
R

M A RG S
Governo do Estado do Rio Grande do Sul / Secretaria de Estado da Cultura 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli / Publicação mensal

Setembro 2002 / N° 83

maurofuke
Registro:.. J?

p LS.G\



EDITORIAL
Em setembro, o MARGS apresenta uma 
antologia da carreira artística de Mauro 
Fuke, escultor gaúcho de projeção 
nacional. Sob a curadoria do crítico e 
professor Agnaldo Farias, o público 
poderá conhecer a trajetória criativa do 
artista, desde os trabalhos com forte 
acento da estética hippie até as peças mais 
recentes em que o domínio da geometria 
e informática garante uma ousada 
estruturação de volumes e formas 
tridimensionais. A exposição dá 
prosseguimento ao projeto do MARGS 
de dar visibilidade ao melhor da arte 
contemporânea produzida no Rio Grande 
do Sul. Neste ano, já tivemos a exibição 
dos trabalhos de Fuiz Gonzaga e Karin 
Lambrecht.
A exemplo do que ocorreu com a mostra 
Livros de Waltércio Caldas, uma parceria 
do Museu com a Pinacoteca do Estado de

São Paulo, a individual de Mauro Fuke 
será recebida pelo público paulistano, 
desta vez na sede do Instituto Tomie 
Ohtake, que leva o nome de sua 
fundadora, artista japonesa radicada há seis 
décadas no Brasil. É a primeira vez que essa 
instituição cultural, reconhecida pela sua 
projeção de tendências, faz intercâmbio 
com o Museu e exibe a arte de um 
descendente nipônico do Sul do país. 
Através das parcerias, estratégia 
fundamental para o cotidiano e a 
excelência das atividades museológicas, a 
equipe do MARGS prepara-se para 
receber a grande mostra Paris 1900 que 
levou quase quinhentas mil pessoas para o 
Centro Cultural Banco do Brasil no Rio 
de Janeiro entre maio e julho desse ano. 
Nesta edição do Jornal do MARGS, 
antecipamos um pouco da 
representadvidade da exposição,

atualmente no MASP, documento de um 
tempo em que viver em Paris era viver no 
centro do universo. Sublinhamos que tal 
empreendimento, inédito na Capital, não 
seria possível sem a contribuição e o apoio 
de nossos parceiros. Junto a Paris 1900, 
também estará em exibição uma 
retrospectiva de Luiz Arthur Piza (em 
cartaz em São Paulo) com a curadoria de 
Paulo Sérgio Duarte, outro intercâmbio 
entre o Museu e a Pinacoteca paulista. 
Nesta edição do Jornal do MARGS, 
apresentamos uma leitura da obra de 
Mauro Fuke e textos que recuperam 
memórias de Porto Alegre, a editora 
Globo, além de um percurso pela cidade, 
através do graffitti, e uma visão de Iberê 
Camargo por meio de sua 
correspondência abrigada no MARGS.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS
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Da janela 

para a ruaRua Voluntários 
da Pátria, início 

do Século XX.

^ As poucas grades rendilhadas, que ainda 
sobrevivem ao olhar mais atento de

tiva de seus proprietários de se preservarem 
dos olhares indiscretos. Mas nas casas de dois 
pisos, os balcões de ferro situados nas janelas 
superiores eram os lugares preferidos para as 
pequenas rotinas femininas, segundo a pes
quisadora Tânia Quintaneiro, “refrescar-se, 
espreguiçar-se, conversar com as vizinhas, 
esperar o leiteiro”. Tanto que o relato de via
gem de Frank Carpenter, em 1900, regis
trou a impressão de que as mulheres cariocas 
viviam nas janelas, que tal rotina significava 
sua principal ocupação... Sessenta anos an
tes, o jovem pintor Édouard Manet, ao via
jar pelo Brasil, anotou o momento em que 
as moças podiam ser vistas à vontade nas va
randas, ou seja, somente à tarde, após o jan
tar. Caso fossem surpreendidas em outro ho
rário por um olhar curioso, retiravam-se 
imediatamente do local.

Ponto privilegiado para a comunicação 
entre um interior seguro, íntimo e um ex
terior feito de novidade e imprevisto, a ja
nela é o camarote dos acontecimentos pú
blicos e particulares. Afinal, é também o 
lugar do encontro e da corte amorosa. Para 
o nosso cronista Athos Damasceno, a saca
da era o espaço estratégico nos rituais da 
sedução e de uma futura aliança. O próprio 
Olavo Bilac, em 1906, festeja o hábito lusi
tano traduzido no clássico namorador de 
esquina: “Somos uma raça de namoradores. 
Herdamos isto dos nossos avós — porque já 
os portugueses dos séculos passados namo
ravam como nós namoramos, da rua para a 
janela, e da janela para a rua, trocando 
olhadelas meigas”.

O Conselho Internacional de 
Museus (ICOM) realiza a 
Conferência do Comitê 
Internacional de 
Documentação em Porto 
Alegre, de 1 7 a 20 de 
setembro, no Centro de 
Convenções do Blue Tree 
Fiat. O tema central do 
evento é “Preservando 
culturas: documentando o 
patrimônio imaterial”. Mais 
de 21 países estão 
confirmados no evento. 
Informações sobre a 
Conferência no IPHAN 
(Independência, 867) ou 
pelo site www.icom.org.br

quem
circula no centro da Capital, guardam histó
rias de um cotidiano esquecido. Athos 
Damasceno, que registrou os hábitos de Porto 
Alegre entre os XIX e os XX, afirma que de 
uma sacada é possível fazer a crônica da ci
dade. O poeta e cronista, apaixonado pelo 
seu território, situa os balcões de ferro com
grades rendilhadas como uma tradição da 
arquitetura portuguesa assimilada pela colô
nia e que se transformou numa espécie de 
ateliê ao ar livre, onde senhoras e jovens ocu- 
pavam-se com trabalhos manuais sem des
cuidar do movimento da rua.

Os viajantes que chegavam ao Brasil no 
século XIX, no entanto, acreditavam que ha
via uma estreita relação entre as formas com
pactas e fechadas das casas cariocas e a tenta-

Cida Golin 
Editora Jornal do MARGS

EXPEDIENTE Governo do Estado do Rio Grande do Sul • Secretaria de Estado da Cultura • Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli • Secretário de Estado da Cultura Luiz Marques • 
Diretor do Instituto Estadual de Artes Visuais Decio Presser • Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Fábio Luiz Borgatti Coutinho • O Jornal do MARGS é realizado pela Assessoria de 
Comunicação da Secretaria de Estado da Cultura • Jornalista responsável Cicia Golin RG 6.256/25 • Edição Cida Golin • Colaboradores Fábio Borgatti Coutinho, Solveigue Gonzalez, Ana Maria 
Brambilla, Paula Ramos, Gilmar Carneiro, Neiva Bohns, Ivana Nicola Lopes • Distribuição: Célia Donassolo • Projeto gráfico Ana Cláudia Gruszynski • Editoração eletrônica Atelier Design Editorial • 
Fotolito Start Serviços Gráficos • Impressão Start Serviços Gráficos • Tiragem 5 mil exemplares • Distribuição gratuita • Cartas para Jornal do MARGS Praça da Alfândega, s/n° CEP 90010-150 
Porto Alegre/RS Fone: (51) 3227 2311.Fax:3221-2646 • E-mail: museu.margs@terra.com.br • FIttp/www.margs.org.br. Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores.O 
MARGS abre ao público de terças a domingos, das 10 às 19 horas. Na segunda-íeira, somente expediente interno.

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Cultura

mArGS

http://www.icom.org.br
mailto:museu.margs@terra.com.br
http://www.margs.org.br


PAISAGEM

A história da arte tem como um de seus 
objetivos básicos estudar e investigar aquilo que 
o homem produz em suas atividades artístico - 
culturais. Ao colocar o graffiti como forma de 
estudo, atividade ou feito cultural extremamen
te polêmico se pretende questionar e dessacralizar 
o objeto da história da arte que a crítica român
tica elevou a algo sagrado. É preciso, também, 
uma leitura realista e ao mesmo tempo apaixo
nada do feito cultural em toda a sua 
multiplicidade de vivências para desarticular 
com a concepção tradicional e fossilizada deste 
imenso sistema monolítico que é o saber.

Em geral, esquecido a um segundo plano, a 
práxis do graffiti foi posta em evidência princi
palmente a partir dos anos setenta, tendo como 
antecedente o maio francês de 68 e as suas bar
ricadas do desejo. Mas o que é graffitP. O termo 
procede do italiano grafito (plural graffiti) que 
seria rabiscar. Os primeiros a utilizar a palavra 
foram os arqueólogos, no século XIX, para de
signar as inscrições e desenhos realizados nas 
paredes, muralhas e monumentos das antigas 
cidades. Elas, enquanto imagem espacial, nas
cem do desejo, desejo este fundador de uma 
ordem e de um poder de uma cidade que se 
quer organizada. Assim como a língua e a escri
tura são exemplos deste código que as estrutura. 
Na contramão desta urbe letrada e cartesiana, 
com sua rede de signos institucionalizados, nes
ta cidade-cenário, estão os graffiti. Vejamos al
guns exemplos ao longo da história:

Na Antigüidade greco-romana encontramos 
os latrinália, banheiros públicos romanos reple
tos de graffiti. As inscrições abarcavam desde 
nomes de seus autores, declarações amorosas e 
sexuais, até as idéias políticas de seus usuários. 
Dentro desta tipologia se pode notar que eles 
mantêm similaridade com os contemporâneos. 
Outro exemplo são os graffiti encontrados em 
Pompéia onde o testemunho da língua é dado 
por eles, além de revelar o desenvolvimento his
tórico da cidade. Assim, se pode falar de uma 
Pompéia pré-romana, etrusca ou grega. Nesta 
importante cidade - onde o índice de alfabeti
zação era grande - não restaram livros, pois a 
erupção do Vesúvio os destruiu; portanto a fon
te principal de que quase todos sabiam ler e es
crever é dado pelos inúmeros graffiti, pelos tex

tos escritos nas paredes com carvão, pintura e 
estilete. Obra de anônimos pompeianos que ex
pressavam suas preocupações, seus desejos e até 
mesmo suas atividades. Na Idade Média também 
encontramos graffiti seja cm forma de inscrições 
escriturais ou desenhos, em geral, de embarca
ções, nos muros e muralhas da cidade tanto no 
exterior quanto em seu espaço interior.

Cabe lembrar que outro termo, também ita
liano, sgraffito significa a mesma coisa: arranhar, 
rabiscar. No entanto, este último possuía uma 
aura não transgressora pois se utilizava para um 
determinado tipo de pintura mural no 
Renascimento. Percebe-se, então, que havia uma 
espécie de uso nobre, aceitável esteticamente atra
vés dos arranhões que cobriam as fachadas das 
casas mais ricas. O reverso seria o graffiti: todos 
aqueles rabiscos que se faziam apressadamente, 
sem a devida habilidade, fosse escrito ou dese
nho. O conceito mais abrangente do termo per
tence ao historiador e sociólogo W. Mac Lean 
quando diz que podemos chamar graffiti a todo 
desenho ou inscrição não oficial que pode ser 
encontrado sobre uma superfície arquitetônica 
ou outra, onde a função principal se diferencia 
daqueles suportes habitualmente empregados 
para o desenho e a escritura.

O graffiti é memória urbana, faz parte da 
paisagem da urbe sendo a cidade o seu habitat. 
É narração do acontecido. É um relato, teste
munho da cidade, de suas vivências, de conhe
cimento, ainda que marginalizado pela histó
ria dominante. Um saber subjugado, como 
bem disse Michel Foucault ao lembrar dos con
teúdos históricos que foram enterrados por se
rem inadequados. Longe de ver a arte como 
uma categoria estética relacionada ao belo 
apolíneo, não colocando limites em ver os ob
jetos sem ter que prestar contas à formação do 
belo inodoro, limitativo de gostos, o graffiti apa
rece em cena como necessidade premente de 
conhecer e repertoriar esta manifestação. O 
estudo do graffiti, é certo, ainda está na con
tramão da história mas sempre esteve presen
te. Ignorá-lo não significa que não exista. Eles 
acompanham o homem em sua trajetória, sen
do a expressão vital de um sentimento que per
dura, de deixar-se ver, ainda que para a maioria 
permaneça no anonimato.

O desejo de mostrar-se seguirá seu curso 
enquanto a sedução por superfícies do mundo 
não-letrado enfeitiçe... E aquele que caminha 
com um olhar atento, poderá descobrir mais da 
história da cidade do que falam os meios de co
municação sacralizados pela sociedade.

Na película Baleias de agosto, a personagem 
octogenária (Bette Davis) dizia a sua irmã (Lilian 
Gish): “ As fotos envelhecem, a memória per
manece”. A recordação permanecia ainda que 
as fotos ficassem amareladas, assim como per
manece também nos objetos, na arquitetura. Em 
um belo poema de Mário Quintana, ele diz 
que não gosta das casas modernas, pois essas 
não têm fantasmas que as habitem. Estes fan
tasmas de que fala o poeta são as recordações 
que permanecem na memória, um tempo pas
sado que se incrusta, se adere ao espaço 
arquitetônico. Seu espectro se constitui de chei
ros, vozes, pessoas, objetos.

É na memória que o tempo é recuperado, 
torna-se volátil, misturando-se com o aconte
cido, com as sensações experimentadas. Para 
exemplificar, cabe recordar o que escreveu 
Brassai, fotógrafo francês, sobre o poeta flanêur 
Rétif de la Bretonne:

"Quanto mais elefixava o instante na pe
dra, mais profundamente gravava em sua me
mória: necessitando do esforço físico mas tam
bém do cheiro do Sena, da chuva de primave
ra, de uma noite de outono, da luz de uma 
tocha, porque ligado a todas estas circunstân
cias e sensações do instante, o acontecimento 
foi para sempre retido em sua memória. ”

Este acontecimento, este espetáculo, não 
tem um pouco de festa? Uma festa dionisíaca, 
sensual, posto que as sensações estão à flor da 
pele, tornando a experiência mais completa? 
Existe uma embriaguez que, paradoxalmente, 
tem muito de lucidez, de um estar alerta ao que 
as sensações transmitem, rechaçando as possí
veis regras ditadas apenas pela razão. Uma ver
dadeira festa dos sentidos, uma orgia sensorial, 
como tão bem soube fazer Rétif de la Bretonne 
quando deixava os seus escritos pelas ruas de 
Paris - transformada por este em cidade-livro - 
movido pela febre do desejo, tal como aqueles 
que até hoje fazem graffiti.

O graffiti para deixar - se ver|existir não ne

cessita, a priori, de uma metamorfose higiênica. 
Ele se deixa estar em qualquer superfície, em 
suportes já marcados por outras inscrições, por 
cartazes, por manchas de umidade em um ve
lho muro. O suporte arquitetônico e ele pró
prio sofrem - assim como os outros corpos - com 
o passo do tempo. Inexorável, este imiscui-se 
ali, metamorfoseando as superfícies. Este gran
de senhor, uma espécie de Midas, que com seus 
dedos invisíveis transforma - de modo visível 
tudo o que toca como se fosse uma espécie de 
ser divino e poderoso. O compositor Caetano 
Veloso homenageia e canta ao tempo, pedindo 
um acordo: tempo, tempo, tempo, és um dos deu
ses mais lindos (...) entro em contato contigo por
que és tão criativo epareces contínuo (...) e quan
do tu tenha que sair fora do teu círculo, não serei 
nem haverás sido. Por outro lado, a escritora 
Marguerite Yourcenar, em sua obra O tempo, 
grande escultor mostra como exemplo do passo 
do tempo um objeto escultórico cuja beleza vai 
revestindo-se e mesclando-se com tudo o que 
foi absorvendo durante o transcurso dos anos. 
O graffiti, apesar de, muitas vezes, ser efêmero, 
com um golpe de sorte, pode permanecer na (s) 
superfície (s) que adquirem manchas, se deteri
oram com a ação do tempo. Mesmo assim, esse 
permanecerá na memória: tanto daquele que o 
criou quanto daquele que o percebeu. Aqui cabe 
lembrar a mais famosa das ruínas do século XX 
que é o Muro de Berlim que dividia as duas 
Alemanhas, pleno de significado histórico, em 
que se pode comprar pequenos pedaços do ex- 
muro que estava, do lado ocidental, totalmente 
revestido de inscrições, desenhos, protestos.

O graffiti é uma manifestação que acompa
nha o homem em sua trajetória, nos fala de in
quietações, de desejos. Por tanto, o graffiti em 
seu habitat - que é a urbe - é um elemento ativo 
no processo de recordação, de memória - tanto 
coletiva quanto individual - pois se mescla com 
os materiais da cultura. Este não apenas 
(trans)forma o fruidor da experiência como tam
bém, todos nós, espectadores atentos. O graffiti 
é a força dionisíaca do poético c para vê-lo basta 
não ter a visão encarcerada.

3

Ivana Maria Nicola Lopes 
Professora da Fundação Universidade Federal 
do Rio Grande. Doutora em História da Arte.
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EXPOSIÇÃO
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B/o Cassa, 1985 . 2001

2 Artista intenso, que se move entre a von
tade de povoar o mundo com suas inven
ções e o desafio de executá-las, Mauro Fuke 
(Porto Alegre, 1961) encontra-se extrema
mente ativo e na fase mais madura de sua 
carreira. A exposição que o MARGS traz a 
público é um panorama de sua trajetória 
artística, da década de oitenta até o presen
te, que dá visibilidade ao conjunto de sua 
obra, produzida no decorrer de vinte anos 
de trabalho incessante, redimensionando a 
importância de sua produção para a arte bra
sileira. Essa visão de conjunto permite ob
servar os ricos processos pelos quais passou, 
desde os primeiros objetos marcados pelo 
hibridismo de formas e pelo excesso de vo
lumes e texturas, até os projetos atuais, de 
aparência simples, mas que envolvem gran
de dificuldade de execução.

No contexto maior da arte brasileira 
contemporânea, Mauro Fuke faz um im
portante contraponto à produção do eixo 
Rio-São Paulo e marca o território particu
lar sobre o qual atua, ao fundir elementos 
de diferentes procedências: trata-se de um 
artista gaúcho, de origem japonesa, consu
midor da cultura pop, que soube absorver e 
transformar as influências dos principais 
movimentos artísticos internacionais, e que

é capaz de articular soluções técnicas tradi
cionais com os recursos mais avançados da 
computação.

As categorizações apresentadas a seguir 
não seguem qualquer ordem cronológica, 
mas têm o objetivo de facilitar a apreensão 
dos diferentes tipos de produção do artista, 
que nem sempre se manifestaram de forma 
contínua.

Objetos híbridos
Mauro Fuke frequentemente aplicou 

sua reconhecida habilidade técnica a uma 
abordagem onírica da realidade, utilizando 
materiais não industriais: madeira, pedra, 
conchas, ossos, fibras. Os resultados foram 
peças abstratas, sem qualquer referência di
reta à realidade circundante, mas que já se
guiam uma lógica particular a cada uma das 
peças, formadas por elementos associados, 
mas não necessariamente fixados num cor
po escultórico único. Entre 1984-85, seus 
objetos montados a partir do uso arbitrário 
de um vocabulário formal fantasioso, não 
chegavam a constituir reproduções de ele
mentos reais, embora fizessem alusão a eles.

Objetos metafóricos
Em suas obras iniciais, o artista costu

mava colocar pequenas esferas de pedra em

suportes de madeira. As esferas podiam des
locar-se livremente se alguma força exter
na provocasse tal ação, do contrário, a inér
cia poderia torná-las imóveis por um perí
odo indeterminado, o que já anunciava 
suas futuras preocupações com a passagem 
do tempo. Mais tarde, o viés cinético de 
sua obra levou-o a conceber e realizar a 
delicada Time(\9S6), uma estrutura mon
tada sobre três pernas longas e esguias, 
um mecanismo que se mantinha em con
tínuo movimento: uma esfera rolava in
cessantemente.

:
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Entre 1986 e 1987, seu trabalho de
sembocou num tipo de imageria consti
tuída por metáforas do sofrimento huma-Escada. 1999

no. Em suas construções até então rigo
rosamente abstratas começaram a apare
cer cabeças em situações de terrível des
conforto. Nestes casos, houve claramen
te um retorno à representação, e as obras 
subseqüentes funcionaram como alego
rias de um período de crises, tanto no 
âmbito pessoal quanto no social e políti
co. Mauro Fuke manteve-se ainda, por 
algum tempo, criando obras que explo
ravam o campo indefinido entre a dor e 
o prazer, com fortes, ainda que indiretas, 
referências sexuais.
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Estruturas articuladas
Esculturas com articulações, como or

ganismos que se abrem e se fecham, e que 
podem ser mostrados em diferentes estági
os, surgiram precocemente na sua carreira. 
E de 1985 a obra Bio Cassa, similar 
casulo que se expande e se retrai através de 
asas laterais presas a um eixo vertical. A idéia 
dos corpos que se abrem como flores, fru
tas, ou certos animais, sempre regulados pela 
proporcionalidade interna dos elementos, 
seria retomada em 2000.

Em 1992, Mauro Fuke, ao montar sua 
primeira Garra, iniciava um projeto de gran
de longevidade: esculturas móveis baseadas 
no mecanismo pantográfico - o mesmo das 
portas de elevadores antigos. A Garra ex
pande-se no espaço através de varetas de ma
deira articuladas, calculadas matematica
mente com o auxílio dos recursos da com
putação e montadas de forma artesanal. Em

2001 criaria uma estrutura similar, que cha
mou de Árvore, em que cada uma das par
tes principais parece gerar ramos que guar
dam entre si as mesmas proporções.

Estruturas simples
Em 1993, o artista voltaria seu interesse 

para as experiências dos minimalistas norte- 
americanos, reduzindo sensivelmente a quan
tidade de elementos em suas obras, e explo
rando a noção de série, através da repetição 
de módulos idênticos. Em 1994 surgem ob
jetos com estruturas fechadas, esféricas 
ovóides, projetados como construções 
arquitetônicas e revestidos com um fino tra
balho de marchetaria. Nessa fase, a compu
tação o auxilia como uma ferramenta pode
rosa que confere um nível de precisão im
possível de ser alcançado manualmente. Para 
a I Bienal do Mercosul (1999),
Mauro Fuke apresentou uma 
escada de aço que desen- . <
volvia uma espiral aérea,

tendo apenas uma das bases sustentadas no 
chão. A obra foi inteiramente projetada com 
recursos da computação a partir das 
didas tomadas de um 
cada real.

Com se pode observar, na maioria dos 
casos, Mauro Fuke age em dois níveis dis
tintos: o da concepção e o da execução, reu
nindo dois pólos que foram freqiientemen- 
te dissociados nos procedimentos artísticos 
das últimas décadas. O controle extremo de 
todas as fases da produção da obra fazem 
ver um artista-construtor por excelência, 
preocupado com questões de acabamento e 
de qualidade material das obras produzidas, 
coisa bastante rara no universo artístico atu
al. Contudo, outras questões, menos tan
gíveis, também impregnam seu trabalho.

Desde o início de sua carreira, seus ob
jetos foram construídos a partir 

de problematizações especí- 
ficas que se explicita

vam com e na execução das obras. Estas 
questões costumam girar em torno de re
gras de proporcionalidade que relacionam 
as partes com o todo.

Para compreender a complexidade do 
raciocínio artístico de Mauro Fuke, é preci
so perceber a existência de regras geradoras, 
baseadas em princípios geométricos, que 
dão sustentação a cada uma das peças e cri
am uma lógica interna às próprias obras. 
Mas esse desafio não é o único, nem o mais 
significativo para o visitante da mostra. Mais 
importante ainda é reconhecer que, a des
peito do rigor formal empregado na execu
ção das peças, o que Mauro Fuke coloca 
em prática é um extraordinário exercício 
de liberdade de pensamento, criteriosamente 
oferecido ao público.

me-
degrau de uma es-

a um

ou

Neiva Maria Fonseca Bohns 
Professora de Arte Contemporânea da UFPel. 

Doutoranda na área de História. Teoria e Crítica 
das Artes do PPCAV da UFRCS.
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As cartas de Iberê
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Em 1984, dez anos antes de sua mor
te, o artista Iberê Camargo doou parte de 
seu arquivo pessoal ao Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Entre os diversos ma
teriais que compõem esse arquivo, ocupei- 
me, em minha pesquisa, especialmente de 
sua correspondência profissional, recebi
da e expedida, que cobre o período entre 
1946 e 1987. Uma visão panorâmica so
bre essa correspondência, revela-nos um 
artista meticulosamente atento na condu
ção de sua trajetória artística. Desde a pre
ocupação sobre a montagem de uma ex
posição, a compra de materiais no exteri
or, até a inserção cultural e mercadológica 

sua obra, tudo parecia ser objeto de 
interesse de Iberê.

Se essas correspondências deixam ine
quívoca a auto-consciência de Iberê 
Camargo enquanto artista representativo 
da arte brasileira, por outro lado, através 
delas ele expõe suas conflituadas relações 
com o sistema das artes. A começar pela 
difícil questão de ser um artista original 
em um país periférico como o Brasil: 
“Como sou um latino-americano, amanhã 
dirão que eu estou imitando a maneira do 
pintor De Kooning. Cada um de nós paga o 
preço de nosso nascimento”, dizia Iberê em 
correspondência dei984. Apesar de, na 
década de 70, Iberê já ser um artista ple
namente legitimado em nosso meio artís
tico, ele afirmava que o êxito profissional 
no Brasil era sempre medíocre, pois não

ressoava além do bairro, não escondendo 
sua vontade de deixar o país. Talvez ex
pressasse tal opinião como uma revolta às 
sistemáticas adversidades impostas aos ar
tistas em dar continuidade aos seus traba
lhos. Especialmente no caso de Iberê, lem
bremos os altos custos que lhe acarretavam 
a decisão de pintar apenas com tintas im
portadas. Se na IX Bienal de São Paulo 
(1967) Iberê solicita o cancelamento de sua 
participação, pois muitos colecionadores 
se recusam a ceder suas obras, já na Bienal 
de 1969 ele questiona, inconformado, o 
motivo de sua ausência da representação 
brasileira nessa mostra, assim como sua au
sência das páginas dos grandes jornais. Em 
resposta ao que, em suas palavras, consi
derava uma apropriação do soçaite e da alta- 
costura para com a arte, Iberê decide dar 
aulas de pintura na penitenciária de Porto 
Alegre. Prefiro me aproximar dos que erram, 
dos decaídos, dos que sofrem, a dialogar com 
impostores, afirmava o artista.

O mercado de arte também foi alvo 
de suas críticas, como quando se recusou a 
conceder desconto superior a 30% aos 
marchands interessados em comercializar 
suas obras. Argumentava ele que vendia 
além da obra um nome que construiu so
zinho ao longo da sua vida, com sacrifício 
e renúncia, como escreveu em correspon
dência dirigida a Thomas Cohn.

Um dos aspectos mais dramáticos des
sas correspondências talvez esteja entre os

anos de 1969 e 1970, quando Iberê passa 
uma temporada no sul (em suas palavras, 
uma necessidade existencial e de impor
tância capital para a sua obra) e, sofrida
mente, aguarda a remessa de tintas im
portadas através dos amigos que estão no 
Rio de Janeiro. O aumento sistemático 
do dólar, naquela conjuntura econômi
ca, impunha a Iberê o temor de não mais 
poder dispor de tintas importadas para o 
seu trabalho.

Aguardo com a maior ansiedade a reti
rada das tintas da alfândega. Quando as te
rei? Enfrento, sem glória, longos e gélidos dias 
de um pintor sem tintas. Só a teimosia não 
me deixa bater em retirada. O sol desapare
ceu do céu, que é branco e nevoento. Posso 
escrever nos vidros da janela. Se o fizer, es
creverei: preciso de tintas. Sem vermelho 
não se pode pintar.

E sobre a arte propriamente, qual foi o 
pensamento de Iberê sobre a produção ar
tística do seu tempo? Primeiro, observa
mos o quanto o artista olhava com des
confiança as linguagens estéticas que se 
desenvolviam além das categorias artísti
cas tradicionais (pintura, escultura, por 
exemplo). Ele se dizia perplexo com as ten
tativas de alguns artistas em anular a sen
sibilidade e o conteúdo subjetivo da obra 
de arte — reação à redução imposta pela 
arte conceituai nos anos 70? Neste senti
do, para Iberê, a criação cedia espaço à in
venção pueril. Receoso de que a arte dei

xasse de existir quando superada pelo pen
samento, Iberê manteve profundas reser
vas em relação às linguagens artísticas con
temporâneas. Assim, ao longo de suas cor
respondências, podemos sentir como a arte 
e a vida são afirmadas como uma entidade 
absoluta.

Um último aspecto merece considera
ção no conjunto dessas correspondências: 
o sentido pessimista e desencantado com 
que o artista percebia a condição humana. 
Para ele, o homem havia perdido o seu ca
minho e, para sobreviver, teria de 
redescobrir a sua condição animal.

“ (...) O carnaval acabou hoje. Vi na sua 
alegria um lamento. Agora o povo volta a 
sua realidade. Eu já nem penso em termos 
de países. Para mim o homem perdeu o ca
minho do homem. No caminho do homem 
estão as cousas, as bugigangas. Para sobrevi
ver, ele terá de redescobrir sua condição ani
mal" (Carta a Leika, Rio de Janeiro, 1974)

Melancólico frente à condição de 
finitude humana, Iberê buscou restituir por 
meio do ato criador um pouco da digni
dade humana. Defensor intransigente da 
sua visão pessoal da arte, Iberê reclamou 
até o fim de sua carreira a crença no poder 
transformador da arte para a humanida
de. A sua pungente produção, neste senti
do, nos dá um grande testemunho.

6 de

Gilmar Carneiro 
Mestre em história, teoria 

e crítica da arte pelo Instituto 
de Artes da UFRGS.
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PARCERIA Parceiros da AAMARGS
Confira os descontos e benefícios que as 
empresas parceiras da 
Associação de Amigos do Museu oferecem 
aos sócios:Vitrine do mundo 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.

Jaseph-Marius Avy. Baile Branco, 1903

Viver em Paris em 1900 era estar na vitrine 
do mundo. Local das primeiras exposições uni
versais, cidade do luxo e da moda, seus habitan
tes assistiam ao desabrochar da cultura urbana 
capitalista. A paisagem se transformava à medi
da que os automóveis tomavam as ruas estrei
tas, e a eletricidade dava o charme aos recantos 
noturnos. No começo do século XX, a cidade 
viu crescer construções hoje clássicas, como a 
Torre Eifel, o Metrô da capital, o Petit e o Grand 
Palais. Nesse contexto, Paris se afirmou como a 
metrópole de Fort de Vivre. Viver era uma arte 
na imponência dos salões aristocráticos ou mes
mo nos bairros emergentes, revelando também 
sua face cosmopolita nos teatros, circos, cafés- 
concertos e bailes populares.

Como parte dos avanços em cultura e lazer, 
o Petit Palais foi erguido pelo arquiteto Charles 
Girault, para acolher a quinta grande mostra de 
produtos estrangeiros. Um século depois, em 
2001, o pequeno palácio fechou suas portas para 
sofrer obras de restauro. Até a reabertura, pre
vista para 2003, o acervo do Petit Palais itinera, 
pela primeira vez, na América Latina. Em outu
bro, será a vez de Porto Alegre receber a coleção 
francesa nas Pinacotecas do MARGS.

A mostra Paris 1900 é composta por 175 
obras que chegaram no Brasil em maio deste 
ano. Durante dois meses, a coleção ficou expos
ta no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio 
de Janeiro, que registrou um público de 480 mil 
visitantes. No dia cinco de agosto, a itinerância 
continuou por São Paulo, no Museu de Arte 
Assis Chateaubriand, onde 10 mil pessoas já 
apreciaram telas, fotografias, jóias e vestuário nos 
primeiros 15 dias de exibição.

As obras configuram um retrato da capital

francesa da virada do século. A visão da figura 
popular serviu de inspiração para os pintores 
naturalistas que encontravam na arte um nicho 
para manifestar questões políticas e sociais. Na 
contramão desse movimento, o simbolismo, com 
Moreau e Rodin. Trabalhos destes e de outros 
mestres da história das artes plásticas, como 
Toulouse-Lautrec, Gallé, Cézanne e Renoir po
derão ser vistos pelos porto-alegrenses, em um 
evento inédito.

A coordenação da mostra é de Romaric 
Sulger Büel. A curadoria do diretor do Petit 
Palais, Gilles Chazal, divide o acervo em quatro 
módulos. No primeiro, a Vida Parisiense é ex
plorada através de fotografias e de uma reunião 
de objetos épicos do cotidiano. No segmento 
Empresário de Paris, o Moralismo Republicano 
e o Art-Nouveau apresentam trabalhos em pe
dras e metais. A busca da alma reflete o simbo
lismo e uma visão especial sobre a trajetória de 
Carriès, escultor e ceramista. Por último, Dois 
atores parisienses da modernidade exibe os feitos 
do marchand Ambroise Vollard e do colabora
dor Charles Jacqueau.

A vinda desse conjunto de obras para o Brasil 
só foi possível graças a uma negociação com a 
prefeitura de Paris e com patrocinadores. Para o 
MARGS, o apoio da Prefeitura de Porto Alegre 
e a atuação da iniciativa privada foi decisiva para 
viabilizar a mostra. Entidades como a rede de 
hotéis Plaza São Rafael, Ouro e Prata, Varig, 
Gerdau, Vinhos Miolo e Doux Frangosul terão 
participação direta em todas as etapas da expo
sição. Antigas parceiras do Museu, essas empre
sas já colaboraram com mostras como A Carta de 
Pero Vaz de Caminha, Florença: Tesouros do 
Renascimento, Biblioteca Nacional, Barroco

Missioneiro e, ultimamente, com Waltércio Cal
das, Luiz Gonzaga, Karin Lambrecht eMauro Fuke.

Acreditar que eventos culturais colaboram 
para uma educação social é a visão compartilhada 
por todas essas empresas. Cada uma delas auxilia 
com recursos ou com benefícios de seus campos 
de atuação no mercado. Nelson Guahnon, ge
rente de carga internacional da Ouro e Prata, apos
ta que transportar as obras de arte é ação decisiva 
em projetos que visam democratizar a cultura na 
comunidade rio-grandense. Além de aliar o nome 
da empresa a eventos de grande projeção, o ge
rente nacional de vendas dos hotéis Plaza São 
Rafael, Jandir Lancini, acredita no crescimento 
sócio-cultural do Brasil através de iniciativas como 
a Paris 1900, entre outras.

Parceira do MARGS há mais de dois anos, a 
Varig exerce uma política de patrocínio que se 
estende às áreas de esporte, cultura e meio am
biente. O gerente de promoção e patrocínio da 
companhia aérea, Aloysio de Barros Júnior, 
mantém o interesse em trazer ao Museu gaúcho 
o que há de melhor em exposições artísticas. Em
presas de destaque no cenário econômico do 
Estado e do país, Plaza, Ouro e Prata, Gerdau, 
Doux Frangosul, Vinhos Miolo e Varig encon
tram nesta estratégia uma função social, cola
borando com o poder público ao gerar benefí
cios à população.

Graças ao esforço destas instituições parcei
ras do MARGS, os gaúchos terão a oportunida
de ímpar de transportar-se ao início do século 
XX, à boêmia parisiense e conhecer os frutos da 
belle-époque, recorte histórico que, ainda hoje, 
serve como referência para a cultura ocidental.

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS

Berta-Locatelli
Obras de oito artistas porto- 
alegrenses ficam em exposição até 
o dia 29 de setembro, na 
Pinacoteca Municipal Aldo 
Locatelli, sediada no primeiro 
andar do MARGS. Com a curadoria 
de Vera d’Ávila, a mostra Ver & 
Revertraz desenhos, gravuras e 
pinturas produzidos entre 1960 e 
2000. 0 conjunto serve como fonte 
de pesquisa sobre a arte 
contemporânea de Porto Alegre, 
em que se destacam a diversidade 
de estilos, formas, cores, materiais, 
procedimentos e intenções.
Os trabalhos são assinados por 
Alfredo Nicolaiewsky, Heloísa 
Schneiders, Liana Timm, Marcelo 
Perrenout, Marilice Corona, Maria 
Lúcia Cattani. Sílvia Motosi e 
Zorávia Bettiol. A visitação acontece 
de terças a domingos, das 10 às 19 
horas, com entrada franca.
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MEMÓRIA

Urbi et orbi
Muita gente se espanta quando encontra, em sebos, ou mesmo na casa 

de amigos, livros como A Ilha do Tesouro e Alice no Espelho com a assinatu
ra, na capa, de um certo Fahrion. Nestes casos, a pergunta é quase sempre 
a mesma: Fahrion? Será o pintor João Fahrion? Aí começa a folhear o im
presso e vê, na sétima ou nona página: Ilustrações de João Fahrion. Sim, é 
o mesmo Fahrion. Uma ponta de surpresa toma conta de quem “descobre” 
que o grande pintor e professor do Instituto de Artes foi, também, ilustra
dor. E ilustrador contratado, que trabalhava, no dizer do jornalista Carlos 
Reverbel, “em regime de oito horas, como se fosse comerciário”.

João Fahrion, de fato, integrou aquela que ficou conhecida 
Secção de Desenho da antiga Livraria e Editora Globo. Assim como ele, 
trabalharam ou colaboraram para a Globo artistas como Sotéro Cosme, 
Edgar Koetz, Nelson Boeira Faedrich e Gastão Hofstetter. Isso entre o final 
da década de 20 e a década de 50. Mais tarde, outros nomes passaram por 
ali, como João Faria Viana, Carlos Scliar e Clara Pechansky. Todos sob a 
coordenação do imigrante alemão Ernest Zeuner que a transformou num 
importante espaço de formação de ilustradores e de artistas, uma alternati
va à Escola de Belas Artes (hoje Instituto de Artes da UFRGS), criada em 
1908.

como a

Aos artistas da Globo cabia criar as ilustrações, as vinhetas, as capas, as 
logomarcas e até os anúncios comerciais impressos não apenas nos livros, 
como também nas revistas que a editora publicava: as literárias Província de 
São Pedro (1945-1957) eA Novela (1936-1938), e a de caráter mundano, 
a mais influente delas, a Revista do Globo (1929-1967).

Quinzenalmente, pelo menos até o final dos anos 30, a Revista do Glo
bo estampou em suas capas vários desenhos desses artistas. Muitos são tra
balhos bastante inovadores, apresentando composições que fogem dos pa
drões naturalistas, com descompromissado uso de cores e dessacralizando 
a estrutura clássica da perspectiva. Há, em várias capas, elementos 
mentos com referências à estética do cartaz, bem como ao art-déco, em 
voga desde a Grande Exposição de Arte Decorativa de 1925, em Paris. Há, 
também, influências incontestes do cubismo e do fovismo, 
artísticos marcantes na Europa da virada do século, e que reverberavam no 
Brasil desde a Semana de Arte Moderna de 1922.

e trata-

movimentos

Na produção de livros, a Globo, que entre as décadas de 30 e 50 che
gou a ser a segunda editora do país - atrás apenas da Editora Nacional/ 
Civilização Brasileira -, lançou verdadeiros clássicos, com 
tirar o fôlego. As imagens produzidas por Fahrion para Noites na Taverna, 
de Álvares de Azevedo,

8 ilustrações de

ou as assinadas por Faedrich para Os Contos 
Gauchescos, de Simões Lopes Neto, ou mesmo para Os Contos de Andersen, 
para sempre ficarão no imaginário de seus leitores.

Pode-se dizer que foi graças ao talento desses artistas e também dos 
intelectuais que por ali circulavam - gente do porte de Erico Veríssimo, 
Mario Quintana, Theodomiro Tostes, Augusto Meyer, Herbert Caro e 
Moysés Vellinho - que a modesta papelaria e livraria, nascida em 1883, 
alcançou o status para o qual fora designada por seu primeiro dono, 
Laudelino Barcellos. Quando a criou, Laudelino, afeito à citações latinas, 
prontamente a batizou: Urbi et Orbi. Ou seja: Da Cidade para o Mundo. 
Ou ainda, numa licença de tradução: De Porto Alegre para o Globo. Pelo 
menos até o final dos anos 50, a Globo da Rua da Praia cumpriu 
propósito.

esse

Pau/a Ramos
Jornalista e mestranda em História. Teoria e Crítica de Arte 

pelo Instituto de Artes da UFRGS. Prepara defesa 
de dissertação sobre a Modernidade na Secção 

de Desenho da Livraria e Editora Globo.

De cima para baixo: 
Ilustração de Nelson Faedrich para 

Os Contos de Andersen: Ilustração de 
João Fahrion para Noites na Taverna. 

de Álvares de Azevedo; Ilustração de 
Nelson Faedrich para Os Contos 

Gauchescos. de Simões Lopes Neto; 
Desenho em scratchboard de Nelson 
Faedrich para Os Contos Gauchescos.

de Simões Lopes Neto.

De cima para baixo:
Capa da edição 204, de 1937. 
assinada por Egar Koetz; Capa da 
edição 185; Capa da edição 19, de 
1929, assinada por João Fahrion; 
Capa da edição 203. de 1937. 
assinada por Nelson Faedrich M A R-G S


