístico-culturais 
deste Estado.

Os relógios do Sr. Luiz

Ha 50 anos, seu Luiz Guides vive no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Pouco se 
sabe de sua origem; veio do interior, foi internado com sintomas de desorientação 
no tempo, no espaço e alucinações auditivas. Ali ficou e ninguém reclamou 
ausência. Quando a oficina de criatividade do 
manicômio começou a funcionar, há 13 anos, I 
seu Luiz imprimiu na rotina do abandono mais |
um ritual, desta vez com o mérito de transfor- 3 
mar em perguntas nossas respostas sobre limi- I 
tes, significados e sentidos da arte. 1

Todos os dias, no ateliê coletivo, esse sujei- I 
to tímido e de olhos azuis procura o cavalete. I 
Ao lado dele, coloca a bolsa de couro, 
plásticos e começa a construção dos desenhos 
em guache, com nuances de cor e veladuras, 
tendo sempre como referentes círculos e setas que lembram relógios sem ponteiros. 
Além da moldura dos cartazes e das pinturas, seu gesto expande-se pelo entorno, 
pelos ladrilhos quadrados do chão. Só sai dali, do aconchego dessa práti 
frase do funcionário:

- Sr. Luiz, está na hora.
Não é a primeira vez que as imagens de Luiz Guides 

e ocupam lugares de consagração do sistema artístico. Sua obra já foi vista em 1998 
no Instituto de Artes da UFRGS. Para essa mostra, que ocupa a Galeria Iberê

Camargo do MARGS, a curadora e professora, 
Dra. Blanca Brittes, selecionou 49 trabalhos re
centes que estarão dispostos de maneira muito 
próxima em forma de painel. A exposição é 
evento paralelo ao Colóquio Corpo, Arte e Clí
nica, promovido pelo programa de pós-gradua
ção em Psicologia Social e Institucional e pelo 
Instituto de Artes da UFRGS.

O convite a um olhar aprofundado diante 
da evolução e complexidade da obra de Luiz 
Guides coloca em discussão questões delicadas 
de ordem museológica e museográfica. Para 
Blanca Brittes, que assina o texto de apresenta
ção, “as categorias que distinguem as artes estão 
cada vez mais diluídas. Bispo do Rosário foi um 
dos representantes do Brasil na Bienal de Veneza, 
sem no entanto perder sua peculiaridade. Há tem

po e lugar para a valorização de todos os processos de criação. Se, em seu mundo 
próprio, seu Luiz está alheio a toda e qualquer intencionalidade, 
o que lhe difere da posição 
consciente do artista, 
isso não o distancia do i 
resultado, a arte”.

A exposição parale- | 
la ao colóquio Corpo, g 
Arte e Clínica fica até 
quatro de maio na Ga
leria Iberê Camargo, no 
andar superior do 
MARGS, com entrada

sua
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Nova gestão no MARGS
O Museu vive um período de readaptação 

ao novo contexto político e econômico, tanto 
em nível estadual quanto nacional, repensan
do o que foi desenvolvido até agora e traçando 
metas para afirmar-se, ainda mais, 
amplo espaço cultural, voltado para a docu
mentação, a preservação e a divulgação da arte 
do Estado, sem descuidar da qualidade das ex
posições temporárias.

O desafio de dirigir o maior Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul e a responsabilidade de 
manter um elevado padrão museológico não são 
novidades para o novo diretor, Paulo César do 
Amaral. Entre 1997 e 1998, foi sob a sua dire
ção que o prédio histórico da Praça da Alfânde
ga sofreu uma grande restauração, o que o habi
litou a receber coleções nacionais e internacio
nais. A relação do diretor com as artes plásticas 

2 é de longa data. Amaral iniciou sua carreira como 
artista estudando pintura na Califórnia e já soma 
mais de 30 exposições individuais no Brasil, além 
de coletivas no exterior. Natural de Bagé, gra
duou-se em Engenharia Civil pela PUCRS, em 
1974. Amaral é conselheiro da Fundação Bienal 
de Artes Visuais do Mercosul, e dirigiu o Insti
tuto Estadual de Artes Visuais nos anos de 1997 
e 1998. Hoje, segue desenvolvendo projetos 
curatoriais.

De volta ao MARGS, Paulo Amaral pre
tende consolidar, ainda mais, o papel da insti
tuição como referência museológica no siste
ma regional e nacional. Para isso, vai trabalhar 
para que a casa receba, nos próximos anos, gran
des exposições, uma tendência inerente aos cir
cuitos das grandes cidades. Tais eventos devem 
ocorrer paralelamente a outras exibições de 

porte, valorizando igualmente a boa 
produção que ainda não conquistou visibili

dade no cenário gaúcho. A vocação do Museu, 
como guardião da pesquisa, da documentação 
e articulador na formação de públicos, será re
ferendada em projetos editoriais e de arte-edu- 
cação, condição fundamental para todo o tipo 
de acontecimento cultural.

O Museu persegue, em 2003, o desafio de 
articular um calendário de exposições engajadas 
na ampliação das ações museológicas, além da 
valorização da prata da casa - o acervo. O 
MARGS também não se fecha nas fronteiras rio- 
grandenses; parte da coleção itinera por exposi
ções em São Paulo e Milão. Obras de Di 
Cavalcanti e Paulo Rossi Osir estão no Palazzo 
Reale, dentro da mostra Tempo em suspensão:pre
sença da ressonância da pintura metafísica 
novecento italiano na arte do Brasil. Para o Itaú 
Cultural, seguiram séries de Malagoli, Danúbio, 
Koetz, Bianchetti, Stockinger e Vasco Prado, in
tegrando a mostra Arte e sociedade: uma relação 
polêmica, com curadoria de Aracy Amaral. Para o 
Santander Cultural, que apresenta a mostra Freud 
para todos, o Museu cedeu obras de Tarsila do 
Amaral, Lasar Segall e Cícero Dias.

Em contrapartida, as Pinacotecas recebem 
93 gravuras de Francisco Toledo, uma oportuni
dade para os gaúchos conhecerem a obra de um 
dos mais importantes artistas contemporâneos do 
México, que segue a tradição da arte gráfica da
quele país. Outras exposições estão sendo articu
ladas, envolvendo o legado de Pedro Weingartner, 
Pedro Geraldo Escosteguy, Ianelli, além de gra
vuras do Petit Palais. Após a exibição de Toledo, 
será a vez de Carlos Fajardo ocupar o espaço prin
cipal do MARGS. Em 2003, haverá a quarta edi
ção da Bienal de Artes Visuais do Mercosul 
Museu caberá o Núcleo Histórico, desta vez com 
a produção do mexicano Orozco.
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FRANCISCO TOLEDO

A morte e o espelho
O 3 9}JOlU v

Enquanto aguarda a exposição de José 
Clemente Orozco (1883-1949), um dos 
principais articuladores do muralismo me
xicano, prevista para a próxima Bienal do 
Mercosul, o MARGS abre sua temporada 
de abril com gravuras de um dos artistas 
contemporâneos mais inquietos do Méxi
co. Chama-se Francisco Toledo (1940) e 
retira a essência de sua obra, de circulação 
internacional, de uma cidade do século 16, 
Oaxaca, região de cruzamentos etnológicos, 
que ainda mantém cerca de 16 grupos cul
turais, cada um com sua própria língua e 
mais de duzentos dialetos. Foi ali que Toledo 
investiu boa parte de seu projeto criativo: 
fundou um Instituto de Artes Gráficas 
(IAGO) e um Museu de Arte Moderna, ad
quirindo uma coleção de gravuras de en
vergadura internacional. Há pouco tempo, 
envolveu-se numa polêmica com a rede 
McDonalds. Impediu, através do recolhi
mento de assinaturas, a instalação de uma 
sucursal de hambúrgueres na histórica 
Oaxaca.

É no eco de mitos e lendas regionais que 
Francisco Toledo realinha, há mais de qua
tro décadas, seu percurso criativo. Sujeito 
de poucas palavras e de cotidiano cosmo
polita (transita entre Paris, Califórnia, Nova 
Iorque e México), elegeu a morte e o erotis
mo como temas obsessivos de uma compo
sição de forte acento narrativo. As 93 gra
vuras, em exposição no MARGS, foram 
realizadas entre 1999 e 2000 e constituem um 
painel de estudos obsessivos da morte e do 
próprio artista. Segundo o crítico Fernando 
de Aguinaga, desde 1995, quando comple
tou 55 anos, Toledo dedicou-se a uma es

pécie de auto-reflexão sistemática, constru
indo personagens de si-mesmo.

Além de ter como premissa a divulga
ção das artes gráficas, sobretudo entre os 
não iniciados, e o abandono do pré-con- 
ceito de que a gravura tem valor secundá
rio, Toledo sempre foi um curioso pelas 
possibilidades das texturas e dos materi
ais. Experimentou desde o óleo ou a aqua
rela até o barro, o bronze, o ouro, fibras 
vegetais, passando por ovos de avestruz, 
peles de lagarto, folhas de flamboyán, se
mentes de pistache, de jacarandá, ou mes
mo cordas, bilhetes, selos postais.

Toledo residiu na Europa durante os 
anos 60 e regressou ao México com uma 
técnica pictórica estimulada pelo estudos da 
obra de Marc Chagall, Paul Klee, e Dürer. 
Desde então, realizou uma série de exposi
ções internacionais e no seu país, consoli
dando a escola da gravura mexicana feita 
por nomes como José Guadalupe Posada, 
Julio Ruelas e Leopoldo Méndez. Hoje, 
além da divulgação de sua obra, que chega 
em Porto Alegre pelo esforço da Embaixa
da do México, Toledo retoma o projeto de 
criação de uma escola de arte na comuni
dade de San Augustín Etla, a meia hora de 
Oaxaca. Prepara, para o futuro, um grande 
ateliê de matrizes em instalações ecológicas, 
ampliando as atividades do LAGO, que já 
teve uma revista bastante atuante chamada 
El Alcaraván. Vale visitar, ainda que pela 
Internet, esse ateliê de criação de Francisco 
Toledo (www.arts-history. mx/ museos/iago/ 
home.html).
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C/da Colin 
Jornalista

Manipulação em Autoretrato XLI, 2000
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Museu Julio completa um século
O Museu mais antigo do Estado chega 

ao seu primeiro centenário sob a ação im
placável do tempo. A casa onde Julio de 
Castilhos viveu seus últimos anos e hoje 
abriga o Museu homônimo ao líder repu
blicano necessita de reformas urgentes. Lo
calizado no número 1231 da rua Duque de 
Caxias, o sobrado de estilo neo-clássico 
construído em 1887 aponta seus principais 
problemas na rede elétrica, assoalho e infil
trações provocadas pelas chuvas. Até o final 
do ano passado, havia a esperança de o pré
dio ser beneficiado pelo Documenta, pro
grama do Instituto do Patrimônio Históri
co e Artístico Nacional que utiliza recursos 
do Banco Interamericano de Desenvolvi
mento na recuperação de prédios históri
cos do Centro de Porto Alegre. A faixa 
favorecida, que se estende do portão prin
cipal do cais do porto até o Palácio Piratini, 
excluiu a casa centenária. O fato de o pré
dio ser tombado apenas pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, 
e não pelo Nacional, foi outro critério que 
contribuiu para que o Museu Julio de 
Castilhos adiasse ainda 
revitalização.

Diante desse quadro, a administração 
isolou parte da casa em 1996, mantendo 
apenas três salas abertas à visitação. A nova 
gestão, que assumiu no início de fevereiro, 
sob a direção de Nara Nunes, traça metas 
prioritárias, como uma campanha 
institucional de S.O.S. ao Museu Julio. A 
ação prevê a revitalização da Associação de 
Amigos e a mobilização da sociedade - es
pecialmente da iniciativa privada - no sen
tido de captar recursos para as obras de re
cuperação da casa do primeiro presidente 
do Estado.

O Museu Julio de Castilhos desenvolve 
um trabalho de educação patrimonial, em 
que encontra nos estudantes seu principal 
público-alvo. Visitas guiadas por exposições 
temporárias e permanentes buscam criar um 
olhar crítico e contemplativo diante da his
tória do Rio Grande do Sul, valorizando 
o objeto que é símbolo de uma iden
tidade. Mais do que isso, a dedica
ção aos jovens tem o intuito de 
formar um adulto visitante, 
instituindo o hábito de ir ao 
Museu. Para difundir ainda 
mais o espaço, o Ministério 
da Cultura aprovou o pro
jeto de um livro que ofe
rece ampla visão sobre a 
trajetória da instituição, 
sua sede e seu patrono. O 
próximo passo é a arreca
dação de verba para o cus

teio dos serviços gráficos.
Esse leque de ações está intimamente li

gado à revitalização do espaço físico e, por
tanto, à manutenção do acervo histórico e 
eclético. As mais de dez mil peças que com
põem a coleção são tombadas pelo IPHAN 
desde 1937. São objetos que retratam o co
tidiano, as relações políticas e trabalhistas 
do Estado referentes às fases pré-histórica, 
imperial e republicana. Entre eles, estão per
tences de Julio de Castilhos, documentos 
políticos, artefatos indígenas e pré-colom- 
bianos do Rio Grande do Sul, além de exem
plares de estatuária missioneira. Mas há la
cunas nessa coleção. Pouco foi guardado do 
Brasil colonial e das imigrações européias, 
processos fundamentais na organização da 
economia e urbanização do Estado. O es
forço em recuperar esses intervalos históri
cos está no rol de ações da nova administra
ção. O Museu Julio quer reforçar um acer
vo que se caracteriza por explorar o modo 
de vida, as relações sociais de produção e a 
história política gaúcha. A estratégia de exi
bir objetos que pertenceram a personagens 
da nossa história busca humanizar e 
desmitificar essas figuras ilustres. Muitas pe
ças refletem costumes de uma geração, o que 
permite ao visitante comparar a rotina dos 
antepassados com a contemporaneidade.

Entre as peças mais curiosas do 
Museu, está a bota do gigante, um par de 
calçados usados por Francisco Ângelo Guer
reiro, um gaúcho de dois metros e 17 centí
metros de altura. Outra atração é a lambreta 
modelo LI 150, doada ao Museu em 1968. 
Sobre suas rodas, o caxiense José Ferreira 
da Silva percorreu mais de 85 mil quilô 
tros pela América, Europa, Ásia e África, 
numa odisséia que o deixou conhecido 
como o Mensageiro da Amizade. Há tam
bém urnas funerárias de cerâmica onde os 
índios enterravam seus mortos. Mas o mai

or tesouro do Museu fica numa ampla peça 
de forro amadeirado e paredes cor de vi
nho: o quarto de Julio de Castilhos. O 
mobiliário, intocado durante todos esse 
anos, permanece em perfeito estado de con
servação. A cama ainda está coberta por uma 
colcha tecida em delicados pontos de crochê 
por Dona Honorina, esposa de Castilhos. 
O retrato da família, sobre a cabeceira, ofe-

endereço na rua Duque de Caxias. Ideali
zada pelo seu patrono, a instituição era 
voltada à conservação de objetos de ciên
cias naturais, indústria, arte moderna e 
documentos da história gaúcha. Somen
te em 1907 passou a chamar-se Museu 
Julio de Castilhos.

A trajetória da instituição na casa traz
eventos curiosos como a instalação de água 
e luz no prédio somente em 1925. Inicial
mente concebido

rece ao visitante uma viagem temporal, 
quando o casal e seus seis filhos habitaram 
aquela casa por cinco anos.

Antes de pertencer ao político, o prédio 
serviu de residência para o General Catão 
Augusto dos Santos Roxo, ex-Comandante 
do Colégio Militar de Porto Alegre. Em 
1898, ao deixar o poder, Castilhos deveria

para ser um museu an
tropológico, histórico e artístico, o órgão as
sumiu seu caráter unicamente histórico na
década de 50, sob a administração do dire
tor Dante de Laytano. Nessa ocasião, peças 
que não encaixavam-se exclusivamente nessa 
proposta de conservação foram encaminha
das à instituições especializadas, como o 
MARGS, a Fundação Zoobotânica e 
MARS. Mesmo assim, a quantidade de 
objetos permaneceu grande e conti
nua crescendo. No final do ano pas
sado, uma integrante da família 
de Julio de Castilhos, residente 
no Rio de Janeiro, doou ao 
Museu um conjunto de lou- ^ 
ças que pertenceram ao lí- V 
der político. Expor, enfim, ^ 
parte considerável desse 
acervo em apenas três salas 
tornou-se tarefa impossível.
Em virtude da necessidade 
de espaço, foi inaugurado o 
anexo do Museu em 1996.
O número 1205 fica justa
mente ao lado da antiga re
sidência de Castilhos, na rua 
Duque de Caxias, e hoje é o 
maior espaço onde o Museu 
Julio promove suas ativida
des museológicas.

retornar para o interior, já que não dispu
nha de casa na região urbana. Para impedir 
o afastamento do líder do Partido Republi
cano Rio-grandense, os correligionários da 
sigla criaram um fundo pecuniário para a 
aquisição de um espaço para Castilhos vi
ver com sua família. Foi essa a casa que o 
acolheu pelos últimos anos de vida. Num

mais sua tempo em que os pobres eram atendidos 
pela Santa Casa de Misericórdia, Castilhos, 
abatido por uma afecção na garganta, sub
meteu-se a uma cirurgia na própria casa e, 
nessa tarde de sábado, 24 de outubro de 
1903, faleceu. Um ano e dois meses de
pois, Dona Honorina, supostamente aba
lada pela perda do marido, cometeu suicí
dio por asfixia, numa saleta ao fim do cor
redor do porão.

Júlia, a filha mais velha, então com 19 
anos, casada, viveu no prédio com os irmãos 
até que o Estado, já nas mãos de Borges de 
Medeiros, ofereceu 80 contos de réis pela 
compra da casa. Em 1905, o Museu do 
Estado, fundado meses antes da morte de 
Castilhos e até então sediado numa sala no 
Parque Farroupilha, foi transferido para o

me-
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Ana Maria Brambilla
Equipe JM

Líder positivista
Enquanto Deodoro da Fonseca assumia o governo 
provisório na Capital brasileira, logo depois da 
proclamação da República, o Rio Grande do Sul abria 
espaço para a propagação do positivismo de Auguste 
Comte, tendo em Julio de Castilhos seu maior defensor. Em 
busca de um progresso ordenado e de um Estado 
independente. Castilhos redigiu a primeira Constituição 
gaúcha, de 14 de julho de 1989. No mesmo ano. foi 
eleito presidente gaúcho.
Castilhos enfrentou a Revolução Federalista. em 1893. 
contra o PFB de Gaspar Martins, que defendia o 
parlamentarismo. Foi a batalha mais sangrenta ocorrida 
em território gaúcho, com saldo de 10 mil mortos. 
Formado em Direito, fundou A Revolução, jornal oficial do 
PRR. Aos 43 anos faleceu deixando um legado ideológico 
perceptível ainda hoje na identidade do povo gaúcho.

Manipulação sobre 
fotografia da família de 
Julio de Castilho. Acervo 

Museu Julio

Monumento a Julio 
de Castilhos. Praça da 

Matriz. Centro de 
Porto Alegre
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0 universo e a província
no monumento à República

No século XX, a narrativa histórica e artística teve Aires (Eugênio D’Huicque, projetista, e Jules Lagae, escultor,
fases bem distintas. Primeiro eram os mega relatos. O 1914), assim como o Monumento dos Espanhóis (4), também

que contava eram as grandes obras e feitos (histórias do de Buenos Aires (927). Em todos eles, a figura da República é
mundo, capitalismo, socialismo, imperialismo, obras-pri- dominante, na condição de suprema inspiradora dos fatos e

mas, grandes estilos, etc..). Com a crise dos paradigmas personalidades exaltados no corpo dos É justa-monumentos.
passou-se para o outro extremo. Foi a vez das micro-históri- mente aqui, no corpo dos monumentos, que eles se particulari-

as (vidas, cidades e bairros, artes menores, artistas anônimos zam.
etc.). Do quase tudo na história. Dos acontecimentos No caso do monumento a Castilhos, a particularidade estáem si

mesmos. Veio então o meio termo. A narrativa entremeada do no seu viés positivista. Seu autor, Décio Villares, foi um dos
universal e do particular. É nesta última perspectiva que o pre- intérpretes oficiais do positivismo no Brasil, autor de diversos
sente artigo se alinha. quadros e painéis históricos. Villares escolheu para o eixo do

O monumento a Castilhos é, acima de tudo, monumento a forma piramidal. Em torno de suas faces, ali-um monu
mento à República. É nisto que consiste a sua universalidade. nham-se alegorias para representar a biografia do homenagea-
Na sua parte mais alta está a figura da República pairando do, suas virtudes e influências recebidas. Na face do lado oeste,

^ sobre um pedestal que lembra um pouco a Bastilha. Simbo
liza a vitória da República sobre o absolutismo. Sobre

aparece uma alegoria da propaganda republicana. Um jovem
distribui ao público exemplares do jornal “A Federação”, órgãoesse

pedestal existe um globo terrestre ornamentado com a fai- oficial do Partido Republicano Rio-grandènse.
xa positivista de ordem e progresso. Acima do globo a A face do lado norte apresenta a atuação de Castilhos no
República Triunfante. Traz na mão direita a tocha do governo do Estado. Como um herói letrado, de livro na mão,
Iluminismo. Na mão esquerda, o pergaminho das leis. ele se ergue da poltrona para colocar em prática seu programa 

de governo. Vem cercado de figuras titânicas, de gestos largos eEsta faceta alinha o monumento a Castilhos,
erguido entre 1910 e 1913, na tipologia dos movimentos enérgicos, com expressões de arrebatamento. Tudo

" , monumentos republicanos erguidos por todo 
\ * o mundo. Em tais monumentos existem duas

para traduzir a magnitude e dinamismo do poder instituído,
múltiplas virtudes do homenageado. Do pontoassim como as

' gerações. de vista formal, entretanto, as soluções plásticas e formais são
A primeira foi aquela da República guer- acadêmicas e tradicionais, dentro de uma concepção verista da

reira, escudada e encouraçada, de lança natureza. Ali estão a Coragem, que traz os louros da vitória e ume es
pada na mão. São exemplos a Pirâmide de dos olhos vendados; a Prudência, que procura conter a Coragem
Maio (1), em Buenos Aires (Prilidiano e aponta para a Oposição, representada na figura de um dragão
Pueyrredón, projetista, e Joseph Dubordier, que rasteja pelas escadarias; a Firmeza, que segura na mão as

escultor, 1857) e a Coluna da Liberdade da Plaza chaves dos três poderes; o Civismo, uma figura envoltacomo
Cagancha (2), de Montevidéu (José Livi, 1867). Per na bandeira nacional.

à época da consolidação das repúblicas. Em Na terceira face, do lado leste, está representada a últimatencem
especial, naqueles países em que a mesma foi conquis- fase da vida de Castilhos, depois de deixar o governo. A figura

tada com luta e guerras civis. de um velho, longas barbas, a cabeça apoiada no braço, tem um
A segunda geração é aquela do monumento a livro aberto no colo, representando a Sabedoria Política

Castilhos. Correspondem ao último quartel do espaçamento e a Transparência. 5
século XIX e início do século XX, da expan- A face do lado sul representa a Popularidade, na figura de
são da revolução industrial e da ampliação das gaúcho à cavalo saudando o homenageado. No solo,um uma
trocas internacionais. Foi a fase da República caveira bovina e um arado. Representam o povo gaúcho como
consolidada e pacífica, associada ao progresso os positivistas o idealizavam: gentil, pacífico e trabalhador, que
e prosperidade. Nas mãos ramos de oliveira, já tinha, na sua evolução, superado o estágio de beligerância e
archotes iluministas, livros constitucionais. revoluções, ingressando definitivamente no seu “estágio positi-
Estão neste grupo o Monumento da Rue de vo”. No lugar de mosquetes e canhões, só uma pistola na cintu-
la Republique, em Paris, o de Floriano Pei- ra. Em vez de espadas e de lanças, o arado e a caveira bovina.
xoto, no Rio de Janeiro (Eduardo de Sá,

Amoldo Doberstein
1910) o dos Dois Congressos (3), em Buenos Doutor em História do Brasil pela PUCRS



ARTE CONTEMPORÂNEA

A obrigação do agora
Alguns exemplos podem ser lem

brados, como os recentes Site de 
Création Contemporaine e le Plateau, 
ambos em Paris, e que se constituem 
em espaços para a produção contem
porânea que têm como pontos co
muns o fato de não possuir uma co
leção e de se dedicar totalmente ao 
fluxo da arte que está se fazendo. A 
par desta missão, estão atentos no sen
tido de evitar os erros do passado 
como o gigantismo da burocracia es
tatal (que inviabilizou o projeto do 
Centro Georges Pompidou como es
paço multidisciplinar dedicado à 
contemporaneidade) e ultrapassar o gos
to imposto dos patrocinadores (que fez 
fracassar o projeto da galeria do Jeu de 
Paume de dedicar-se à produção contem
porânea, hoje voltada para as retrospecti
vas de artistas consagrados).

Uma outra experiência francesa, entre
tanto, chama a atenção. Organizada fora da 
capital, ela foi articulada envolvendo duas 
instituições já consagradas: o Museu de Be
las Artes de Rouen e o FRAC Haute- 
Normandie. O Museu é uma instituição 
bicentenária, dotada de um fabuloso acer
vo de arte antiga, clássica e moderna e o 
FRAC (Fundo Regional de Arte Contem
porânea) uma coleção de produção amai cri
ada há vinte anos e continuamente atuali
zada. O projeto, intitulado Le Regard de 
ILAutre, propôs um diálogo entre as obras 
do passado e do presente visando, nas pala
vras dos curadores, “nutrir e enriquecer nos
so conhecimento de ambos, propor uma 
perspectiva entre antigos e modernos, pro
pondo descobrir proximidades e cum
plicidades, dissolvendo as fronteiras e 
categorias. Cruzamento de tempos e 
olhares, diálogos e reencontros no mo
mento suspenso da exposição”. Impor
tante atentar para as especificidades das 
instituições envolvidas: o museu é um 
lugar de consagração, de tradição e de 
memória, baseado em imponente sede 
histórica; o FRACé uma instituição re
cente, ocupado com a produção atual, 
sem sede, envolvido em seu projeto de 
adquirir obras, difundi-las, sensibili
zar o público para a produção atual e

nea, seguindo a reflexão de Millet. A inscri
ção compulsória da produção contempo
rânea num sistema rígido de critérios e va
lores, de algum modo, nega a razão de ser 
desta mesma produção, tanto do ponto de 
vista de sua destinação primeira (fragmentos 
de instalações, memória de performances, do
cumentos de intervenções etc.) quanto do 
ponto de vista de sua origem, isto é, obras 
criadas e executadas como reação a um con
texto cultural e histórico dado, ainda não 
plenamente compreendido e analisado. Para 
avançarmos nestas considerações teríamos 
que, obrigatoriamente, nos deter com va
gar numa tentativa de definição do que en
tendemos por arte contemporânea. Essas 
tentativas vão desde considerações tempo
rais - é contemporânea toda arte produzida 
após o “fim” do modernismo, ou seja, por 
volta de 1950 - até considerações como a 
de Anne Cauquelin, ao escrever que uma 
tentativa de definição de arte contemporâ
nea ultrapassa a esfera meramente artística 
e que devemos considerar os temas cultu
rais localizados em registros literários e filo
sóficos, ou ainda ouvir a posição de conser
vadores de museus que entendem que a arte 
contemporânea é aquela que “pela nature
za dos seus materiais e processos, os obriga 
a modificar profundamente o seu papel e o 
seu modo de trabalho”.

Quando tratamos de arte contemporâ
nea no museu estamos pensando em uma 
arte que efetivamente existe e requer uma 
atenção inevitável, independente de nossa 
compreensão de sua razão primeira de ser e 
ainda de nossa capacidade técnica e instru
mental para preservá-la. Estamos pensan
do na obrigação do agora dos museus, 
imprensados entre as tradições antiga e mo
derna, preocupados com a preservação para 
um futuro. Como trabalhar o agora, 
não esperando a consagração desta produ
ção, trabalhar com o presente vendo o pas
sado (como base, modelo e/ou parâmetro) 
e não ambicionar projetar o íuturo? Esta
belecer, enfim, uma visibilidade para o mo
mento amai permitindo que esta produção 
seja efetivamente recebida pelo público?

Quando queremos falar de arte contem
porânea no museu a primeira idéia que nos 
ocorre é a do museu de arte contemporâ
nea. Estas duas idéias são, entretanto, mui
to diferentes.

Pensar em um museu de arte contem
porânea é negar, a priori, a própria idéia de 
uma arte que está se fazendo. Quando fala
mos de museu de arte, mesmo sendo um 
museu de arte contemporânea, estamos nos 
referindo a uma instituição, segundo Yves 
Cusset, normativa de comunicação estéti
ca. Comunicação esta que se dá, primeira
mente, entre o espectador e a obra, no in
tuito de “fazê-la falar” para ele poder com
preender sua significação. Num segundo 
momento, na busca deste espectador por 
uma comunicação com o mundo das artes 
(artistas, críticos, administradores, público), 
isto é, as convenções e consensos provisóri
os em torno de critérios de distinção e de 
avaliação estética ( belo/feio, arte/não arte, 
grande arte/obra qualquer etc.), critérios 
estes baseados na transmissão de valores que 
tornam o museu um lugar de preservação 
da memória e/ou uma coleção de relíquias.

A idéia de museu de arte contemporâ
nea tem ocupado e preocupado boa parte 
dos estudiosos tanto das artes visuais quan
to dos estudos museais. O eixo desta preo
cupação situa-se, conforme Catherine 
Millet, na questão da pertinência do mu
seu enquanto instituição com função 
legitimadora, que prioriza noções como pe
renidade, unicidade e originalidade das 
obras, para dar visibilidade a uma produ-

Daniel Buren. Le musée 
qui n'existe pas 
Centre George Pompidou 
- setembro. 2002

produzir e apoiar a criação 
contemporânea.

O projeto consistiu em 
justapor obras contem
porâneas às do acervo per
manente do museu, deixando-as em situa
ção de confronto e de diálogo. Assim, o vi
sitante podia ver ao lado da magnífica e 
emocionante “Flagelação do Cristo na Co
luna” de Caravaggio o vídeo de Jason 
Karaindros, na mesma sala de um gigan
tesco Delacroix a obra da paulistana Ana 
Maria Tavares, na sala dedicada a pintura 
realista e as cenas de gênero a obra foto
gráfica de Victor Burgin. Exposição exem
plar por várias razões: por não incorrer em 
nenhum processo de historicização, por 
não propor qualquer tipo de releitura ou 
atualização de discursos e por não impor 
um modelo verticalizado de recepção. Em 
suma, duas coleções convivendo tempo
rariamente num mesmo espaço à espera 
de todos os seus públicos.

A questão da arte contemporânea nos 
museus permite uma infinidade de respos-

^ ção que não mais se preocupa com estas 
questões, de resto todas pertencentes ao uni
verso da arte antiga e moderna.

O museu atua principalmente no senti
do de historicizar a produção contemporâ-
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MANGÁ
0 traço dos samurais errantes

Historicamente, a arte em quadrinhos no 
Japão remonta ao final do século XDC, onde his
tórias escritas sobre samurais errantes - versões 
trágicas acerca da verdade, respeito e honra, tal 
como caracterizada na sociedade japonesa - se 
faziam acompanhar de belas ilustrações que fazi
am referência direta ao conteúdo desses textos. 
Entretanto, a partir de 1945, com a reconstru
ção do Japão pós-guerra, a escassez do entreteni
mento provocou uma reviravolta no mercado 
editorial. Começavam a ser publicadas compila
ções de histórias em quadrinhos que se propu
nham a simplesmente divertir o leitor com hu
mor, romance e aventuras despreocupadas. Eram 
revistas extremamente baratas e de fácil acesso. 
O estilo da arte usada era muito mais simples e 
caricaturado do que aquele visto nas histórias de 
samurais. Dessa simplicidade nasceu o nome 
Mangá, que significa literalmente desenho bobo.

Com a crescente popularização desse meio, 
o nome Mangá acabou sendo adotado oficialmen
te para designar as histórias em quadrinhos no Ja
pão, da mesma maneira que gibi no Brasil, banda

é superior à necessidade individual. Esse con
traste de valores, aliado a uma narrativa extre
mamente ágil, gera um enorme fascínio no lei
tor ocidental desde o final da década de 1980, 

desenhada em Portugal, comia nos EUA, ou jumetti quando Mangás começaram a ser publicados
- fumacinha ou nuvenzinha - na ItáliaFotos: Alfredo Nicolaiewsky - traduzidos e adaptados - nos Estados Uni

dos. Logo esse estilo espalhou-se pelo mundo, 
e principalmente no Brasil, onde já se podem 
acompanhar pelo menos quinze diferentes tí
tulos mensalmente.

Caracterizado pelo seqüenciamento rápido, 
uso prioritário das imagens para contar a histó
ria, a anatomia estilizada dos personagens e a 
fluência da narrativa, o Mangá foi além de suas 
fronteiras, tornando-se o mercado quadrinístico 
que mais cresceu nos últimos vinte anos. É in
teressante perceber o papel socializante do Man
gá na cultura japonesa. Os heróis são exemplos 
de pessoas instruídas, disciplinadas, seguidoras 
da lei e das tradições que os levam ao sacrifício 
pela honra. Não se trata da honra pessoal, mas 
do clã, família, empresa, partido ou exército. Nos 
personagens de Mangá, a necessidade do grupo

0 LEGIO STUDIO ministra aulas de 
sábados - das 10 as 12Mangá aos 

horas e das 14 às 16 horas. Os cursos 
de Mangá têm orientação da 

Ariane Rauber. Também^fXdos,das,2às14horas.o
MARGS apresenta sessões de video 
(animações japonesas) gratuitas.

tas: desde a da instauração efetiva dos mu
seus de arte contemporânea - hierar- 
quizados e formalizados, com programas 
tradicionais de transmissão de tradições, 
de educação de gosto, de espaço público 
de convivência - aos espaços de visibilida
de de produção, sem coleções e com pro
gramas dinâmicos e acelerados, passando 
ainda pelas coleções formadas visando 
prioritariamente salvaguardar a diversida
de contemporânea sem vínculos patronais, 
mercadológicos ou ideológicos.

Enquanto o modelo está em suspenso, 
voltemos os olhos para a obra de Buren na 
ilustração: obra de um artista contempo
râneo, crítico do sistema ao escrever que 
“expor em um museu é também expor o 
museu”, mas ocupando seu espaço neste 
mesmo sistema, sendo consagrado e per
mitindo, para além da crítica do valor in
trínseco de sua obra, um olhar crítico so
bre o próprio sistema. Sistema este indeci
so quanto ao seu papel, transitando entre 
modelos, mas sempre correndo atrás.

Paulo Comes
Doutorando em Artes Visuais pela UFRGS

MARGS
EXTENSÃO Já está aberto o agendamento para visitas guiadas ao MARGS. Há horários disponí
veis, de terças a sábados, para grupos escolares, empresariais, de idosos, turistas e demais classes 
associadas. A marcação deve ocorrer com uma semana de antecedência. Além disso, a comunidade 
pode contar, na segunda quinzena de abril, com novos cursos de arte, oferecidos nos Torreões do 
Museu. As modalidades incluem Introdução às Artes Plásticas, com Bianca Knaack, Arte no Rio Gran- 

com Círio Simon, Arte Brasileira Contemporânea, 
nea, com Neiva Bohns. Tanto o agendamento de visitas quanto as inscrições para os cursos devem 
ser feitos no Núcleo de Extensão do MARGS. Maiores informações pelo fone (51) 3227-2311.

CAFÉ O início de 2003 trouxe ao Café do MARGS uma exposição de imagens de obras de Siron 
Franco, fotografadas por Pierre Yves Refalo. Esse foi apenas o início de uma programação expositiva 
que se estenderá pelo ano, acompanhada por happy hours com música ao vivo. O cliente também 
terá, como novidade, a chance de viajar para conhecer a arte de outros lugares participando de 
concursos que serão promovidos pelo Café do MARGS, através de parcerias com a iniciativa priva
da. O Café do MARGS funciona de terças a domingos, das 10 às 19 horas. Fone: (51) 3211-4945.

AAMARGS Todos os sócios estão convocados para uma Assembléia Geral Extraordinária da 
Associação de Amigos do Museu, que se realizará no dia 28 de abril, às 14 horas, para a prestação de 
contas realizada até 30 de março deste ano. Em seguida, às 15 horas, inicia a votação para 
diretoria da AAMARGS, que deverá estar à frente da entidade pelos próximos dois anos. A eleição 
preencherá todos os cargos de diretoria e co
fone (51) 3224-4255.

BISTRÔ Os apreciadores de destilados encontram no Bistrô do MARGS uma boa opção para 
cultivar seus hábitos e encontrar amigos. É o Clube do Whisky, que possibilita 
da garrafa comprada pelo sócio para os momentos em que preferir degustá-la. Para ser um sócio, 
basta cadastrar-se no Bistrô. Os happy hours acontecem diariamente, das 18 às 22 horas. Outra 
novidade são as sugestões de pratos do dia, que oferecem uma opção de massa, frango, risoto e filé 
a preços acessíveis. Reservas no Bistrô do MARGS podem ser feitas pelo fone 3225-4484.

LOJA Neste início de
para arte-educadores de todos os níveis. Além disso, os gaúchos podem adquirir os 
exposições que estão acontecendo em São Paulo, como a mostra China: Guerreiros deXiAn e Tesou- 

da Cidade Proibida. Esses volumes chegaram com a série de publicações do Instituto Moreira 
Salles. São livros voltados à fotografia e à literatura, como o ensaio O Brasil de Marcei Gautherot, 
com imagens do cotidiano nacional ao lado de fotos de prédios projetados por Lucio Costa. Não perca 
também os saldos de literatura, poesia, música e teatro, com descontos de 20 a 40%. A Loja do MARGS 
funciona de terças a domingos, das 10 às 19 horas. Fone (51) 3228-8533.

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

de do Sul, Niúra Ribeiro e Arte Contemporâ-com
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%

a nova 7
nselho fiscal da Associação. Maiores informações pelo

o armazenamento

letivo, a Loja do MARGS oferece uma coleção de livros didáticos, ideaisano

catálogos de

ros

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

co O •Aliança Francesa
•Arteplantas
•Ativa
• Banco Safra

•Fiat
•Gerdau
• Flotel Plaza São Rafael
• Lojas Renner

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

•Trindade Gráfica
•Varig
•Yázigi

•SLM Ogilvy 
•Soul Criatividade 
•Terra
•Tintas Killing
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Tesouros do imperador masmM&k-M
exposição: uma réplica de Buda em ouro 
cravejada por pérolas, cujo seguro está ava
liado em RS 127 mil. Outro ponto da mos
tra que mais atrai os visitantes é um dese
nho em nanquim de 26 metros de exten
são. Nesse pergaminho está documentada 

A vinda dos Guerreiros ao Brasil foi a v°lta do imperador à Cidade Proibida,
o após uma expedição ao Sul da China. Além 

disso, no andar superior, o trono imperial 
provoca filas dentro do pavilhão. Trata-se 
de uma larga estrutura em madeira talha-

Entre os anos de 221 a 206 a.C., a Chi
na passava por um dos momentos mais 
significativos de sua história. Foi nessa 
época que o imperador Qin Shi Huang 
unificou o país, estabelecendo um sistema 
hierárquico que se tomaria o cerne da iden
tidade do povo chinês mesmo na atualida
de. A indiscutível autoridade suprema do 
imperador se reflete em cada ritual, objeto 
artístico ou utilitário. Esse oriente regrado 
e perfeccionista está retratado na mostra 
China: Os Guerreiros de XiAn e Tesouros

ouro e pérolas. E foram além: expressaram a China tem milênios de desenvolvimen- 
pela arte um legado mítico e cultural dei
xado pelas dinastias imperiais.

Não foi só pelo estilo hierárquico que 
Qin Shi Huang ficou marcado na história do dessa continuidade, desse aperfeiçoa
da China. Sua maior herança ficou enter- mento técnico, seja visto como algo único, 
rada durante milênios. São os Guerreiros

to cultural ininterrupto, perseguindo os 
mesmos ideais estéticos de harmonia e equi
líbrio. Por isso faz questão de que o resulta-

de XfAn, sete mil homens e 200 cavalos disputada 
em terracota, construídos por volta de 219 Guggenheim, de Nova Iorque. O custo
a.C. Reza a lenda que a morte dos impera
dores chineses implicava no enterro de to
dos os seus servos e concubinas, para que 
essa legião de fiéis lhe continuasse prote-

com museus como

para trazer a exposição ao território brasi
leiro foi de R$ 4 milhões. Somente para 
transportar as estátuas foram fretados sete da, ladeada por imponentes imagens de 
aviões de carga, numa viagem que durou 
20 dias. Na Oca, a disposição das peças 
lembra o sítio arqueológico onde foram da Pe^° 
descobertas. A cenografia, assinada por 
Daniela Thomas e Felipe Tassara, repro
duz as cores e a organização originais. Atra
vés do uso marcante de tons de verde mus-

da Cidade Proibida, no pavilhão da Oca,
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, até o gendo mesmo na eternidade. Qin quebrou 
dia 18 de maio. A exposição reúne mais de 
450 peças datadas desde a era paleolítica, 
mostrando a vida dos imperadores na Ci
dade Proibida e a produção artesanal em 
cerâmica e bronze arcaico desde 5.000 a.C.

dragões vermelhos. O visitante também
tem sua atenção curiosamente desperta- 

aroma de sândalo liberado pela 
réplica da estrutura da sala de estudos do 
imperador, erguida no ano 7 d.C. Entre 
as peças mais curiosas da exposição estão 
a matriz para moedas, do período 206 a.C. 
a 215 d.C., e o cavalo de bronze, de 25

a tradição e recrutou 700 mil homens para 
construir esse exército no subsolo de onde
seria seu mausoléu. Ao invés dos seres hu
manos, essas peças é que lhe dariam a pro
teção necessária após sua morte. Xi’An, a 
1.200 quilômetros de Pequim, era a capi
tal da China naquela época. A descoberta 
das estátuas ocorreu em 1974, transfor-

A escolha das peças foi um trabalho da Bra
sil Connects em conjunto com sete técni
cos chineses dos museus do Palácio Impe
rial e da Província de Shaanxi, de onde veio 

a maioria dos ob
jetos. A curadoria 
iniciou com uma 
visita prévia ao 
Brasil, quando foi 
estudado o olhar 
do brasileiro dian
te da arte oriental. 
Ao detectar que o 
imaginário popu
lar limitava a pro
dução chinesa à

go, vermelho, dourado e preto, a mostra 
se divide em dois núcleos: Província de 
Shaanxi, onde estão as estátuas e escultu-

a.C. Essa é a primeira vez que tais relíqui
as saem da China e são expostas ao públi
co no exterior.

É um evento de massas. Mesmo du-
mando os arredores do túmulo de Qin ras mais antigas, e Cidade Proibida, com 
num dos maiores sítios arqueológicos da artefatos pertencentes às dinastias Ming 
contemporaneidade. Ainda hoje, a cidade (1368 a 1644) e Ching (1644 a 1911). 
mantém os trabalhos de escavação e pre
servação desse tesouro, reconhecido como 
patrimônio da humanidade pela 
UNESCO em 1987.

rante o feriado de carnaval, quando o Bra- 
Tão logo o visitante entra na esfera da se voltou às passarelas, filas de três qui- 

Cidade Proibida, encontra uma maquete lômetros de extensão aguardavam, em mé-
que reproduz a localidade. Esse era o ter- dia quatro horas para ver os tesouros ori

entais. O recorde de público aconteceu no 
dia quatro de março, quando foram 
registrados 11.600 visitantes. São pessoas 
atraídas pelo caráter artístico, histórico da 
exposição, mas também pelo inusitado, 
pela excentricidade do outro lado do mun
do. China: Os Guerreiros de XTAn e Te-

í is ; Detalhe de um 
guerreiro de Xi'An

ritório onde só entravam o imperador, seu 
Na Oca, 11 exemplares dos guerreiros exército, familiares e serviçais. Os cami- 

e dois cavalos formam o segmento de maior nhos por onde o líder era conduzido os-
atração ao público. E a primeira vez que 
uma quantidade tão grande dessas estátu
as sai da China. Em janeiro de 2002, o 
Museu da Casa Brasileira, também em São

tentam imagens de dragões gravadas no 
solo. O maior complexo de palácios do 
império chinês preserva ainda hoje suas 
estruturas pintadas de vermelho, identifi-

a pintura de porce- Paulo, expôs uma coleção de objetos da cando a localização geográfica da Cidade
í lanas, os curadores China antiga, incluindo quatro exempla- Proibida justamente abaixo da estrela po-
S buscaram enri- res dos Guerreiros de terracota. Para os lar, um corpo celestial avermelhado. No

souros da Cidade Proibida é um testemu
nho vivo da cultura oriental, que desafia 
os pressupostos da supremacia da arte 

mapa da cidade fica evidente uma cons- européia e reforça no ocidente o milenar
conceito de unir arte decorativa à docu- 

Ao lado de sinos de jaspe, trajes bor- mentação sócio-cultural. 
dados à mão, armas, selos, candelabros e

quecer esse leque, chineses, essa coleção só viria para o
| apresentando pe- Ibirapuera sob uma condição: junto a elas
I5 ças mais rústicas, deveríam vir sete mil anos de história e arte.
s em cerâmica bru- A arqueóloga Cristina Barreto, autora da
| ta até relíquias em pesquisa histórica da exposição, lembra que

§
trução simétrica e ordenada.

de São Paulo, 
Ana Maria Brambilla 

Equipe JMmanuscritos está a peça mais valiosa da
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