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EDITORIAL

O atual momento do MARGS reflete o 
mais pleno êxito que um trabalho 
desenvolvido com seriedade pode 
alcançar. Prova disso são os altos índices 
de visitação registrados desde a abertura 
da exposição Paris 1900, em 17 de 
outubro, que se acentuam ainda mais por 
ocasião da 48a Feira do Livro na Praça da 
Alfândega. O final do ano já se tornou 
um período tradicional por atrair grandes 
massas ao Centro de Porto Alegre. A 
oferta da programação cultural criou o 
saudável hábito de aliar lazer e cultura. As 
filas em frente ao Museu são freqüentes e 
nem mesmo a primeira onda de 
temperaturas altas inibiu a vinda de quase 
30 mil pessoas em 18 dias de mostra.
O ritmo promete não diminuir até o final

de dezembro, pois está marcada para o 
próximo dia três, a inauguração da 
exposição Retrospectiva, apresentando ao 
público as 300 obras incorporadas ao 
acervo do MARGS entre 1999 e 2002, 
devidamente registradas num catálogo 
especial que conta todos os avanços dos 
últimos quatro anos. Na mesma ocasião, 
o Museu apresenta o primeiro volume da 
coleção Memória Cultural, um projeto 
editorial em parceria com as editoras 
Educs (Editora da Universidade de Caxias 
do Sul) e Nova Prova.
Desfrutando de tamanho prestígio 
junto ao público, o MARGS oferece ao 
leitor uma edição inspirada na presente 
programação. Na página central, Arthur 
Luiz Piza declara a delicadeza de uma

técnica que o acompanha desde 1958, 
época em que trocou o Brasil pela 
fertilidade artística européia. Seu casal 
de amigos, Elida Tessler e Edson Souza, 
prepararam uma análise sobre o 
trabalho e a dedicação do artista. Na 
página três, vinculando à retomada da 
Paris de 1900 nas Pinacotecas, há um 
percurso pela moda parisiense do início 
do século passado, estabelecendo 
padrões da alta-costura que sobrevivem 
ainda hoje. Ambroise Vollard é 
retratado na página seis e, ao lado, Aldo 
Obino volta aos leitores através do 
livro Notas de Arte, uma produção do 
MARGS que recupera a história e a 
produção de um importante crítico de 
arte do sul do país.

LIVRO

Memórias de Stockinger
Os 83 anos de Xico Stockinger não im

pedem um dos mais notáveis artistas da atu
alidade de viver intensamente. Um perfil 
bem-humorado, afeito aos hábitos de ca
valgar e colecionar cactos, é retratado no 
livro Memórias, lançamento da editora Ar
tes e Ofícios na 48a Feira do Livro de Porto 
Alegre. A publicação é resultado de mensa
gens eletrônicas trocadas entre o artista, sua 
nora, Itamara Stockinger e Beth Mattos, 
organizadora do material. A correspondên
cia instigou Stockinger a recordar momen
tos que consolidaram sua carreira, num es
forço divertido que o deixou saudoso dos 
82 anos vividos.

Os depoimentos narram histórias da che
gada ao Brasil, quando o artista tinha apenas 
quatro anos, do ateliê na Vila Nova, do so
nho antigo de ser piloto de avião, da longa 
espera pela naturalização brasileira e dos 12 
anos em que trabalhou como meteorologista. 
A trajetória de Xico é rica pela diversidade 
dos episódios, contados em 55 textos escri
tos em primeira pessoa. Mais que um livro 
que desperta a curiosidade, Memórias recria 
períodos marcantes da História sob o olhar 
de um homem constantemente atento às 
causas sociais. A relação com o Rio Grande 
do Sul é de plena admiração. As mensagens 
lembram o movimento intelectual dos anos 
60, quando Iberê Camargo vinha ao Estado

para falar do marasmo cultural, provocando 
a classe de artistas. Num gesto destemido, 
Stockinger uniu-se a Carlos Scarinci, buscan
do uma ação que movimentasse o circuito 
artístico gaúcho. Lecionando História da Arte 
e xilogravura, deram início ao Ateliê Livre 
da Prefeitura de Porto Alegre.

Os capítulos que compõem o percurso 
das artes plásticas no Estado se mesclam aos 
relatos sobre personalidades que influencia
ram - ou influenciam - de modo bastante 
particular, seus 56 anos de carreira artística. 
Entre elas, Pablo Picasso, Alfredo Volpi, 
Iberê Camargo, Emiliano Di Cavalcanti, 
Assis Chateaubriand, Vasco Prado, Erico 
Verissimo, Josué Guimarães e Cândido 
Norberto. Stockinger confidencia ao leitor 
suas manias, seus dilemas e os segredos que 
o guiaram a construir desde um exército de 
Guerreiros até as sensuais esculturas em 
mármore branco.

Além dos depoimentos, a edição oferece 
três cadernos ilustrados pelo artista, uma en
trevista e três ensaios assinados por Carlos 
Scarinci, Eduardo Vieira da Cunha e Môni- 
ca Zielinsky. Não se trata de um livro de arte, 
como gosta de salientar a organizadora, mas 
de um tratado sobre a história e a personali
dade desse orgulhoso gaúcho honorário.

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS

Livro: Memórias, relatos de 
Xico Stockinger com 
organização de Beth Mattos. 
Editora Artes e Ofícios.

Lançamento: 12 de
novembro, às 19 horas, junto 
ao monumento a Quintana e 
Drummond, esculpido pelo 
artista, na Praça da Alfândega. 
128 páginas
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A PARISIENSE

Decorativo objeto de desejo
A vestimenta parece traduzir a alma fe

minina na proustiana busca de um tempo 
imperfeito ou mais que perfeito. Na eferves
cente Paris de 1900, as artes da moda - teci
dos, adereços ou as jóias das famosas maisons 
Chaumé e Fabergé - configuram uma in
dústria feita para moldar imaginários, insta
lar filtros de bom gosto e fixar comporta
mentos de classe. Nessa época em que o es
petáculo ainda é da velha aristocracia, mas 
sobretudo de uma burguesia ávida e em 
ascensão, a figura do costureiro, segundo 
François Baudot, consolida-se como o 
“autoritário árbitro das elegâncias”, 
mento que persiste, até hoje, na alta-costura 
que ainda deve a Paris uma referência femi
nina, uma cidade.

Para as mulheres que atravessaram os 
1900, ainda estava distante a possibilidade 
de realização sem um homem que lhe inte
grasse no círculo social, lhe fizesse fortuna 
ou lhe encomendasse um retrato ou um 
piano. Como gastar as horas de espera sem 
um piano. Como eternizar-se sem a memó
ria de um retrato na sala privada. Tempo de 
delicadezas ou de pensamentos fiíteis, à apa
rência da mulher estava reservado o papel 
esteticamente mais vistoso. Para Baudot, a 
figura feminina ainda conservava boa parte 
da silhueta que ganhou desde a Renascen
ça. Em forma de ampulheta, o traje dividia 
o corpo feminino em dois fragmentos desi
guais, estrangulado pelo espartilho.

Nenhuma moça, nenhuma parisiense, 
poderia, sozinha, vestir-se ou fechar seu 
argolão. Será necessária a presença do

irreverente costureiro Paul Poiret (1879- 
1944), colecionador de arte moderna, pre
cursor da publicidade, para que surjam os 
trajes que dispensam ajuda na hora de ves
tir. Quem deu a primeira chance a Poiret 
foi o dono de uma das mais tradicionais 
maisons da época, Jacques Doucet, mais co
nhecido como Monsieur Jacques. Flavia 
nele um gosto dos tecidos leves, vaporosos, 
translúcidos, uma aparência diáfana para 
uma mulher que precisaria trocar de roupa, 
seguindo o protocolo, pelo menos cinco 
vezes por dia. No entanto, era para o palco 
do teatro que todos reservavam o melhor 
das criações. Sarah Bernhardt, Cécile Sorel, 
Réjane imortalizaram o efêmero espetácu
lo da moda de seu tempo. Durante sua pas
sagem pela Maison Jacques, Paul Poiret será 
o autor do emblemático traje branco de 
Sarah Bernhardt em L 'Aigkm.

Um pouco mais longe pela geografia, 
mas não menos em Paris, Mariano Fortuny 
(1871-1949), espanhol radicado em Flo- 
rença, imprime o impressionismo nos plissês 
e nos novos processos de tingimento. Cha
ma Delphos para seus vestidos longos, 
colantes e ondeados, peças únicas de seda 
finíssima, cada qual com uma cor, tonali
dade ou reflexo. Os mantos em veludo de 
seda, ou com motivos medievais, vão en
volver a mulher européia, ou a parisiense 
como Oriane de Guermantes que recebe o 
narrador de Em busca do tempo perdido num 
penhoar-quimono com assinatura Fortuny.

Cida Colin
Jornalista

movi-

(...) lamentava, enquanto falava, que a grande 
beleza que ela na verdade possuía não fosse do 
gênero daquelas que o atrairíam 
espontaneamente. Cumpre aliás dizer que o 
rosto de Odette parecia mais magro e mais 
saliente porque essa superfície unida e plana 
que abrange a fronte e a parte superior das 
faces achava-se recoberta pelo penteado maciço 
que então usavam, alongado em "proas", 
soerguido em "tufos", espalhado em mechas 
revoltas ao longo das orelhas; e quanto ao seu 
corpo, admiravelmente bem-feito, era difícil 
seguir-lhe a continuidade (por causa da moda 
da época e embora fosse ela uma das mulheres 
que se vestiam melhor em Paris) de tal modo o 
corpete, avançando em saliência como sobre

um estômago imaginário e terminando 
bruscamente em ângulo agudo, enquanto 
abaixo começava a inflar-se o balão das saias 
duplas, dava às mulheres o aspecto de serem 
compostas de diferentes peças mal encaixadas; e 
tamanha era a independência com que os fofos, 
os babados, o colete, conforme a fantasia de seu 
desenho ou a consistência de seu tecido, 
acompanhavam a linha que os conduzia às 
laçadas, aos folhos de renda, às franjas de 
azeviche, ou que os dirigia ao longo das 
barbatanas, mas absolutamente não se ligavam 
ao ser vivo, que, segundo a arquitetura daqueles 
fanfreluches se aproximava ou se afastava muito 
da sua, ali se sentia apertado ou à solta.

No Caminho de Swann. Em busca do tempo perdido
Marcei Proust
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DEPOIMENTO

As partituras de Piza:
“o papel é minha pele"

■

Arthur Luiz Piza surpreende-se 
com os próprios desenhos.

Inseparável de suas 
canetinhas a nanquim, está 
sempre munido no caso de 
uma inspiração soprar-lhe 

avidamente o cérebro, onde 
acredita estar a razão dos 

pontos casualmente dispostos 
no papel. Acredita numa arte 
de vida própria, que fala por 

si e dita quando a mão do 
artista deve parar. O brasileiro 

radicado em Paris desde o 
pós-guerra, conheceu uma 

Europa abatida mas dona de 
uma consciência intelectual 

que serviu-lhe de escola, 
inspirado pela postura de 

Picasso, Piza acrescenta poesia 
em cada movimento que faz 

com a matéria-prima. O 
simples ato de preparar a 

chapa de cobre o faz sentir-se 
mais próximo do material. O 
jogo de cores das aquarelas 

remete seus sentidos ao 
compasso do jazz, da 

liberdade da música, da 
experimentação de novos 

ritmos, novos caminhos de 
percepção. Aos 74 anos 

inspira a placidez da velhice 
sem esconder a inquietação 

de um artista de espírito 
jovem. Piza esteve no MARGS 

no início de outubro, 
especialmente para 

acompanhar os últimos 
preparativos e a abertura de 
sua exposição retrospectiva, 
que fica em cartaz até o dia 

17 de novembro. Seus 
amigos, Elida Tessler e Edson 

Luiz André de Souza, 
prepararam um depoimento 

sobre o artista, que se mostra 
sutilmente por trás dos 

relevos em papel,®
porcelana OU nos capachos Gosto do experimento. Quando 

pontuados por recortes tudo começa a ficar igual,
aparentemente desalinhados. procuro quebrar e fazer algo

diferente. Fico até espantado 
quando olho uma exposição: há 
uma linha no fundo. Sempre 
tentei escapar dessa linha, da 
monotonia. Minha gravura é

Van Gogh Partituras
Considero a matriz de uma gravura como 
uma partitura. A gravura, propriamente dita, é 
quando faço o corte da superfície de cobre, 
depois tem o diálogo com um impressor, 
quando se decide a cor. Quando a matriz fica 

pronta, me sinto frustrado em ter de 
determinar que, daqui para frente, a 
gravura será assim. No momento que 
digo que a tiragem será de 100, serão 
todas iguais; têm de ser! Mas gostaria 
que pudessem ser de outra maneira. Às 
vezes trabalhava na base de olhar no 
espelho para ver como vai ficar o 
trabalho. Raramente a gente corrige 
alguma coisa do que o inverso mostra.
Se está equilibrado, é assim nas duas 
etapas.

Mudei-me para França logo após a Segunda Guerra. Ainda era possível encontrar os 
restos do conflito. Nossa viagem começou pela Itália e lá ainda havia pontes caídas. 
Encontramos uma Europa muito sofrida e deixamos um Brasil pobre de cultura. Na 
Europa vi coisas que havia visto no Brasil através de más reproduções, principalmente 
pinturas. Fui para pintura motivado por Van Gogh; não apenas pela sua arte mas 
também pela sua loucura. Me atrai essa 
compensação, o porquê de pintar. Não tenho nada a 
ver com a pintura de Van Gogh, mas com a atitude, 
com a saída pela arte; algo muito mais psíquico. Esse 
lado que me encostou no Van Gogh foi o fato de 
podermos “ser” sem sermos acadêmicos. Gosto de 
experimentar. A loucura do Van Gogh me interessa.
E a pintura me salvou de uma certa maneira. Eu, 
como pintor, fiz algo que tendeu para o surrealismo, 
para o barroco. Mas sempre tive muita vontade de 
fazer gravura. Foi em Paris que comecei a fazê-la; 
freqüentei a escolinha de Friedlander. Ele havia sido 
perseguido e a família, exterminada. Ele tinha uma 
visão que os brasileiros não entendiam. É claro que os 
conhecimentos dele em gravura tinham muita 
importância mas, para mim, o mais interessante foi 
esse lado.

mm

Desenhos livres
Já fiz muito desenho, e tento fazê-lo 
todos os dias. Para mim, isso é a 
exploração do espaço. Ando sempre com 

canetinhas a nanquim. Faço um ponto e 
outro; não sei se eles têm alguma relação que 
irá me conduzir para outro ponto num canto 
do papel. Desenho sempre em um 
caderninho, como se fosse um diário. Faço 
isso como um exercício; os resultados são 
sempre diferentes. São desenhos livres. Saem 
do cérebro. São coisas que surgem. Uma vez 
um amigo mostrou-me uma fotografia de um 
micron, uma extensão do neurônio que se une 
com o outro; aquilo era igual à minha gravura. 
Nós vimos que tinha uma relação mas não 
procuramos saber o porquê. Meus desenhos 
também têm uma relação com hieróglifos. E 
se chegamos aos hieróglifos pode também ter 
sido por uma razão interior do cérebro.

Sem título, 2001/2002

Jazz
Van Gogh me ensinou também a 
enfrentar a matéria. Friedlander

Gomide
O Gomide foi um grande professor. Ele 
era meio parente meu. Foi minha irmã 
que fez contato com o Gomide. Tinhamandava-nos limpar primeiro as 

placas, assim tomávamos contato uma formação muito boa, séria. Esteve na
com o que íamos trabalhar. A França e teve muito contato com São
mesma atitude tive com papel. O Paulo. Ele viveu a Guerra de 14-18; a
papel é minha pele. Trabalho com 
pedaços de mim. Reflito muito

família dele ficou presa na Suíça. A irmã 
dele casou com um arquiteto suíço. Vivia 
de arte. Também foi professor da minha 
esposa; aliás, eu e a Clélia nos 
conhecemos no atelier dele. Ele foi meu

sobre meu trabalho com as cores, 
também. Minha atitude posso 
comparar com o jazz; a liberdade de 
não repetir, de colocar som sobre 
contra-som. Prezo a liberdade de

primeiro contato com a arte; me ensinou 
geometria espacial. Gomide era um 
homem muito pragmático; para mim foi 
formidável. Graças a ele é que eu pude 
enfrentar a arte. Não fui o melhor aluno 
dele; teve dúvidas sobre mim. Gomide 
fazia muitos afrescos e, para fazê-los, era 
preciso um grande espaço. No interior de 
São Paulo, resolvi fazer um afresco em 
uma igrejinha. É uma pena que essa 
igreja tenha recebido um padre que 
decidiu que meu afresco não era religioso 
e mandou passar cal por cima.

encontrar uma maneira de deixar 
que o processo se faça sozinho. 
Quando mexo com minhas 
aquarelas - que são pedaços de 
aquarelas - percebo um momento 
em que elas estão feitas, como 
mágica.

T

A aquarela de 1958
Tudo o que está aí mostra o desenvolvimento 
da minha arte. Comecei com aqueles relevos 
que se parecem com telhas, depois as 
aquarelas. A exposição tem uma linearidade 
temporal. Nela, dá para perceber que, com o 
tempo, eu vou saindo do suporte tradicional,

I nfância vou para o capacho, mudo a cor. Essa
Meus trabalhos são completamente exposição traz também um trabalho de 1958,
independentes do país onde foram que é a primeira aquarelinha, o começo de
feitos. Há quem diga que trago algo tudo. Fiz uma aquarela normal, não gostei e
da minha infância vivida no Brasil. cortei em pedacinhos. Recolei e descobri esse
Vivi em fazenda. Pode ser que tenha jeito de montar coisas daqui com outras de lá,

uma especie de violência contida. algo dos trópicos, de florestas. No ajeitá-las. Tento não repeti-las, evitando o que
E a tem a aparência de ser algo começo, as cores eram muito escuras, acontece no compasso do samba,
liso,masamaneiradetrabalharé sombrias, principalmente nos anos
muito violenta. Uso martelo, 60. Será que essas cores reproduzem
formão, com o que eu arranco as terras daqui?
pedaços do cobre.

A gravura
Sempre fui muito apegado ao 
essencial e ao não-academismo.

Edição de Cida Colin e Ana Maria Brambilla
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Sem título.
2001/2002

"Os fluídos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, 
transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam; são filtrados, destilados; 
diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos - contornam certos 
obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho."

Zygmunt Bauman

o deArthur Luiz Piza se equi- Piza é uma espécie de biólogo da alma.
libra entre o sólido e o líquido. Seus relevos Ele busca direcionar o foco de sua atitude 
mostram o ritmo de um pensamento que artística para o pequeno detalhe que nos dá 
sabe calcular, prever, projetar, antecipar, or- visibilidade e existência. Ele busca o detalhe 
gantzar. As formas que constrói em suas que faz a diferença e que nos permite atra- 
obras oferecem ao nosso olhar a consistên- vessar algumas passagens obstruídas do pen
da sólida que nos sustenta na busca de um sarnento. Podemos transpor estas passagens 
novo ponto de vista sobre o mundo. Contu- quando recuperamos o poder da imagina
do, não pensem que estes lugares nosgaran- ção, quando redescobrimos o desejo de in- 
tem alguma espécie de certeza pois são cons-

desafios de estar sempre buscando novos hori
zontes que a sua importante trajetória nos 
testemunha. “Eu costumo me colocar desafios: 
quando percebo que andar numa certa dire
ção está ficando fácil, paro e mudo o cami
nho. O artista tem que ter auto-críticapara 
evitara tragédia de ser maneirista em rela
ção a si próprio”.

Piza já trabalhava em aquarelas recor
tadas há muito tempo. O que podemos per
ceber nas aquarelas mais recentes é que há 
uma incorporação destemida do corte e do 
salto para o espaço. Mais evidente ainda 
quando o sisal se oferece enquanto campo de 
pouso para as formas inquietas. A 
organicidade do sisal brinca com a aparente 
desordem dos recortes cromáticos. Vemos en-

ventar novos mundos. Suas obras são um
tantemente dissolvidos em líquidas vertigens convite a adentrarmos às arquiteturas instá- 
significantes,  já que também são construídos veis e, de dentro delas, alimentarmos algum
de acasos e de improvisações. Diluem a po
tência da forma e se entregam ao informe 
da dúvida, do desconhecido e da surpresa.
A força de sua atitude artística reúne, por- dialogam com os vazios-cheios de Mira
tanto, a virtude de uma experiência que Schendel, propondo territórios vastos conten-
consegue transmitir algumas senhas da di- do a delicadeza de preciosos detalhes. Atra-
reção a seguir e ao mesmo tempo sabe mantê- 
las numa certa incógnita em desígnio de Uma espécie de derretimento acontece quan-
escritura. É esta disposição à diluição da 
forma que permite que o trabalho de Piza pela geometria de suas composições. Vemos 
inunde novos caminhos de percepção. Paulo que Piza constrói em seus trabalhos um olhar
Sérgio Duarte propõe pensarmos esta que sabe se dissolver nas cores aquareladas e
intersecção do ponto de vista histórico entre recortadas que encontramos na surpreenden

te série de aquarelas mais recentes. Ele mes
mo associa esta série de trabalhos a um espaço

sonho perdido. Exemplo dessa passagem às
zonas da imaginação são os relevos de papel 
sobre tela datados entre 1975 e 1980. Estes

tão um cinetismo óptico onde constelações 
aterrizam no terreno-capacho de nossa ima
ginação. A retrospectiva de sua trajetória nos 
permite ver várias passagens fundamentais 
evidenciando a coerência e a riqueza de um 
percurso sempre inovador, inquieto e aberto

vés do olhar, nosso corpo se redimensiona.

do o olho toca na minúscula sombra criada

à experimentação.

Edson Luiz André de Sousa
o construtivismo que começava a fazer his
tória no Brasil e o informalismo que Piza 
encontrou na Europa quando foi morar na de improvisação que encontra, por exemplo,

na música e sobretudo no Jazz. Estes são os

Psicanalista, membro da APPOA.
Professor do Instituto de Psicologia da UFRGS

Elida Tessler
Artista plástica. ProfessoraFrança nos anos 50. do Instituto de Artes da UFRGS

M A RGS



PARIS 1 900
X

A sombra de Ambroise Vollard
O Petit Palais, Museu de Belas Artes da 

Cidade de Paris, ofereceu ao público brasi
leiro um cartão de visitas encantador, a ex
posição Paris 1900. Apreciando a seqüên- 
cia de fotos, obras e objetos, podemos re
construir na imaginação mais um de tantos 
momentos sedutores da cultura urbana eu
ropéia. Voltam à nossa mente os bulevares 
arborizados e os cafés que têm feito parte 
do nosso imaginário. E das ruas parisienses, 
ainda então calçadas entre o enfado ensaia
do e o sincero anseio por modernidade, 
desenha-se a figura de um de seus atores 
mais influentes, Ambroise Vollard, genial 
galerista, colecionador e editor.

Nascido em 1865 na Ilha da Reunião, 
departamento ultramarino francês na Áfri
ca Meridional, Vollard veio para Paris em 
1890 para estudar direito. Iniciou sua vida 
profissional em Montmarte como ajudan
te de um negociante de pinturas. Em 1893 
assume sua independência profissional, re
presentando alguns artistas considerados 
consagrados, hoje quase esquecidos, ven
dendo seus trabalhos por preços tidos como 
justos. Aos poucos ele assumiría o folclóri
co perfil de quem comprava barato e ven
dia caro, apoiado na certeza que tinha no 
seu próprio julgamento: os artistas que o 
cercavam eram (ou seriam) os melhores. Em 
1895, por sugestão de Pissarro e Renoir, 
organiza a primeira mostra individual de 
Cézanne, com 150 telas que teriam causa
do certo escândalo. Toda a afetação do pú
blico e da crítica teria divertido Vollard, tal
vez porque soubesse que isso estabeleceria 
(ou confirmaria) seu espaço na sociedade e 
seu estatuto no contexto cultural da cida
de. Já na rua Laffitte, primeiro na loja do 
número 39, depois no número 6, a folcló
rica “adega” como era chamada pelos ami
gos (e também pelos não amigos), ele cons- 

^ truía pouco a pouco a imagem de homem 
distante da rotina, de humor agudo e per
sonalidade marcante, temperamental, em
preendedor, tido como um grande e refina
do fomentador das artes, por uns, e como 
um comerciante agressivo, por outros. Co
nhecida também por sua desordem, a 
Galeries Vollard seria, até o final dos anos 
30, então na rua de Martignac, o mais im
portante entreposto artístico da cidade. 
Nomes emblemáticos da arte moderna oci
dental passaram por ali: Paul Cézanne, 
Pierre Bonnard, Paul Gauguin, Auguste 
Rodin, Camille Pissarro, Pierre-Auguste 
Renoir, Edgar Degas, Maurice Denis, Mary 
Cassat, Edouard Vuillard, Émile Bernard, 
Georges Rouault, Odilon Redon, Marc 
Chagall. As primeiras individuais de Pablo 
Picasso, de Aristide Maillol e outros tam

bém aconteceram ali. Vollard tornou-se um fólios livres, de papel de alta qualidade, do- 
homem rico. As suas doações ainda em vida brados e acondicionados numa capa, tam-
e a divisão de seu espólio engordaram subs- bém ela feita pelo artista. Cada fólio pode 
tancialmente o acervo de diversas institui- ser exibido individualmente (se não for cos- 
ções. E alguns de seus textos, especialmente turado), desmembrado do volume total, já 
Recordações de um comerciante de quadros que se pressupõe que o artista tenha deixa-
(■Recollections of a picture dealer, Boston, do sua expressão como algo mais que sim

ples ilustração ao 
texto que acompa
nha. E aqui está a 
diferença do em
preendimento de 
Vollard. No livro de 
pintor tradicional 
(ou melhor, “mais” 
tradicional), enten
de-se por peintre o 
artista primordial
mente gráfico que 
ilustra o texto, tra
balhando com obe
diência a certos va
lores estabelecidos, 

como técnicas rebuscadas, destreza na exe- 
blante tranqüilo, ele olha os espaços que lhe cução e atenção à expectativa do leitor
são dedicados, um dos melhores seguimen- bibliófilo. Nos livros de Vollard, peintre é
tos da mostra. E a partir deles, o restante da tomado no sentido amplo, referindo-se ao 
exposição, infiltrada de marcas da sua in- pintor ou escultor que atua como artista grá-
fluência: os álbuns de gravura e, especial- fico, mas sem a obrigação prioritária de or- 
mente, os li
vros artísti
cos (livros 
ilustrados), 
sua maior 
contribuição 
para o em
preendimen
to na arte 
moderna.

A tradi
ção desses li
vros remonta 
a eventos des
de a renas-

se de seu primeiro livro, Parallèlement, com 
poesias de Paul Verlaine, de 1900. Na con
cepção original, as ilustrações deveríam ser 
xilogravuras, encomendadas a Lucien 
Pissarro. Mas seu pai, Camille, que tinha 
desentendimentos com Vollard, advertiu-o 
que a retribuição seria proporcionalmente 
muito pequena, quase um abuso. Para dar 
curso ao projeto, Vollard chamou Bonnard, 
que trabalhou com a litografia, produzin
do imagens muito pessoais, nas quais pre
dominavam os tons de rosa, invadindo os 
textos com liberdade e sensualidade. Com 
o formato relativamente menor aos padrões 
esperados e portando um discreto ar 
transgressivo, a obra teve venda reduzida, 
não sendo bem-aceita. Estava distante do 
gosto dos amantes da gravura, dos 
bibliófilos e dos críticos. Além disso, fren
te ao erotismo no conteúdo, parte da tira
gem foi recolhida pela impressora, 
L’Imprimerie Nationale, para remoção e 
substituição das páginas que a identifica
vam. Hoje é reconhecida como magistral. 
É, por alguns pesquisadores, tida como o 
primeiro livro de artista no sentido mo
derno do termo. Isso é questionável, mas 
depõe a favor de sua importância e de seu 
encanto.

Vollard patrocinou cerca de trinta obras 
até a sua morte em 1939. De modo geral 
elas venderam pouco, muitas ficando enca
lhadas na galeria. Mesmo assim, a edição de 
álbuns teria sido a sua atividade preferida. 
Hoje, suas publicações são disputadíssimas 
por colecionadores, alcançando preços ele
vados no comércio direto ou em leilões. 
Quando do seu falecimento após um aci
dente automobilístico, 25 volumes por ele 
encomendados estavam em preparação. 
Alguns ainda chegaram a ser completados, 
como os projetos para Picasso e para 
Chagall.

A exposição Paris 1900 reuniu, em vi
trinas ou nas paredes, Quelques aspects de 
la vie de Paris (1895-1898, o primeiro 
portfólio de litografias publicado por 
Vollard) e SainteMonique (1930, com tex
to de Vollard), por Pierre Bonnard; Paysages 
et intérieurs (1896-1898, portfólio), por 
Edouard Vuillard; Amour (1897-1899, 
portfólio), por Maurice Denis; LApocalypse 
de Saint Jean (1899, portfólio), por Odilon 
Redon; e Oeuvres de François Villon (1918) 
e L ’Odyssée{1930), por Émile Bernard. Foi 
uma abençoada oportunidade de conhe
cer alguns dos mais belos frutos da Galeries 
Vollard, sob a rubrica “Ambroise Vollard, 
éditeur”.

1936, e Souvenirs
dun marchandde 
tableaux, Paris, 
1937), ajudaram a
compor o registro 
daquela época.

O mais famo
so dos muitos re
tratos de Vollard 
pintados por seus 
amigos pintores 
foi executado por 
Cézanne em 115 
sessões. Ficou no 
fundo de uma das 
duas salas negras 
do MARGS. Dali, rosto franzido num sem-

Ambroise Vollard em casa, 1934

namentar ou 
ilustrar, man
tendo seu uni
verso artístico
particular. Em
vez disso, o ar
tista habilita 
uma relação 
paritária entre 
texto e ima
gem, ou até 
mesmo sobre
põe o valor 
plástico ao 
textual. Em
bora o artista 
da virada do 
século XIX

cença, mas 
especialmen
te o século 
XVIII foi 
determinante 
da sua con
formação. 
Chamados 
de “livros de

para o XX ain
da não seja 
creditado 
como um in
telectual capaz 
de produzir 
o b r

Retrato de Ambroise Vollard. 1899
pintor” (ou, a s
diretamente do francês, livres de peintres, bibliomórficas como um todo, esse foi um
mesmo em outras línguas), são edições ela- passo dado com decisão rumo a uma nova
boradas por artistas plásticos, normalmen- identidade, 
te em colaboração com escritores. O pro
duto final tem, em geral, a forma de um 
álbum de gravuras com concepção e acaba- tar temporariamente a decadência em que
mento mais requintados, composto por os livros de pintor se encontravam. Trata-

Uma das edições de Vollard é especial
mente significativa, tendo ajudado a sus-

Paulo Silveira 
Mestre em Artes Visuais /UFRGS
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MEMÓRIA CULTURAL Parceiros da AAMARGS
Confira os descontos e benefícios que as 
empresas parceiras da 
Associação de Amigos do Museu oferecem 
aos sócios:

Aldo Obino: notas de arte Artes Antigüidades Dariano - 10%
Arte Nobre - 10%
Arteplantas Flores e Paisagismo - 30% 
Atelier de Massas - 10%
Bistrô do MARGS - 10%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARGS - 10%
Cardio Médoto - Serviço de Investigação 
- 30%
Casa do Desenho - 10%
Casa Masson - de 5% a 8%
Cultura Tur - 20%
Fotogaleria - 10%
Galeria Belas Artes - 10%
Galeria Edelweiss - 10%
Galeria Gestual - 10%
Garagem Ceres - Estacionamento - R$ 
6.00 (turno)
Garagem Siqueira Campos -
Estacionamento - R$ 5,00 (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 -
10%
Livraria Ex-Libris - 10%
Livraria Internacional - 10%
Loja do MARGS - 10%
Natan Jóias - de 5% a 10%
Nieto - Quadros e Molduras - 10%
Ótica Confiança - de 5% a 1 5%
Porto Alegre City Hotel - 40% (sextas a 
domingos)
Rota Cultural Turismo - 10%
Revista Aplauso - 35%
Win e Tour - Adega de Vinhos - 
6% a 1 0%
Seja você também um parceiro da 
AAMARGS.
Informações pelo telefone 3224-4255.

Durante a madrugada a memória de 
Aldo Obino não o deixa dormir. Aos 89 
anos, o velho jornalista é acometido pela 
lembrança nítida de episódios v' ' ' 
circuito cultural de Porto Ale
gre, entre as décadas de 30 e 80.
Nas páginas em formato 
standard do Correio do Povo, 
relatou na coluna Notas de Arte 
as manifestações que tornariam- 
se marcos da história cultural do 
Estado e do País. Percebendo a 
importância do registro desse 
testemunho, o MARGS mobi
lizo u-se na recuperação da bio
grafia e dos escritos de Aldo 
Obino. O resultado desse tra
balho será o primeiro volume 
da Coleção Memória Cultural, 
publicado a partir de uma par
ceria com as editoras EDUCS, 
da Universidade de Caxias do 
Sul, e Nova Prova.

A edição reúne uma longa 
entrevista e uma seleção de crí
ticas publicadas nos jornais 
Correio do Povo, A Nação e Jor
nal do Comércio entre os anos 
d e 1938 e 1994. O material re

vela um olhar cu
rioso e uma retórica afia

da. Obino não poupa 
predicados ao sinalizar 
a qualida-

lões oficiais, a inauguração do MARGS e 
o embaraçado ano de 1960, quando o Rio 
Grande experimentou o marasmo cultu-

beu a equipe do MARGS para uma entre
vista biográfica. Acompanhadas pelos do
ces oferecidos pela esposa do jornalista, 
senhora Wilma, as conversas traziam rela-
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tos e confissões de uma vida guiada pelo 
plasticismo, pelo teatro e, sobretudo, pela 
música erudita. Formado em Direito e pro
fessor de Filosofia do Colégio Universitá
rio, Obino trabalhou no Correio do Povo 
até o final da administração de Breno Cal

em 1984. Acompanhou de perto a 
efervescência artística na galeria do jornal 
e saudou os jovens fundadores da Associ
ação Francisco Lisboa, 
do Clube de Gravu
ra, do Grupo 
Bode Preto e 
do Grupo de 
Bagé. Conta 
em detalhes o 
início

das,

acompanhou o início de carreira de Iberê 
Camargo e afirma ter sido o autor das pri
meiras críticas lançadas ao artista. A re
sistência à arte moderna e contemporâ

nea, ao nu e ao abstrato conduziram- 
no a desprestigiar com acidez os 

trabalhos de Iberê. O con
vívio e as mudanças 
impostas pelo 
tempo estabele
ceram, enfim, 
amizade entre 

os dois. Prova 
disso está no re

trato que o artista 
fez do crítico, ainda 

hoje exibi-do com orgulho na
área de circulação 

do apartamen
to de Obino, na 
rua Fernando 
Machado.

A biblioteca 
do jornalista foi o 

local escolhido para 
recuperar uma memó

ria de quase 90 anos. Durante quatro tar
des de novembro de 2001, Aldo Obino rece-

de
"As mulheres 

são verdadeiros 
poços de arte 

abstrata!"

"Estamos 
vivendo a 

desconstrução do 
teatro, do cinema, da 

música. A coisa vai 
mudar. ”

do O concurso Crie um objeto para a Loja do 
MARGS. promovido pela AAMARGS, 
conheceu, no dia 25 de outubro, seus 
vencedores. Entre oito trabalhos 
classificados, os três primeiros colocados 
serão premiados com viagens culturais e 
coleções de catálogos do MARGS, além de 
terem suas criações produzidas em maior 
escala para comercialização na Loja do 
Museu. O primeiro lugar ficou com Fernanda 
Shuch, que preparou um mobile tomando 
por motivo obras do acervo; Tatíele Trindade 
preparou um catálogo interativo de obras e 
ficou com o segundo lugar; a terceira , 
cofocação foi de Julía Weínschenck, que 
criou uma luminária. Além dessas, Amanda 
Camargo recebeu menção honrosa pelo jogo 
americano A menina dos olhos.
Os jurados foram Carla Colombro, 
representante da Loja do MARGS. Heloísa 
Crocco. conselheira fiscal da Associação de 
Amigos. Justo Werlang, presidente da 
AAMARGS e Roberto Bastos, da AP Desígn,

MARGS,“O Margs começou 
no foyer do Theatro São 

Pedro. Depois a Antonieta 
Barone, secretária da Cultura, 
passou o Museu, 

provisoriamente, para a 
Salgado Filho. Ela morava 

ao lado e poderia 
jiscalizar.”

em
1954, no 

foyer do 
Theatro São 
Pedro, a transferência de sede 
e a ocupação do prédio da De
legacia Fiscal.

A reedição de parte de 
suas críticas só foi possível pelo 

cuidado de Obino em guardar 
seus recortes por todos esses anos. 

Acomodados em quatro sacolas verme
lhas da tradicional Casa Sloper, o crítico 
emprestou seu acervo para uma seleção 
de 69 textos que dão conta de momentos 
pontuais da trajetória artística do Esta
do. Com o lançamento da obra Aldo 
Obino: notas de arte cumpre-se mais uma 
vez a função de um museu público de 
arte, divulgando a cultura gaúcha e favo
recendo os estudos em artes visuais do 
século XX.

de de seus 
contemporâneos 
Ado Malgoli, 
N e 1

“Antes de ir 
embora, ainda 

tenho de escrever 
alguma coisinha. ”

1

s o n 
Faedrich, Benito 
Castaneda, Anto- 
nio Caringi, Xico 
Stockinger, as Alices, 
entre outros artistas plásticos 
que despontaram na primeira metade do 
século XX e estabeleceram-se como refe-

“Já me
perguntaram: O 
senhor é 

necrófilo?”

rência para as artes regionais. É crítico 
não só diante das obras mas julga também 
o comportamento dos que 
Acompanha as tendências de cada época 
e oferece um testemunho ocular de 
tecimentos referenciais, como a primeira 
Bienal de São Paulo, o novo edifício do 
Instituto de Belas Artes da UFRGS,

o cercam.

acon-

os sa-

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS

UO •Aliança Francesa
•Arteplantas
•Ativa
• Banco Safra 
•Edelweiss

•Fiat
•Gerdau
• Hotel Plaza São Rafael 
•Tintas Killing

• Lojas Renner
• Martins+Andrade 
•Miolo Vinhos Finos 
•Nort South

•Ouro e Prata 
• Revista Aplauso 
•SLM Ogilvy 
•Start Serviços Gráficos *Yázigi

•Terra
•Varig
•Viveiro Floricultura
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Acaso
Na sua exposição de 2002, intitulada Acaso, a fotógrafa Jaqueline Joner encontra- 
se, por acaso, com a imagem de Leopoldo Gotuzzo, eternizada na tela Almofada 
amarela (1923) do acervo do MARGS. Ao contrário do pintor pelotense, cjue 
provavelmente realizou a tela com o planejamento dos estudos e sessões de modelo 
vivo, Jaqueline obteve as imagens a partir de acidentes de laboratório, enquanto 
fazia as ampliações. Ou seja, elas foram descartadas do projeto inicial e resgatadas 
num outro momento, dentro da idéia do imprevisto e da surpresa.
Gotuzzo (1887-1983) é um dos principais representantes da pintura acadêmica 
brasileira, notabilizando-se pelos nus femininos. Jaqueline Joner é autora de várias 
séries fotográficas que lhe renderam prêmios e exposições nacionais e 
internacionais. Integra a Coleção de Fotografia Brasileira Masp/Pirelli do Museu 
de Arte de São Paulo.

Leopoldo Gotuzzo. 
Almofada Amarela. 1923. 

Óleo sobre tela. Acervo 
do MARGS.

Jaqueline Joner. Imagem do silêncio. 2002. Série de fotografias Acaso.


