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EDITORIAL
Ao promover a exposição Paris 1900 e a 
retrospectiva de Arthur Luiz Piza, o 
MARGS encaminha o término de seu 
calendário anual de eventos que terá 
ainda, em dezembro, a grande mostra 
Retrospectiva, com as aquisições e doações 
ao acervo nos últimos quatro anos.
Nesta edição, oferecemos um recorte da 
realidade parisiense do início do século 
passado, o glamour instituído no 
cotidiano de uma cidade que vivia a 
efervescência cultural do ocidente. 
Referências da produção artística desse 
momento formam o acervo do Petit 
Palais, museu de Belas Artes construído 
no período da Belle Époque. Em uma

iniciativa inédita, parte dessa coleção 
veio ao Brasil, passando por três 
instituições. Após ser vista no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, com uma 
expressiva afluência de público, Paris 
1900 finalmente chega a Porto Alegre, 
onde ficará até o dia 17 de novembro 
nas Pinacotecas do MARGS, dividindo 
as atenções com a programação da 
Feira do Livro da Praça da Alfândega. 
No mesmo período, a galeria Iberê 
Camargo, no segundo piso do Museu, 
exibe relevos e esculturas de Arthur Luiz 
Piza, uma das personalidades 
responsáveis pela projeção da arte 
brasileira na Europa. Piza é paulista, vive

em Paris e mostra peças produzidas entre 
1958 e 2002. O evento reforça a política 
de intercâmbio cultural entre o MARGS e 
a Pinacoteca do Estado de São Paulo, uma 
vez que a capital gaúcha acolhe a mesma 
montagem que a instituição paulista exibiu 
entre agosto e setembro deste ano.
Em virtude destes dois marcos no histórico 
de exposições temporárias do Museu, a 
edição de outubro traz artigos 
especialmente elaborados para oferecer ao 
leitor a atmosfera de memória, arte e 
história promovida por Paris 1900 e por 
Arthur Luiz Piza.

Fábio Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

HISTÓRIA
O estilo da arte nova■

O escritor e crítico de arte inglês John
uma rea

ção estética contra a industrialização no 
início do século XIX, pregando o retor
no do artesanal. Seguindo seus passos, 
William Morris, artista com princípi

os socialistas, buscou fabricar obje
tos com a finalidade de transformar 
artesanato em arte nobre, como mó
veis e tecidos, não obtendo êxito. 
Porém, a resposta à cultura indus
trial vingou. Esse fenômeno, que 
rompeu com a dependência dos 
estilos históricos e teve como base 
linhas sinuosas, buscou aproxi- 
mar-se das formas da natureza. 

Teve grande manifestação, prin
cipalmente na arquitetura, deco
ração e desenho de objetos. A Arte 

Nova teve várias denominações 
W como Modem Style na Inglaterra e 
r nos Estados Unidos, Jugendstilna Ale

manha, Sezessionstil na Áustria e Style 
Liberty na Itália.

Sendo um fenômeno de caráter urbano, 
já na segunda metade do século XDí, a Arte 
Nova dominou a Europa, manifestando al
guns aspectos diferenciados em países por 
questões culturais e econômicas.

A arquitetura da Arte Nova na Bélgica 
teve como expoentes Victor Horta que, 
entre vários prédios, projetou La Maison 
du Peuple e Henri Van de Velde, pintor e 
decorador. Na Cataluna, sobressaíram-se 
os arquitetos representantes deste estilo,

como Elias Rogent e Lluís Domenéch i 
Montaner, autor dos projetos do Ateneo 
de Conet do Mar e do Restaurante do Par
que da Cidadela, onde usou novidades 
construtivas como o ferro. Além deles, 
Antônio Gaudí, arquiteto catalão, conhe
cido por suas obras de formas orgânicas 
como a Casa Batló e a Casa Milá. Os 
prédios do austríaco Sezessionstil têm 
apresentação de Otto Wagner, com ins
piração no barroco tradicional do país. 
Um arquiteto importante desse período 
foi o escocês Charles Mackintosh que 
teve reconhecimento na Europa por seus 
espaços criativos e um tratamento espe
cial aos materiais da natureza em suas

Art Nouveau
A França não tardou a expressar esse es

pírito estético. O país também alcançou um 
desenvolvimento industrial e a moda pegou. 
Os exemplos arquitetônicos como os Arma
zéns de Printz, projeto de Paul Sédille, têm 
em suas fachadas a presença do ferro e do 
vidro, além de escadarias carregadas de mo
tivos florais. O Pavilhão da Exposição Uni
versal de 1900, projeto de René Binet, 
bém ilustra o estilo presente nas cerâmicas 
vidradas de Rigot e na grande quantidade 
de iluminação elétrica.

Os decoradores franceses vi ram-se obri
gados a descobrir novos caminhos. A inspi
ração em estilos anteriores já estava esgota
da. A solução foi buscada na natureza e 
estética do extremo oriente. Emilé Gallé, 
conhecedor de entomologia e botânica, in
troduziu formas vegetais em seus objetos e 
foi a figura central da École de Nancy. Al
guns membros desta escola tornaram-se cé
lebres, como o ebanista Majorelle.

A galeria Lart Nouveau foi aberta em 
1896 pelo comerciante alemão Samuel 
Bing, especialista em arte oriental, que 
organizou várias mostras com artistas da 
época, a partir de 1878. O marchand di
vulgou os objetos utilitários, as estampa
rias e as obras de arte. Bing trabalhou com 
artistas como Gallé, Mackintosh, 
Tolouse-Lautrec, van de Velde, Tiffany, 
Munch, entre outros.

Ruskin (1819-1900) promoveu

tam-

construções. na
As artes aplicadas, na Inglaterra, nas

ceram do movimento Arts and Crafts, 
fundado por Morris, pregando a fabri
cação manual e opondo-se aos objetos 
industrializados. Um

.ssi

nome importante 
na criação de objetos é Mackmurdo, que 
teve influência japonesa. Outro destaque 
são os pratos de Walter Crane, as jóias 
de Ashbee e as peças de metal de Benson. 
Louis Comfort Tiffany criou objetos de 
formas autênticas como vasos e abaju
res. O núcleo belga de arte aplicada tem 
seu expoente em van de Velde que dese
nhou móveis, jóias e vitrais. Richar 
Riemenschmidt detalhou móveis

Emile Gallé.
Lampadário.

com
formas curvas e Reinhard Pankok, in
fluenciado por van de Velde, foi desta
que no mobiliário da Alemanha.

Flávio Gil
Colaborador da AAMARGS
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PARIS 1 900

Uma França orgulhosa de si

GeorgesJules - Victor 
Clairin. Retrato de Sarah 
Bernhardt, 1876

Depois de passar pelo Masp de São Pau
lo chega ao MARGS a exposição Paris 1900 
que traz ao Brasil uma visão da França na 
virada do século XIX para o século XX. O 
curador-geral da mostra Gilles Chazal, di
retor do Petit Palais, aproveitando que o 
palácio está fechado para reformas até 2004, 
selecionou parte significativa do acervo, para 
realizar um evento, cuja variedade busca 
mostrar os principais ícones da sociedade 
francesa da época. Trata-se de uma exposi
ção que aposta no sucesso de nomes famo
sos como Rodin, Cézanne, Toulouse- 
Lautrec e tem a vantagem de mostrar um 
acervo que, pela primeira vez, viaja pela 
América latina.

lher da sociedade retratada por grandes ar
tistas, de Flaubert a Renoir; o quarto, traz 
os “pintores materialistas” que se inspiram 
na vida cotidiana para conceberem seus 
quadros, misturando visão plástica e com
prometimento social e político; o quinto 
e o sexto retratam as buscas espirituais e 
trazem nomes como Rimbaud, Verlaine, 
Mallarmé, Wilde, Baudelaire, Rodin, 
Redon e Gustave Moreau, na pintura. “Nes
ta mostra, as obras simbolistas francesas do 
Petit Palais vêm propositalmente confron
tadas com obras realistas do período” - a 
morte, a fuga, a mulher (ideal, num pedes
tal; como beleza ameaçada ou ameaçadora, 
como a femme fatalé), a mitologia e o pas
sado são alguns dos temas recorrentes - e 
finaliza com o art noveau, mostrando a arte 
aplicada, broches, taças e móveis, grades e 
portões que povoaram o cotidiano europeu 
com a recusa das linhas renascentistas, pau-

patenteada enfoques, 
e sua reali

zação agora é 
tanto um fenô- 

cultural quanto 
midiático, no sentido de ser 

uma festa para os olhos. Que olhos? 
O grande público, as pessoas que já viaja
ram por muitos países e as que nunca via
jaram, os estudiosos do assunto e os que 
mal o conhecem e que, através de mostras 
como esta, têm a possibilidade de se de
frontar com uma parcela daquele universo 
tão falado.

A mostra está organizada em módulos 
que o visitante pode admirar segundo seu 
gosto. O primeiro fala da famosa exposição 
industrial de 1900, que transformou em 
marco o brilho e o poder de Paris, e sobre 
o próprio museu, o Petit Palais, construído 
especialmente para abrigá-la, e depois trans
formado em museu. O segundo é definido 
como “paixões de Sarah Bernhardt” e cele
bra a mulher do século XX, nesta figura sím
bolo de rebeldia, talento e beleza; o tercei
ro, intitula-se “a parisiense”, e mostra a mu-

pela França 61
Através de fotografias, de textos, de ob

jetos, documentários cinematográficos, es
culturas, pinturas, gravuras e ilustrações, so
mos levados a uma

anos antes e entre
gue por ela a domí
nio público, registra em 

nostalgia do que não imagens estes momentos como
se soubesse que seriam admirados um 
século depois. A figura feminina aparece 
em cena como um broche precioso, bem 
cuidado, vestido tubo em seda preta, com 
um sorriso justo para não ferir o admira
dor. Mas ousadamente ela se deixa foto-

meno

vivemos, mas que sempre desejamos. 
Documentários cinematográficos e fotográ
ficos mostram uma França orgulhosa de si 
mesma, que festeja a vida em centenas de

tando-se pelas curvas da fantasia decorativa 
inspiradas na natureza e na figura femini- ^
na. Por fim, temos a figura de Ambroise 
Vollard, um dos mais famosos marchands 
do século XX, responsável pela difusão de 
grandes nomes da arte moderna, e alguns 
exemplares da moda parisiense daqueles 
dias. Com alguns trajes e acessórios femini
nos cedidos pelo museu Galliera (museu de 
moda da cidade de Paris) e documentários 
sobre o cinema e os cafés parisienses.

Paris 1900 não é somente o título de 
uma exposição de artes visuais, mas sobre
tudo uma idéia, um olhar histórico que não 
se pretende crítico, tende mais para o de
monstrativo e ilustrativo. Em tempos tão 
difíceis vale a pena sonhar, olhar o passado, 
olhar o outro, e ver o presente.

casas noturnas e tem nas artes um dos ins
trumentos de expressão mais pontuais des
te momento. Mapas, nomes de ruas e rela
tos sobre a vida em Paris no início do sécu
lo tecem um quadro festivo de um momen
to faustoso para as classes abastadas que 
parecia não ter fim.

grafar de costas nuas, insinuante, e logo a 
primeira calça comprida provoca escân
dalos e exigirá “liberdade física e moral 
para a mulher”. Este é apenas um dos tra
ços das tensões sociais que sustentam esta 

A França de 1900 inaugura a primeira França feliz porque, no lado leste da cida
de, moram milhares de pobres, estrangei
ros e desempregados que sobrevivem sem 
energia elétrica, sem gás e sem nenhuma 
certeza de futuro próspero.

Paris 1900 é uma página da história que 
já vimos de diferentes maneiras, seja através 

permitem-se todas ousadias das inúmeras publicações conhecidas, seja 
desde que sejam de bom tom. A fotografia, através de exposições com diferentes

estação de metrô, a cidade se ilumina com
eletricidade e ganha uma vida noturna mo
vimentada, começa a circular o trânsito co
letivo de ônibus e é lançada a arte nouveau, o 
modem style ou a arte estilo metrô, com seus 
portões decorados. É a vez da “irregulari
dade divina”:

Fernando Augusto 
Artista plástico, professor de Artes da 

Universidade Estadual de Londrina. Doutor em
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A cidade do espetáculo
Todos os caminhos levam a Roma, diz E havia muito para ver e para atrair as em jogo de luzes e sombras, fazendo, da

o ditado popular. Mas, em 1900, eles le- multidões na cidade-luz! A fada eletricida- noite, dia...
vavam a Paris... Epicentro de todo um ima- de, por exemplo, era a vedette da Exposi- Mas havia mais: o estilo Art Nouveau ,
ginário que se construiu sobre a metrópo- ção universal de 1900, não apenas pela polêmico e audaz, refinado e elegante, fa
le moderna, a capital francesa oferecia ao exibição de espécie de cenário en- zia sua aparição pública, um prelú-uma como
mundo tudo aquilo que a civilização fora dio da arte moderna. Ponto de contato
capaz de construir ao longo dos entre a arte e a ciência da fin de siècle, oanos.
Como paradigma da modernidade urba- estilo Art Nouveau representa bem a aspi

ração de transmitir esta força dena, o mito parisiense se exportava e era um mo-
consumido em âmbito internacional. Pa vimento inspirado apogeu industrialno
ris, capital do século XIX, escrevería nos com as mais profundas tendências de trans-
anos 30 do século seguinte o filósofo ale- mitir as sensibilidades mais finas de uma
mão Walter Benjamin, um apaixonado época. Desta tendência é exemplo uma
crítico da cidade. Paris, que realizava certa arquitetura de fantasia, como o pór-na-
quela primavera uma grande e definitiva tico monumental de entrada da Place de
exposição universal, para encerrar a la Concorde, com seus três arcos profusa-
centúria e abrir um novo tempo, mostran- mente decorados, sobremontados pela es-
do ao mundo que a capital francesa era o tátua de Moreau Vauthier, logo alcunhada
maior centro cultural da época. Paris de “tf parisiense'’, pela elegância deera suas
realmente uma festa, como dela diria formas. Figura de mulher longas ves-comManuel Robbe. Les midinettes.
Ernest Hemingway algumas décadas de- 1900. Água forte em cores sobre tes, lembrava tanto Sara Bernhardt quan-

pergaminho. 49,5 x 34,5 cmpois. Uma festa que se oferecia como to as musas de Alphonse Mucha, tornan-um
espetáculo da modernidade, como um in- do-se uma espécie de símbolo Art Nouveau
ventário do conhecimento, do progresso cantado, no Palácio das Ilusões, grande sala da exposição. Todavia, fora do recinto da
e da cultura em todas as suas manifesta- hexagonal revestida de espelhos e ilumina- exposição, este estilo se encontrava ainda
ções, naqueles anos que seriam depois cha- da com 12000 lâmpadas elétricas, mas, a decorar o mais novo transporte público
mados de belle époque. Mas, sobretudo, sobretudo, pela inauguração de metropolitano, inaugurado em 1900: nasuma nova
Paris era um espetáculo que se dava a ver, paisagem urbana: uma cidade a cintilar à entradas e luminárias dos pórticos do me-
espécie de vitrine de um mundo mítico. beira do rio Seine, uma fantasia noturna, trô parisiense, os trabalhos em ferro de



Guimard atestavam as aplicações práticas e 
citadinas da nova tendência.

E havia, ainda, os novos prédios, arqui
tetura de exposição que não teve o destino 
efêmero do tal gracioso pórtico. Os monu
mentais Grand Palais e Petit Pulais, tal como 
a Ponte Alexandre III sobreviveram ao even
to, como obras arquitetônicas a combinar o 
ferro e o vidro, inovações técnicas 
introduzidas no século XIX, com a graça da 
estatuária e o refinado entalhe da pedra. Ali
ás, vários prédios que deveríam abrigar as 
diferentes secções da exposição apresenta
vam decorações estilo Art Nouveau, utilizan
do o estuque e o gesso. Paralalamente, os 
delicados trabalhos em vidro, de Émile Gallé, 
ou as peças em prata e jóias diversas, em 
esmalte, pedraria, bronze e outros metais de 
René Lalique bem demonstraram, na expo
sição de 1900, até onde este estilo poderia 
alcançar em termos das artes decorativas.

Mas a Paris fin de siécle ousava ainda 
mais: a exposição universal mostrava ao 
mundo aquele prodígio já testado pelos ir
mãos Lumière no Grand Café des Capncines 
em dezembro de 1895: o cinema, esta séti
ma arte que, segundo a imprensa da época, 
faria com que a morte deixasse de ser abso
luta, pois implicava capturar a própria vida

em seu movimento...Um cinematógrafo gi
gante, com uma enorme tela armada no 
Grande Salão de Festas da exposição univer
sal, mostrava ao público a última novidade 
do século. Não só o cinema como outras 
inovações da ciência aplicada à tecnologia 
encontravam consa
gração nesta Paris 
1900: o automóvel tri
unfava como a grande 
aplicação dos motores 
de combustão interna 
e a bicicleta, la petite 
reine, era indicada 
como também vedette 
do grande evento. Pe
las suas virtudes espor
tivas, se bem que mo
deradas, era conside
rada condizente com 
o perfil de uma mu
lher moderna...

A fotografia já era, 
no caso, antiga neste século das maravilhas, 
mas tivera uma difusão inusitada com a sua 
simplificação técnica. Por um lado, tomara- 
se equiparável a uma arte, a uma devoção 
cult, com o renomado Nadar como a gran
de estrela francesa deste campo. Mas, por

outro, passava a ser uma prática de amado
res, que captavam imagens instantâneas, do 
cotidiano da vida. E ocorrera, também, o 
seu emprego paralelo no serviço da identifi
cação dos indivíduos de uma grande cidade, 
como no caso do seu uso pela antropologia 

criminal para o estu
do dos tipos perigo
sos, que ameaçavam 
a segurança dos cida
dãos ...

guera barricadas com as mesmas pedras. Paris 
popular, por vezes vermelha, mas que tam
bém encontrava o seu lazer, nos verões, a 
dançar e beber nas gninguettes, na beira dos 
rios. Uma Paris descrita mil vezes, desde os 
versos de Baudelaire ou a prosa de Balzac, 
na primeira metade do século XIX até a su
cessão dos romances tão urbanos de Émile 
Zola nas últimas décadas do mesmo século. 
Uma Paris que se abrira em ampla rede de 
boulevards , se cobrira de cafés, se exibia em 
parques e freqüentava a Ópera e ainda ofe
recia, de quebra, uma vida noturna cheia de 
espetáculos de cafés - concertos, de shows 
de can-can, em Montmarte, anunciados pe
los cartazes tão coloridos e expressivos do 
boêmio Toulouse-Lautrec. Uma Paris de la
vadeiras, costureirinhas, prostitutas, boas e 
pobres moças, danseuses e diseuses, com seus 
pintores e poetas malditos a beber absinto 
no bistrot.

Contraditória Paris, esta de 1900, 
púsculo de uma época mas, como toda 
twiligth zone, fascinante, justamente por ter 
sido efêmera, mas ter sido um mito, por 
tantos, sonhado.

Uma grande cida
de, esta Paris de 
1900, a exibir a ele
gância e o refinamen
to de uma elite e os 
temores e mistérios a 
enfrentar a cada es
quina. A cidade de 
Paris era também dos 
pobres, dos miserá
veis, dos expulsos da 
cidade para o longín

quo faubourg, uma vez transformada a capi
tal francesa pelas intervenções do prefeito 
Haussmann. Uma Paris - ou melhor, uma 
outra Paris - protagonista da Comuna, que 
cobrira de sangue as pedras de certas ruas 
da cidade. Uma Paris revolucionária, que er-

Fernand Pelez. Sem asilo, 1890. 
Óleo sobre tela, 87 x 100 cm

cre-

Sandra Jatahy Pesavento 
Prof. Titular da ÜFRGS 

Doutora em História

Reunião Geral dos Ciclistas. Porte Maillote Avenue de la Grande-Armée.
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CRIAÇÃO

A poética 

do ícone
O vocábulo ícone, gasto como tantos 

outros usados sem critérios semânticos, pode 
significar um tipo de signo aberto em rela
ção aos seus possíveis sentidos, ou seja, um 
signo que porta múltiplas possibilidades de 
interpretação; qualidade que, para o leitor 
atento, aponta para a sintaxe artística em 
suas mais variadas formas de expressão.

A criação de textos icônicos, infelizmen
te, é pouco estimulada pela educação for
mal, quer no ensino da língua materna, quer 
em qualquer outra disciplina constante dos 
currículos, já que a maior parte dos progra
mas apresenta ementas e conteúdos pura
mente descritivistas e formalistas.

O sistema de ensino atual, 
toda a carga de maquiagem constante em 
suas premissas e em seus instrumentos, pri
vilegia a cópia, estreitando os intelectos, poic 
o indivíduo não chega a ser o princípio de 
sua história. Primeiramente é forçado a subs
tituir a representação da realidade através 
do conhecimento pelo estereótipo, ou seja, 
no lugar de expressão autêntica baseada em 
processos interpretativos próprios, passa a 
ter como meta a reprodução por meio da 
cópia (preenchimento de linha pré- 
tracejadas ou de superfícies pré-desenhadas). 
Mais tarde, aprende a ler por meio da aná
lise em elementos (letras ou sílabas), e não 
por meio da análise em unidades semânti
cas (os enunciados simples), as verdadeiras 
unidades do pensamento verbal.

Com esse tipo de educação, tem-se a 
fragmentação dos conceitos, das idéias, do 
intelecto. Têm-se indivíduos que não sabem 
se expressar: nem pintar, nem desenhar, nem 
esculpir, nem dançar, nem representar, nem 
tecer, nem pensar.

É certo que, em algum momento, após 
ter internalizado a fala, após ter alcançado 
o pensamento verbal e a fala racional - o 
dizer - a criança é violentada simbolicamen
te, às vezes até materialmente, no tocante à 
educação formal, por formas irracionais de

difíceis de serem aceitas por mentes dema
siadamente rígidas quanto à recepção e à 
interpretação de mensagens líricas.

A capacidade de criação de signos 
icônicos, ou seja, a abstração tão cara à in
fância, não reflete apenas a dificuldade de 
coordenação motora do infante, reflete prin
cipalmente a sua paixão pela fantasia (pelo 
mito). Quando a criança desenha, ou me
lhor, garatuja suas linhas, superfícies, volu
mes, ao abstrair, está sendo lírica. Está cri
ando signos sem um substrato lógico deter
minado, pois a sua cosmovisão e a sua ca
pacidade de criação e comunicação de 
sagens estão começando a se formar, estão 
se processando. E pode-se certamente afir
mar, no momento de sua elaboração, a 
criatividade é ainda livre e, por causa dessa 
liberdade, opera o lirismo.

O momento criativo é belo; inicialmen
te, em função do lirismo; mais tarde, da

men-

mesmo com
Miro, Azul II. 1961

aprendizagem; a educação formal, portan
to, ignora em seus fundamentos a lógica 
simples baseada na semântica.

A semântica se funda na lógica, mas não 
somente. Existe o seu substrato pré-lógico 
ou icônico, aquele que é responsável pela 
criação de mensagens compostas pelos 
ícones. Sem esse nível, não haverá o desen
volvimento lógico completo, uma vez que 
a base ficará compromentida. A lógica 
edifica-se na pré-lógica: na elaboração 
sígnica que apresenta vários conteúdos subs
tancialmente positivos.

Nesse processo, a criatividade humana 
pode explodir: com a multiplicidade de in
terpretações, o texto artístico se torna fan
tástico, pleno de fantasias, transformador 
de mitos. Mitos que organizam as ações, 
que dão significados às histórias. A capiaci- 
dade de organizar criativamente o mito, de 
interpretá-lo e até mesmo de tranformá-lo, 
existe graças ao processo de recepção e de 
criação de ícones. Esse processo não é 
tro, senão aquele responsável pela elabora
ção, transformação e interpretação das men
sagens artísticas ou expressivas.

Existe até a possibilidade de um texto 
aberto em relação ao seu significado, 
to positivamente lírico, no qual a explosão 
significativa seria logicamente possível, sen
do essa ocorrência a responsável pela abs
tração realmente expressiva: os Azuis de 
Miró por exemplo, abstrações belíssimas,

mimese, sendo que os dois movimentos 
deveriam continuar presentes em relação à 
criatividade, o que infelizmente não 
tece, pois a escola transforma o homem num 
ser limitado e alienado, até mesmo ilógico, 
já que o desenvolvimento da capacidade 
lógica prescinde do processo responsável 
pela criação de mensagens expressirôis.

Ou a criança éjg&imulada a criar, a es
tabelecer ícone:

acon-

pignos elementares 
senvolvimento lógi-pffifeQ.seu poste 

co, ou teremos indivíduos alienados, caren
tes emfcu nível pré-lógico. A arte deve ser 
entào considerada como um dos conteú
dos mais sérios e necessários, pois só ela con
tém e gera ícones.
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Luiz Peel
Arquiteto e Doutor em Letras pela USP 

Professor da Universidade Tuiuti do Paraná
ou-

o tex-
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MUSEU

- Pessoal, é tudo quadro
Parceiros da AAMARGS
Confira os descontos e benefícios que as 
empresas parceiras da 
Associação de Amigos do Museu oferecem 
aos sócios:

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)
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 - de 
6% a 1 0%
Seja você também um parceiro da AAMARGS. 
Informações pelo telefone 3224-4255.

Iarde de calor no Rio de Janeiro. Na entra
da do museu de artes a professora organiza sua 
turma. Vai começar a visita. O grupo tem cerca 
de 35 meninos e meninas, com idade entre 9 e 
11 anos. Vieram de longe, estão agitados, falam 
todos ao mesmo tempo.

Formada a fila, a professora faz 
dações: durante a visita nada de falarem alto, 
devem manter-se juntos e correr, nem pensar. 
Sobre a exposição...

Impaciente com tanta demora, 
no se afasta do grupo, sem ser notado. Entra na 
sala à direita, segue em frente, atravessa outros 
cômodos, vai para a esquerda, uma sala mais, e 
outra, e outra. Em minutos reencontra a turma

A necessária desescolarização dos museus 
- reivindicada por Margareth Lopes, já nos 
anos 80 - não implica o abandono do públi
co escolar, até porque o tipo de relação mu
seu/escola aqui comentado foi construído 
como tal, em nosso país, por interesse dos 
museus, já na implantação dos primeiros pro
gramas de ação cultural.

Não devemos perder de vista que escola e 
museu não são entidades monolíticas, mas po
demos apontar diferenças e semelhanças que os 
caracterizam. A escola lida com grande quanti
dade de assuntos, abordados de forma horizon
tal. O museu, em geral, dedica-se a uma área 
específica de conhecimento, num período de 
tempo, o que possibilita mergulhos mais verti
cais. Isso pode funcionar tanto como atrativo, 
quanto como problema na realização da visita 
de estudantes.

É sabido que o processo de escolarização dos 
conhecimentos opera simplificações e 
reducionismos. A escola ainda é o lugar onde 
tudo é didatizado, apesar de todo o debate tra-, 
vado na Educação, em busca de novas estratcgi-

ressaltou Manguel, ao estudá-la, o que vemos 
e apreendemos tem a ver com quem somos, 
com como nos tornamos o que somos e, é cla
ro, com as situações de aprendizagem.

Depende também do quanto acreditamos 
que o museu seja, como tem afirmado Mario 
Chagas, um espaço de relações que podem ser 
sempre recriadas, certamente não com palavras, 
mas com gestos.

Museu e escola são instituições compro
metidas com o conhecimento. Num mundo em 
que os conteúdos aprendidos envelhecem rapi
damente, adquirir a habilidade de buscar 
informações e a capacidade de relacioná-las é fun
damental. Para isso, é necessário que saibamos 
elaborar perguntas - é do estranhamento que o 
conhecimento se constrói.

Desenvolver o que em Educação tem sido 
denominado de ‘aprender a aprender’ depende 
de estarmos expostos, já no ensino formal, a di
ferentes linguagens. A linguagem artística, por 
seu caráter aberto, por veicular sentidos que não 
estão explícitos, priorizando o sensorial e o emo- 

, tem grande potencial formativo, pois é 
de comentar realidades que a linguagem 

denotativa não consegue revelar.
A educação brasileira esteve tradicional

mente ligada à razão, dando pouca importân
cia ao sentir, hoje valorizado pela noção de sub
jetividade, tão presente na pesquisa realizada 
na área. Paradoxalmente, ou porque as mudan
ças ocorridas no pensamento pedagógico só 
muito lentamente se concretizam em práticas 
cotidianas, a presença do estudo das artes nos 
currículos escolares tem sido fortemente redu
zida, sendo ele substituído pelo desenho geo
métrico, assunto da matemática.

Em que outro lugar, senão nos museus de 
arte - que são públicos e, na maioria, gratui
tos - crianças e jovens residentes em Porto 
Alegre poderão conhecer o modo peculiar com 
que artistas, gaúchos e de outros lugares, olha
ram o mundo a sua volta e a ele dirigiram 
perguntas nas quais se inseriram e das quais 
resulta sua obra?'

É pelas mãos dos professores q 
e meninas - especialmente os de camadas po
pulares - vão pela primeira vez aos museus e a 
eles retornam.

A qualidade da acolhida a crianças e jo
vens nos museus e o uso de estratégias de 
visitação que privilegiem a descoberta são fun
damentais para que esses visitantes levem, de 
seu contato com as artes, ou com a história, 
ou com as ciências, forte impressão. Algo que 
lhes mostre que há bem mais para ser conhe
cido e experimentado do que aquilo que já 
vivenciaram até então. E que isso, nas pala
vras de Bruno Bettelheim, vale o esforço de 
crescerem e de buscarem seu próprio cami
nho e sua voz.

recomen-

um meni-

novas

na entrada e, antes que a professora diga o que 
quer que seja, avisa, categórico:

- Pessoal, é tudo quadro!
Esta cena, testemunhada pela arte-educa- 

dora Sonia Piccinin, suscita questões interessan
tes sobre a presença de jovens em museus, espe
cialmente quando comparecem em grupo, le
vados por seus professores.

O que fazer para despertar o olhar que tudo 
iguala para a diversidade e riqueza da expressão 
artística, ou da história, ou das ciências? Que 
papel cabe aos museus, nesse que pode ser -

as de ensino, mais condizentes 
ças de concepção ocorridas nes 

O museu t

mui

ia mais livremente, não está 
nem sempre é - um processo educativo? O qu^^^reso a currículos pré-definidos, nem tem o com- 
querem os educadores que procuram os mu- promisso de aprovar’ ou não os visitantes. Mas 
seus, apesar de todas as dificult enfren- ^^^^-se, por muito tempo, à afirmação de 
wm, para que a visita se reali^Ã || versões oficiais da 11istória e à consagração de
ÉW>ara os professores a ida aos museus tem padróe^ estéticos hoje considerados elitistas, 

sempre um objetivo a ser cumprido: passar ho- Hojjcstá mais aberto ao diálogo’. 
p|f agradáveis com seus alunos, mostrar-lhes a ^^W)odemos dizer que, tanto o museu quanto a
cidade, reforçar ou iniciar conteúdos, Tillcer- à escola - em ritmos distintos - estão passando

lhes uma experiência de aprendizagem que a por um saudável processo de questionamento e 
escola não pode proporcionar. No caso dos redefinição, 
museus de arte, é evidente que o contato direto 
com as obras é o grande atrativo. As expectati
vas dos estudantes podem ser bem outras...

Freqüentemente, o museu pouco ou nada 
sabe sobre as motivações de uns e de outros,

• ••••••••••••••••••••

Missões
Com o objetivo de resgatar a 
memória fragmentada da experiência 
latina das missões jesuíticas, a 
AAMARGS promove, com o apoio do 
IPHAN-RS, uma programação especial 
sobre o tema.
De 5 de outubro a 19 de novembro 
acontece um seminário sobre a 
história, a arquitetura e a arte 
jesuítica-guarani. As palestras se 
realizam nas manhãs de sábado, às 
10h30. As inscrições podem ser feitas 
junto à Associação.
Além do seminário, uma excursão à 
reduções mantidas no Brasil.
Argentina e Paraguai integra a 
programação da AAMARGS. A saída 
está marcada para o dia 13 de 
novembro. A primeira parada será 
em São Miguel das Missões, com 
visita às ruínas de São João Batista e 
de São Lourenço. além de um 
espetáculo de íuz e som. Nos três dias 
seguintes, o grupo visitará as ruínas 
missioneiras de San Ignácio, na 
Argentina, e as reduções de Trinidad e 
Jesus, situadas no Paraguai.
Podem participar do seminário e da 
excursão os sócios da AAAMRGS e 
quem ainda não é amigo do Museu. 
Maiores informações pelo fone 3227- 
2311, ou na sede da Associação, na 
Praça da Alfândega. s/n°. de terças a 
sextas, das 13 às 18 horas.

Ora, quando professores levam estudantes a 
museus, podem estar, justamente, buscando al
ternativas de aprendizagem, pelo uso de uma 
instituição da sociedade que reconhecem como 
‘lugar de educação’.

Alterar a perspectiva explicativa - escolar - 
dos programas de atendimento em museus, de
pende diretamente de um bom domínio, por 
parte dos educadores da casa, dos processos de 
musealização e de comunicação museológica. 
Refiro-me à compreensão da linguagem museal, 
que está baseada na idéia de que os objetos po
dem ser utilizados como fontes de conhecimen-

pois conhecê-las e avaliar se foram ou não sa
tisfeitas, demanda contato anterior e posteri
or à visita, o que raramente acontece. Assim, 
os programas de atendimento a estudantes, que 
deveríam ser alimentados por pesquisas regu
lares de público, são, em muitos museus, ba
seados num certo senso comum sobre apren
dizagem, centrando-a na transmissão de in
formações que é confundida com construção 
de conhecimento.

7ue meninos

to e como recursos narrativos. Essa compreen
são deve ser compartilhada com os professores, 
antes da realização das visitas.

E importante que não se perca de vista que 
o conhecimento de um objeto não pode ser 
dissociado do sujeito que conhece, cujo olhar é 
conduzido por referências pessoais, mediadas 
pela cultura, como nos ensinou Paulo Freire. 
Hoje sabemos que a percepção - primeiro pas
so para o conhecimento - é produzida. São as 
idéias que projetam os sentidos, interferindo 
no modo como vemos objetos, pessoas, fatos e 
ambientes. Portanto, a leitura não é um pro
cesso mecânico, único, de ação/reação. Como

O modelo de visitação resultante desse tipo 
de concepção tem sido largamente criticado na 
literatura museológica. Como conseqüência des
sa crítica, boas experiências vêm sendo realiza
das em museus de todo o país. Mas há q 
questione se os estudantes devem ser priorizados 
nos programas de atendimento, julgando, tal
vez, que ao se dedicarem a outros segmentos de 
público os museus abandonariam mais facil
mente os procedimentos de ensino-aprendiza- 
gem tipicamente escolares, inadequados à lei
tura de exposições.

uem

Beatriz Muniz Freire 
Historiadora do IPHAN/RS e Mestre em 

Educação, atuou em museus do Rio de Janeiro, 
desenvolvendo programas educativos.
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EXPOSIÇÃO
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!Í' 'O jogo 

sinfônico
O MARGS recebe, entre 10 de 
outubro e 17 de novembro, a 
retrospectiva de Arthur Luiz Piza.
A mostra traz 142 obras em 
esculturas, relevos, aquarelas em 
papel, madeira e gesso, além de 
uma pequena série em porcelana. 
Nascido em São Paulo em 1928, 
Piza está radicado em Paris desde a 
década de 50, fato que o 
consagrou como um dos mais 
notáveis representantes da arte 
brasileira no circuito internacional. 
A vinda desse conjunto de obras 
produzidas entre 1958 e 2002 ao 
MARGS faz parte de um 
intercâmbio firmado entre o 
MARGS e a Pinacoteca do Estado 
de São Paulo. Em cartaz na 
instituição paulista entre agosto e 
setembro deste ano, a mostra 
atraiu uma média de 700 a 1.300 
pessoas por dia.

' •
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de
Arthur

Piza
Wr
A

Sem título, 1970. Relevo em 
gesso sobre papel, 27 x 34 cm

Acostumados a associar figuras geomé
tricas a rigidez e equações matemáticas, po
demos surpreender-nos com Arthur Piza e 
sua maneira de sujeitar triângulos, quadra
dos e retângulos a ritmos orgânicos por defi
nição opostos ao cerebralismo frio, transfor
mando-os em elementos capazes de revelar 
não somente sensações, mas também emo
ções. Observe-se atentamente, por exemplo, 
a peça A88, de 1995. Aqui, losangos e 
trapézios, a despeito de suas pequenas dimen
sões, revoltam-se contra o suporte que os 
mantinha presos a duas dimensões e buscam 
cada qual sua direção, estraçalhando-o no ím
peto de sua fuga, numa verdadeira explosão 
à qual só falta o som. Metáfora consciente 
ou inconsciente, talvez, mas algo que nos 
impele interiormente - definição por exce
lência da melhor arte.

Na poesia visual de Piza, as formas geo
métricas assumem as funções das palavras na 
poesia concreta: a materialidade daquelas 
geram significados, como nesta o sentido das 
palavras une-se ao significado da forma.

Confirmando sua íntima ligação com o 
universo poético, Piza, em algumas opor
tunidades, não resistiu à possibilidade de so
mar ao impacto visual de sua obra o signifi
cado de um título. Foi assim na exposição 
que tivemos a oportunidade de apreciar aqui 
em Porto Alegre, em 1989, quando Piza 
falou de suas criações. Peças daquela época,

que podem ser revistas agora no MARGS da linha sutilmente curva ou levemente
junto a outras mais recentes, traziam no- quebrada, capaz de transmitir um caráter

sugestivos como Partículas em liber- de “imperfeição” que é condição
Queda dos seres animados e desta trajetória a que 

chamamos vida.

acaso, geralmente estes deixam de ser tão 
numerosos quanto em outras peças. Piza 
aponta para a multidão uma lente zoom e 
observa um grupo reduzido de suas figu
ras. Agora, trata-se das relações dentro de 
um microcosmo. Vistos assim, os elemen
tos parecem menos ordenados, mas influ
em mais uns sobre os outros. Aqui, não é 
somente a sombra de um relevo que afeta 
o outro, mas é a própria sobreposição cro
mática que se une à física para determinar 
o comportamento de todo o tecido.

Coerente, Piza dá continuidade à poe
sia e musicalidade das gravuras que o reve
laram há 50 anos em seus relevos, que con
vidam muitas vezes ao toque de maneira 
quase sensual. Nestes, porém, as formas ge
ométricas parecem ter adquirido “consci
ência” de sua existência e se apoderado de 
seu destino. Abstratos, no sentido legítimo 
da palavra, que não é a mera oposição ao 
figurativo, mas sim a capacidade de gerar 
pensamentos e emoções - os relevos de Piza 
se completam no íntimo de cada obser
vador, criando sensações como de paz e 
aconchego, de agressividade, de isolamen
to e solidão, de harmonia ou de 
desencontro, de alegre desordem, ou sim
plesmente representando uma revoada 
rumo ao desconhecido.

mes
dade, Pequeno cataclisma ou 
inexorável. Sem dúvida entra aí uma pe
quena concessão ao gosto francês pelo jogo 
de palavras, uma vez que

mesma

Um segundo recurso é aplicado quan
do as peças são, realmente, 
geométricas: neste caso, sua 
exatidão individual pode se 
diluir diante da nova forma 
composta pelo conjunto. É 
esta, e não seus elementos 
constitutivos, que elabora 
um traçado tortuoso, que se 
amontoa no centro do su
porte como se temesse uma 
agressão, ou que se libera 
tranquilamente em ritmos 
ondulantes. Diante da be
leza do todo resultante, es
quecemos das pecinhas que 
o compõem, como não 
atentamos para as notas iso
ladas de uma sinfonia. Piza

8
as peças em questão pro
vinham de mostras rea
lizadas em Paris. Contu
do, são títulos que vão 
além da mera descrição/ 
identificação.

A obra de Piza tem
raízes no prazer da cria
ção, e esta origem lúdica 
perpassa-a em todas as 
linguagens escolhidas. O 
próprio artista declarou 
certa vez que seus “ele- 
mentos-alfinetes 
tam jogos de influências 
e, quando se transfor
mam em um só elemen-

mon-

A 88. 1995. Acrílica, colagem e 
incisões sobre papel. 153 x 103 cmto, está terminado o 

jogo”. Para expressar esta 
pulsão vital, Piza se vale de recursos sem-

nos mostra o movimento 
do motor e onde ele nos

leva, sem necessariamente destacar o papel
pre econômicos, mas extremamente efica- de cada engrenagem, 
zes. Assim, na maior parte das vezes, suas 
figuras geométricas não resistiríam à pro
va do esquadro e do transferidor de ângu- conferir individualidade, para não dizer 
los: elas trazem em si o caráter de rebeldia personalidade, a cada elemento. Não por

O repertório de recursos do artista in
clui ainda o uso controlado da cor. Ela vem

Eunice Cruman 
Jornalista

M A RGS
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