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EDITORIAL
No ano em que acontece a 1 Ia edição da 
Documenta de Kassel, até 15 de 
setembro na Alemanha, o Jornal do 
MARGS não poderia deixar de abordar 
o tema com um testemunho visual. O 
relato de Paulo Silveira, na página 
central, traz ao nosso público um passeio 
pela maior mostra de arte 
contemporânea mundial, realizada a 
cada cinco anos. É com seu norte 
voltado para manifestações artísticas de 
nível internacional que o Museu prepara- 
se para receber as mostras de Artur Luis 
Piza e Paris 1900, a partir de outubro. 
Essa será a última grande exposição 
temporária antes da Mostra 
Retrospectiva, que trará as aquisições 
efetivadas durante esta gestão. Após a 
exibição no Centro Cultural Banco do 
Brasil, no Rio de Janeiro, a coleção de

obras do Petit Palais, de Paris, itinera 
por São Paulo, no Museu de Arte Assis 
Chateaubriand.
O olhar contemplativo do espectador 
diante de clássicos, como os integrantes da 
Paris 1900 ou da expressão de tendências, 
como ocorre na Documenta 11, se repete 
na exposição de artistas locais, nas nossas 
Pinacotecas, hoje ocupadas pela mostra de 
Karin Lambrecht.
A íntima relação do artista com a 
exposição que realiza nas Pinacotecas 
tornou-se marca das grandes mostras do 
MARGS. Assim aconteceu com 
Waltercio Caldas, Luiz Gonzaga e Karin 
Lambrecht, que fizeram questão de 
acompanhar de perto toda a montagem 
e o andamento da exposição. Essa 
proximidade possibilita uma interação 
maior do público com a obra e sua

diversidade de significantes. Sob esses 
mesmos moldes, temos a satisfação de 
estar viabilizando uma individual de 
Mauro Luke, sob a tutela do próprio 
artista e a curadoria de Agnaldo Larias. 
Mauro Fuke ocupará as Pinacotecas 
com uma coleção de mais de 45 
esculturas em madeira, além de projetos 
em desenho e em formato digital, que 
poderão ser acessados com a 
disponibilização de um computador no 
espaço da mostra. Prevista para iniciar 
nos primeiros dias de setembro, a 
exposição irá itinerar por São Paulo, no 
Instituto Tomie Ohtake. Trata-se de 
uma iniciativa ímpar de dar visibilidade 
ao plasticismo gaúcho em diferentes 
comunidades artísticas.
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Hanne Darboren Request Programme. 
1984 Catálogo Documenta

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

ARTE-EDUCAÇAO

A linguagem tridimensional
Presenciamos, atualmente, uma larga pro

dução de livros no Brasil, o que se deve, princi
palmente, à criação de programas de pós-gra
duação, com cursos de mestrado e doutorado 
que priorizam o incentivo ao trabalho de pes
quisa. No contato que venho tendo com esta 
área nos últimos anos, pude perceber que o 
material que temos a respeito de arte-educação 
se mostra bastante amplo e qualificado. Cha- 
ma-me a atenção, entretanto, para um fato que 
certamente diz respeito a todos os arte-educa- 
dores e pesquisadores da área: este material com
porta, em sua maioria, estudos, apontamentos 
e citações referentes à arte na educação infantil, 

2 enfatizando muito prioritariamente o aspecto 
bidimensional, mostrando detalhadamente os

deamentos da evolução gráfica da criança. E da 
mesma forma, tantos outros pesquisadores cons
truíram seus conceitos explicativos acerca de uma 
perspectiva cognitivo-evolutiva baseada exclu
sivamente no desenvolvimento do desenho in
fantil, evidenciando esse mesmo enfoque de in
vestigação durante muitas décadas. Sem 
desmerecê-los, acredito, entretanto, que as teo
rias da representação gráfica ganhariam um 
maior poder explicativo se fosse considerada 
também a evolução nos meios tridimensionais. 
Uma análise das estratégias de representação de 
ambos os campos, com suas analogias e 
dessemelhanças, tornariam os estudos mais com
pletos e, provavelmente, auxiliariam como um 
meio de resolver as divergências a respeito das 
teorias de desenvolvimento do desenho. Alguns 
estudiosos da arte infantil publicaram, no iní
cio do século XX, suas descobertas a respeito da 
prática infantil da modelagem mas, de acordo 
com Golomb, estes estudos necessitavam de con
troles experimentais. Só na década de 70, esta 
mesma estudiosa publicaria a primeira explora
ção sistemática do desenvolvimento dos concei
tos tridimensionais, com ênfase na modelagem 
da figura humana. Desde então, pouco material 
apareceu e a representação escultórica tornou-se 
uma área um tanto abandonada pela pesquisa.

Talvez o bidimensional mereça sim, certa 
prioridade, uma vez que o desenho é considera
do, unanimamente, o ponto de partida do pro
cesso expressivo evolutivo da criança. Além dis
so, apresenta vantagens no que se refere a um

maior dinamismo no registro e armazenamento 
deste material (como defende Maureen Cox) 
para documentação e um futuro estudado de 
desenvolvimento gráfico-plástico. A argila, por 
sua vez (me refiro aqui à modelagem em argila 
como meio básico de expressão tridimensional), 
pode se apresentar como um material aparente
mente vulnerável e que se sujeita a incidentes 
de quebras e rachaduras, necessitando uma mai
or amplitude e adequação de espaço para a dis
posição dos trabalhos. É um material que pode 
apresentar fragilidade, mas que também adqui
re resistência se submetido ao processo de quei
ma. Em contrapartida a estes detalhes, quero 
salientar a relevância direta dessa atividade na 
conquista do domínio da motricidade fina e da 
coordenação motora da criança, relacionando- 
se de imediato com o refinamento das

mensões, onde o volume - porque são criados 
altura, largura e profundidade - se torna o ele
mento mais atrativo e metamorfoseante para as 
pequenas mãos infantis, através de um contí
nuo trocar de formas. A exploração de outros 
elementos como temperatura, peso, mobilida
de, textura, cor, som ao ser batido, etc., que são 
características físicas desta matéria (realidade ex
terna sobre a qual o indivíduo trabalha), condu
zem ao jogo, ao prazer, pois a criança estabelece 
relações entre si e o objeto e entre o objeto em si. 
Ela exerce a sua vontade ordenando a matéria de 
acordo com a sua fantasia e a sua lógica.

Esta atividade está, hoje, inserida no quoti
diano de nossas escolas? Fica aqui a questão e 
pequena reflexão a todos os arte-educadores, pes
quisadores e profissionais atuantes na área. Nossa 
realidade nos mostra que as escolas brasileiras, 
muitas vezes, não dispõem de instalações ade
quadas para as atividades de artes plásticas, prin
cipalmente quando se trata da modelagem em 
argila. Mas se realmente acreditamos nos bene
fícios que esta atividade oportuniza às crianças, 
não podemos criar empecilhos ou permitir que 
tais dificuldades privem uma grande parcela da 
qualidade do ensino das nossas crianças. 
Criatividade, nos dias de hoje é, principalmen
te, aprender a burlar as debilidades que nos são 
apresentadas no meio profissional e as limita
ções que nos são impostas na sociedade.

Clarisse Normann

Arte-educadora graduada pela UFRCS e 
pós-graduanda em Arte-educação na Feevale

processos de desenvolvimento, etapas gráficas e
tantas outras questões que dizem respeito a este 
ato criativo. Nessas abordagens, o fazer 
tridimensional parece ficar subjugado a um se
gundo plano, como uma atividade proposta me
nos relevante ou

sensa
ções tácteis - o que a matéria oferece por estar 
diretamente em contato com as mãos e por ser
um material essencialmente plástico - assim

que serve apenas como um 
complemento para as atividades gráficas.

Os pesquisadores, mesmo em uma esfera in
ternacional, têm centrado-se quase que exclusi
vamente nos desenhos das crianças, fato este que 
acabou refletindo em diversas orientações teóri
cas neste campo de estudo. Para Piaget, por 
exemplo, o desenho é considerado com o indi
cador do desenvolvimento dos conceitos geo
métricos espaciais da criança. Já Arnheim con
sidera a diferenciação e a tendência à simplici
dade como principais determinantes dos enca-

como visuais e espaciais, que se dão durante o 
processo de criação, concepção e percepção de 
um trabalho que possui vários ângulos a serem 
pensados e modificados. Além disso, a modela
gem, assim como no desenho e na pintura, tam
bém passa por várias etapas que vão se tornan
do cada vez mais complexas, até conquistar a 
concepção de organização tridimensional. Es
sas etapas traduzem o desenvolvimento cogniti
vo, sócio-afetivo e perceptivo-motor da criança. 
O exercício da modelagem em argila convida a 
criança a explorar esse vasto mundo das três di-
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PARIS

0 lugar da exposição
Fotos de Ana Carvalho

Site de Création Contemporaine Paris - França, Palais de Tokyo,

A importância da exposição para a prá
tica artística contemporânea tem obtido des
taque cada vez maior no debate entre artis
tas, especialistas e responsáveis por museus 
e centros culturais. Não se trata somente de 
enfatizar a necessária atenção ao desenvol
vimento específico da arte de expor - o que 
diria respeito à ciência museológica e às prá
ticas museográficas, hoje em franco desen
volvimento mas à reflexão em torno do 
contexto da apresentação como lugar de 
produção.

Nesse debate ganha relevo a idéia de arte 
como arte exposta e a exposição (entendida 
como um dispositivo no qual interagem 
aspectos formais, conceituais, perceptivos, 
relacionais, temporais e espaciais) não é mais 
considerada somente como um aspecto se
cundário no processo destinado a sociabili- 
zar ou exibir a obra de arte.

particular, considero que alguns aspectos de 
sua proposta possam contribuir para o es
tudo relacionado aos modelos e partidos 
adotados por este tipo de instituição.

O Site de Création Contemporaine é re
sultado do projeto elaborado por uma equi
pe coordenada por dois críticos, teóricos e 
curadores, com extenso currículo na área de 
artes visuais - Nicolas Bourriaud e Jérôme 
Sans -, vencedor de uma concorrência pú
blica de propostas para curadoria e 
gerenciamento de um centro de cultura con
temporânea na cidade de Paris, lançado em 
1998 pelo Ministério da Cultura francês.

Privilegiar a idéia de um laboratório para 
a criação mais atual, uma plataforma que 
reunisse experiências e produções de diver
sos campos da cultura - passando pela mú
sica, pelo design e pelas artes visuais -, ela
borada por artistas de diversas nacionalida
des, sejam franceses, europeus do leste ou 
africanos, está na base da proposta da dupla 
de curadores responsáveis pelo Site de 
Création Contemporaine.

Como o próprio nome indica, não se 
trata de um “museu”, nem mesmo a pala
vra “arte” aparece em destaque. “Em uma 
época na qual os artistas, mais do que nun
ca, interrogam os diferentes domínios da 
criação, um centro de cultura não poderia 
pretender compartimentar esta mesma pro
dução. Porém, não defendemos uma con
fusão generalizada; para que exista a trans
gressão de limites é preciso que estes limites 
existam, mesmo que seja sob a forma de 
uma linha pontilhada”, argumenta Nicolas 
Bourriaud, para quem a arte contemporâ
nea “modeliza universos possíveis” ao invés 
de trabalhar com a idéia de futuro, como 
fazia a arte moderna. Enfatizando que coe
rência não significa rigidez, os responsáveis 
pelo Site gostam de divulgar que o mesmo

não é gerido por um “sistema administrati
vo”, mas como uma “maneira de abordar o 
mundo”.

Segundo os idealizadores do projeto, a 
arte contemporânea não pode ser vista 
como um detalhe ou um luxo e uma insti
tuição a ela destinada, não pode se configu
rar como um lugar de passagem e sim, como 
um espaço no qual o público possa se deter, 
deseje voltar e sinta-se integrado. Daí a im
portância dos elementos pedagógicos e 
dos mediadores - no caso do Site, jovens 
egressos dos cursos de artes e áreas afins 
que podem permanecer vinculados ao cen
tro cultural por um período de quatro anos. 
Bourriaud salienta a importância do conta
to com o público: “os mediadores não se 
apresentam como elementos de segurança 
mas como jovens interessados em respon
der às questões dos freqüentadores e se 
engajar em um debate”. Também ressalta 
o horário de funcionamento - do meio-dia 
à meia-noite - e as diversas funções: espaço 
de exposições, debates, sets musicais, res
taurante popular e livraria.

Nicolas Bourriaud e Jèrome Sans de
fendem a idéia de que o projeto arquitetu
ral de um museu ou centro de cultura seja 
a tradução exata de um projeto artístico. 
O prédio ocupado pelo Site é o Palais de 
Tokyo, construído em 1937, de caráter 
monumental, cuja ala oposta abriga o 
Museu de Arte Moderna da Cidade de 
Paris. Em sua vizinhança temos ainda o 
Museu Guimet, com seu belo acervo de 
arte asiática, e a imponente vista da Torre 
Eiffel. A opção dos organizadores do Site 
aproveitou a estrutura de grandes dimen
sões, mantendo as paredes cruas, sem or
namentos ou decoração, enfatizando ilu
minação e refrigeração adequadas. O es
paço está caracterizado pela idéia central

de fluidez, transformando-se, continua
mente, em função dos projetos apresenta
dos pelos artistas.

Em contraponto a tantas propostas 
museológicas e museográficas grandiosas 
e sofisticadas existentes na cidade, o parti
do adotado pelos curadores em relação ao 
projeto arquitetônico do Site de Création 
Contemporaine parecia remeter a uma fe- 
tichização da idéia de ruína como signo 
da contemporaneidade. Para alguns daque
les que compareceram à inauguração, a 
aparência geral do lugar lembraria muito 
mais um canteiro de obras do que uma sala 
de exposições. Um segundo olhar, mais 
atento ao entorno, levava o visitante a con
siderar que os organizadores deste centro 
cultural teriam adotado o partido do anti- 
espetáculo como forma de marcar posição 
em um cenário já suficientemente espeta- 
cularizado: aquele dos museus em geral e de 
arte contemporânea em particular.

Por fim, não se trata de simplesmente 
dedicar-se ao contemporâneo, mas de in- 3 
dagar sobre como uma instituição pública 
pode enfrentar o desafio de promover a 
compreensão dos comportamentos artísti
cos e os modos de pensar que embasam e 
geram esta mesma produção. Isto depende 
de uma definição do que se entenda por 
relevante em termos de contemporaneidade, 
algo que não pode ser definido apriori. Tra
ta-se de uma construção — decorrente de 
uma prática e de uma reflexão constante - 
levada a cabo por todos aqueles envolvidos 
no processo: artistas, especialistas, educado
res e comunidade em geral.

Este entendimento, como uma trans
formação ocorrida na esteira dos movimen
tos que, a partir dos anos 60, investiram na 
desmaterialização da obra, na ruptura das 
fronteiras estabelecidas entre as categorias 
artísticas e na problematização do in situ,
teve por conseqüência a mudança das cir
cunstâncias e regras de exposição, também 
afetando o papel desempenhado e os coefi
cientes de autonomia e autoridade auferidos
por cada um dos atores que disputam a luz 
dos refletores neste cenário: artistas,
curadores, designers de exposições, cenógra
fos, críticos, produtores, patrocinadores e 
público.

Seguindo este raciocínio, trago como co
mentário o caso de um centro cultural de
dicado à produção artística contemporânea, 
inaugurado na cidade de Paris, em janeiro 
deste ano. Embora tenha em conta que se 
trate de uma realidade muito distinta da 
brasileira em geral e de Porto Alegre em

Ana Albani de Carvalho 
professora no Dept0 de Artes Visuais do 

Instituto de Artes - UFRGS e membro do 
Conselho Consultivo do MARGS. Esteve 

recentemente em Paris (EHESS) como bolsista 
de doutorado pela CAPES.

Faça sua parte para construir 

uma sociedade melhor.
>

Um pouco de tempo e muita boa vontade. Tudo que 
você precisa para ser um parceiro voluntário. Ligue: 3227-5819. *
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ARTE CONTEMPORÂNEA

Percursos na Documenta 11
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Detalhe cia obra The House. 2002. de Eija-Liisa Ahtila

Museu Fridericianum, Kassel Disappearing Element/ Disappeared Element,
Cildo Meireles
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Com freqUência os bons eventos de ar
tes visuais exigem alguma qualificação para 
a leitura, para a análise semântica ou para a 
interpretação sociológica. A emoção instan
tânea, em que tudo se daria de estalo, tem 
se tornado tão mais complexa quanto mais 
próximos estivermos da aventura intelectu
al. Mais interessante ainda se pretendermos 
um contato profundo e investigativo. Mes
mo que exista, em Kassel, quem procure 
uma feira de amostras, a Documenta 11, 
com extrema naturalidade, ignora a imper
tinência das emoções prontas, oferecendo 
uma continuidade generosa das exigências 
propostas ao público nas últimas décadas. 
Confirma-se a arte como empreendimento 
reflexivo, através de uma reportagem sim
ples e direta, mas densa, responsável e coe
rente, afim com o fato artístico. Se não tem 
fanfarras, tem um eixo programático de in
discutível seriedade.

As instalações da Documenta ocupam 
múltiplos espaços durante cem dias conse
cutivos, incluindo quase todo o verão euro
peu. Propõe ao visitante um percurso cul
tural pela cidade, com um ligeiro tempero 
turístico acrescentado pela municipalidade. 
Na chegada a Kassel, o primeiro contato 
será com uma das alas da antiga estação cen
tral de trens da cidade, chamada, para o 
evento, de Kulturbahnhof (a empresa fer
roviária alemã é uma das patrocinadoras). 
O espaço seguinte é o centro tradicional da 
mostra, o Museum Fridericianum. Trata-se 
do que se poderia entender como o coração 
institucional. Próximo a ele está o seu pro
longamento, o Documenta-Halle. É um 
local adequado para pesquisadores e estu
dantes. Descendo as ruas até próximo ao 
rio Fulda chega-se ao interessante parque 
da Orangerie/Karlsaue, onde há algumas 
obras. Pela pouca quantidade de trabalhos 
expostos (projetos em espaços públicos), 
aqui revela-se uma certa debilidade. Mas o 
passeio pelo parque e seus arredores é óti
mo. E, finalmente, também próxima ao rio, 
mas num ponto mais afastado, está a Bin- 
ding-Brauerei (cervejaria). E o espaço com 
maior número de artistas. Outros eventos 
paralelos acontecem aqui e ali, ampliando 
o alcance da exposição (concertos, oficinas, 
filmes e palestras). Com o ingresso, o visi
tante tem direito ao uso livre de três linhas 
de ônibus interligando todos os locais de 
exibição, além de uma concorrida linha 
adicional de barcos, da Orangerie até a Bin- 
ding-Brauerei. Mas mesmo com o transpor
te oferecido, serão necessários dois dias para 
ver tudo, um complexo precedido pelo con
junto de quatro conferências denominadas

plataformas”, ocorridas em Viena e Ber- vem e vão, conforme a nossa mão interfira 
lim (democracia), NovaDelhi (experimen
tos com a verdade), Santa Lúcia (“criouli- .d 
dade”) e Lagos (cidades africanas), duranp 
2001 e 2002. Isso vestiu a Documenta.CQ« 
a identidade política formalmerjj^ 
cada. É um belo fei
to, reforçado pelo 
aumento da presenj* 
ça de artistas de na
cionalidades distan-

o pequeno vídeo de William Kentridge 
(sul-africano), com a colaboração da Han- 
dspring Puppet Company, com grafismos 
a carvão, efeitos tradicionais, sombras de 
papel, escrita, clímax, mas sem fechar a 
obra; as relações de uma jovem mulher 
com sua casa e as vozes que escuta, numa 
videoprojeção em três telas de Eija-Liisa 
Ahtila (finlandesa); ou o projeto em ví
deo do grupo italiano Multiplicity, atra
vés da videoinstalação Solid Sea (o mar 
Mediterrâneo).

Há muito para ver, e aqui estamos fa
zendo apenas um passeio muito rápido e, 
por isso, um pouco irresponsável. Preci
samos abdicar da pressa e desfrutar da be
leza perversa e bem-humorada dos uten
sílios eletrizados de Mona Hatoum (liba
nesa); rir da galanteria comentada de 
Yinka Shonibare (inglês); ler as narrati
vas contaminadas pela cultura de massas 
de Raymond Pettibon (norte-americano); 
perceber a ansiedade dos desenhos de in
sônia de Louise Bourgeois (francesa 
radicada nos Estados Unidos); caminhar 
no grande salão com o mundo do faleci
do Dieter Roth (alemão); apreciar as coi
sas e ambientes de escalas alteradas de 
Mark Manders (holandês); examinar os 
universos pessoais de Georges Adéagbo 
(beninense); e rever Annete Messager 
(francesa), excelente com seus seres de 
pano articulados (ou desarticulados). E 
os brasileiros, com estratégias fágicas e 
sensoriais: Artur Barrio e sua idéia-situa- 
ção, numa sala onde pisamos em café (que 
cheiro bom!); e Cildo Meireles, com o 
exercício microeconômico Disappearing 
Element/DisappearedElement, em que um 
grupo de vendedores com carrinhos de 
sorvete oferece às pessoas nas ruas picolés 
da mais pura e simples água gelada.

A Documenta 11 é discreta, embora 
seja uma megamostra. Quase não existem 
gigantismos ou grandes anedotas plásticas. 
Ela responde à proposta de seus 
organizadores de apresentar “obras de arte 
e idéias inovadoras e conceitualmente con
vincentes”. Os muitos documentos e pro
jetos obrigam à inspeção, ao exame. O 
olhar deve ser paciente, cuidadoso, aten
to. Por isso (e para fugir das conclusões 
definitivas), se puder, não deixe de visitar 
Kassel. A próxima vez, será daqui a cinco 
anos. Mas vá depressa, porque até os pico
lés de água de Cildo são pagos. Custam 
um euro cada, e o câmbio não espera.

Paulo Silveira
Mestre em Artes Visuais pela UFRCS. 

autor de A página violada (ed. da UFRCS)

na luz pu nas páginas brancas. Ou seja, já 
dj®eío nos é oferecido um cardápio com 
ffito, muito texto, narrações e dissertações, 
»ras politizadas, documentação e registro. 

Como nas mesas de trabalho e reflexão de 
Victor Grippo 
(argentino, fale
cido neste ano); 
no comentário 
cronológico de 
On Kawara (ja
ponês); no la
mento das ima-

tes. Esta tem sido 
apontada como a 
mais internacional e 
politizada de todas, 
uma responsabilida
de assumida pelo seu 
diretor artístico 
Okwui Enwezor, ni
geriano, curador de arte contemporânea no de 1963 a 1987 de Frédéric Bruly Boua- 
Art Institute de Chicago, e pelos co-curado- bré (marfiniano); o código Morse de Ceri- 
res Carlos Basualdo (argentino), Mark Nash th Wyn Evans (gaulês); as entrevistas sobre 
(inglês), Octavio Zaya (espanhol), Sarat 
Maharaj (sul-africano), Susanne Ghez (nor
te-americana) e Ute

gens de Alfredo 
Jaar (chileno), os
textos e, depois, 
o branco que 
cega; nos livros

Lament of the imagens. Alfredo Jaar

arte de (por) Ben Kinmont (norte-ameri
cano), impressas e entregues na hora; as 105 

fotos sobre coisas
Meta Bauer (alemã).

Menos é mais, 
frase às vezes mal-in-

do mar e dos por
tos por Allan 
Sekula (norte- 
americano) para o 

. ... livro Eish Story, os 
muitos docu- 

■; mentos do proje-
TgSSL to From/To, de

Fareed Armaly e 
Raschid Masha- 
rawi (norte-ame

ricano e palestino, respectivamente); ou do 
grupo alemão Park Fiction, ou, ainda, do 
grupo libanês Atlas Group, de Walid Râad.

A documentação não se restringe 
ao bidimensional. Há tantas maquetes, 
tantas, de cenários reais ou fantasiosos, 
que o exame pode se tornar exaustivo. Às 

vezes, descobri
mos soluções gê
meas em artistas 
diferentes. Inci
dentes que nos 
indicam verten
tes plásticas? E 
há muitos víde
os, bons vídeos, 
momentos de 
afirmação e su
cesso, simples

mente projetados ou apresentados em 
instalações sofisticadas. Veja os vinte mo
nitores (e uma tela plana) de Chantal 
Akerman (belga), sobre a imigração ile
gal de mexicanos para os Estados Unidos;

111 1
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terpretada, aqui é só 
um bordão. Há mui- —
to para ver, quer no 
todo, quer no deta
lhe. Para fugir de 
mal-entendidos, as 
plaquetas não infor
mam as técnicas uti
lizadas. Até o mais simples apresenta com
plexidades e pesquisa atenta. A começar com 
a grande instalação das 3.898 páginas de 
Hanne Darboven (alemã), dispostas em três 
andares no Fridericianum. Interessantíssi
ma, também, a pesquisa em progresso de 
Sanja Ivekovic (croata), um projeto para 
através dos passos da 
sua mãe discutir a 
guerra na Croácia e 
a resistência femini
na contra os nazistas.
“Minha intenção é 
apropriar o cotidia-

Large table ruin. Dieter Roth

no de um investiga- 
dor profissional”, ela 
afirma, disponibili
zando ao público 
acesso ao estado pre
sente do trabalho. Difícil passar por ali sem 
ver os vídeos e examinar os muitos arqui
vos. Sucesso de público é, também, o gran
de livro de David Small (norte-americano), 
no qual textos projetados se movimentam,

f
Articulés-Desaniculés. Annete Messager



CONSERVAÇÃO

Como preservar 

a saúde dos objetos
As pessoas têm por hábito armazenar coleções, sejam obras de arte. livros, 
documentos, peças do vestuário e outros objetos que lhes são 
Porém, dificilmente o fazem com cuidados para a sua preservação. Os 
materiais se deterioram quando expostos à luz excessiva, assim como à 
umidade elevada. Porto Alegre é uma cidade muito úmida tanto 
inverno quanto no verão e, ainda, contamos com as estações do ano bem 
definidas. Isto é, variações de temperatura o ano todo. É necessário que 
algumas atitudes sejam tomadas para que não seja necessária a 
intervenção do restauro. Este vem para salvar os acidentes, as doenças das 
artes e os desgastes precipitados pela má conservação.
A higienização dos ambiente é muito importante para evitar a atração de 
animais indesejados. como os roedores, baratas, traças e outros insetos.

caros.

no

O que fazer

Use cortinas, persianas, filtros nos vidros para refratar a quantidade de luz natural. 
Procure difundir os focos dirigidos; lâmpadas encandescentes emitem muito calor e, as 
brancas, raios ultravioleta, responsáveis pela deterioração de materiais orgânicos 
nando-os ácidos, desmerecidos e escurecidos. É recomendável o uso alternado dos dois 
tipos de lâmpadas, evitando a proximidade da luz fria sobre as obras.

Quanto à concentração de umidade, uma das soluções é arejar sempre o ambiente. 
Quando a umidade relativa do ar estiver muito elevada, é conveniente ligar circulado- 

para forçar a movimentação do ar, evitando o alojamento dos fungos. Adote o 
de desumidificadores de ar, facilmente encontrados em supermercados, assim como 
fungicidas, indicados para locais fechados, onde há depósito de coleções.

Quando os fungos já atingiram as obras, e pequenos pontos de deterioração são 
percebidos, coloque as peças ao ar livre, no sol, até às nove horas da manhã. Após 
horário, o sol se torna prejudicial. Superfícies sólidas, como esculturas de bronze, 
ferro, metais em geral, mármores, pedras e madeiras suportam higienizações com fla
nelas limpas. Já em telas e molduras, prefira pincéis macios. Vidros podem ser limpos 
com panos embebidos em álcool; mas cuide para não encharcar o esfregão, pois o 
excesso do produto pode avançar sobre a área pintada ou nas molduras, danificando o 
material.

Controle a presença de cupins. Esses insetos se alojam nas madeiras e trabalham 
escuro e no silêncio. E comum atacarem molduras, pois essas normalmente são 
feccionadas com madeira de baixa qualidade. Para evitar as indesejadas baratas 
ácido bórico em pequenos potes 
As traças podem ser espantadas 
reino.

Se sua coleção inclui peças em 
enrolar as peças, é recomendável revesti-las 
tecido de algodão cru. Quando se armazena quadros, é indicado colocar finas fatias de 
rolha nos cantos do verso da obra. Tal procedimento irá forçar 
parede, permitindo o arejamento e evitando o contato com a umidade da alvenaria.

Quando um quadro for emoldurado, solicite folhas de papel de pH neutro no verso das 
obras em papel, prevenindo o contato com o eucatex, material ácido e impuro.

Se mesmo seguindo todos esses cuidados, algumas dúvidas surgirem, não vacile com a 
segurança da obra. Caso a peça esteja fragilizada, acidentada ou necessitando de um socor
ro, encaminhe-a a um especialista. Ele saberá o que fazer.

Manipulação sobre detalhes das obras Fassaden 
verschiefert (1960-71) e Fassaden Fachwerk (1971- 
73) de Bemd e Hilla Becher , tor-

O que evitar

É preciso impedir a incidência de luz solar diretamente sobre as obras, assim como 
qualquer foco de luz intensa direcionada. Se esses focos forem inevitáveis, é aconselhá
vel mantê-los acessos o mínimo de tempo possível.

Condensação de umidade nos ambientes, quando mantidos fechados por longo tempo, 
favorece a proliferação de fungos e a esporulação, craquelês nas pin
turas (rachaduras com descolamentos), a deformação nas superfíci
es (embaloamentos) e a deterioração dos materiais (naturais ou agre
gados).

O uso excessivo de condicionadores de ar reduz a umidade 
ambiental de forma brusca, causando danos nas estruturas das 
obras. Além disso, os objetos não devem ficar expostos próxi
mos a ambientes onde haja a ocorrência freqüente de vapores, 
como banheiros e cozinhas, nem mesmo junto à paredes por 
onde passem encanamentos hidráulicos. Cultivar plantas 
entorno da obra propicia a retenção de umidade. Até 
quando se vai regar os vasos, podem ocorrer respingos 
perfícies dos quadros, que causarão manchas. Essa prática também atrai insetos que 
depositam excrementos ácidos, responsáveis pela oxidação. O pó e os resíduos de ali
mento são outros inimigos das obras de arte.

Escolha bem o local e a maneira de armazenar sua coleção. Jamais acondicione-a sobre 
papéis, livros ou documentos de forma compacta, em armários ou prateleiras de madei
ra. Esses móveis, quando atacados por cupins, proporcionam grandes danos ao materi
al. Se você possui trabalhos em papel, evite dobrá-los. Uma vez que as fibras da celulose 
são quebradas, dificilmente será desfeita a marca da dobra.

Jamais manuseie qualquer obra de arte com pressa. Não faça anotações sobre o trabalho; 
se isso for necessário, procure fazê-lo no verso, com lápis e nunca com tintas ou carim
bos. Fumar próximo das obras provoca depósito de resíduos ácidos nas superfícies, 
deteriorando os materiais e provocando alterações 
originadas pelo fogo também se alojam 
tinta. Portanto, um 
tecnicamente, prejudicial.

res uso

este

6 no no
EHBmesmo con- 

, use
ou em caixinhas, espalhando-as pelos cantos da casa. 
com o aroma de cravo da índia, louro e pimenta do

nas su-

tapeçaria, use folhas secas de fumo ou de louro. Ao
com fina malha de algodão branca ou

afastamento daum

nas cores. A fumaça e a fuligem 
e escurecem telas e papéis, além de ressecar a 

quadro sobre uma lareira pode ser esteticamente bonito, mas é,
Naida Maria Vieira Corrêa 

Conservadora e restauradora do MARGS
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SALAS NEGRAS

Biblioteca de artista ICOM
As Salas Negras acolhem, de 23 de agos

to a 13 de setembro, uma espécie de biblio
teca de artista, oferecendo ao leitor-espec- 
tador o manuseio e a leitura de 13 livros- 
objeto, produzidos pela artista plástica Ale
xandra Eckert. A série de obras, intitulada 
Livros: volumes e tomos, é a concretização de 
um projeto da artista que visa transpor a 
distância entre público e obra. Para isso, o 
visitante é convidado a retirar o livro da es
tante, levá-lo a uma mesa e folheá-lo, tal 
como em uma biblioteca. Essa exposição 
foi selecionada por edital do Instituto Esta
dual de Artes Visuais.

A artista, quando criança, inquietava-se 
ao ver, sobre a mesa de cabeceira da avó, 
um livro espesso, composto por letras góti
cas e com orações escritas em alemão. A lem
brança tornou-se inspiração e guiou seu 
mestrado no Instituto de Arte da UFRGS.

A nostalgia de suas histórias afetivas unem- 
se ao interesse pela vasta gama de possibili
dades desse objeto simbólico, explorando 
seus potenciais de formas e idéias.

A coleção está dividida em oito volu
mes de 900 páginas, costurados em papel 
jornal branco, e outras cinco peças de 250 
páginas em color set vermelho. A divisão 
marca, nas obras em cor, o início da dedi
cação de Alexandra à maternidade. No in
terior dos primeiros livros, um recorte nas 
páginas cria o receptáculo para uma cerâ
mica na forma de um coração humano. A 
peça assume sua forma kitsch e, entre livros 
dedicados aos filhos, a artista exibe 
xilogravuras e conceitos da anatomia do 
coração.

A visitação acontece de terças a domin
gos, das 10 às 19 horas nas, Salas Negras 
do MARGS. A entrada é franca.

Porto Alegre será sede da Conferência do Comitê Internacional de 
Documentação (CIDOC) do Conselho Internacional de Museus (ICOM), de 
17 a 20 de setembro, no Centro de Convenções do Blue Tree Fiat (Borges 
de Medeiros, 3120). O ICOM é uma organização não governamental, 
vinculada à Unesco. com sede em Paris, que possui Comitês Nacionais 
organizados em inúmeros países. No Brasil, o ICOM tem o apoio do 
Ministério da Cultura e o IPHAN (12a Superintendência) responde por 
diretoria. O CIDOC. por sua vez, é um organismo internacional que discute 
a documentação de bens culturais de qualquer natureza. O Comitê, hoje, 
possui mais de 950 membros de cerca de 90 países.
Mais de 21 países já estão confirmados no evento, cujo tema central será 
"Preservando culturas: documentando o patrimônio imaterial". Entre os 
conferencistas estão Andrew Roberts, do Museu de Londres, Cleodes 
Ribeiro, coordenadora do projeto ECIRS da Universidade de Caxias do 
Sul, Maria Cecília Londres da Fonseca do Ministério da Cultura, além de 
uma série de comunicações e mesas-redondas documentando diversas 
experiências realizadas no Chile. Inglaterra, Brasil, Romênia, entre outros. 
Maiores informações sobre a Conferência no IPHAN (Independência. 
867) ou pelo site www.icom.org.br

sua

AAMARGS
Excursão cultural: 
Olinda e Recife

Novo design para a Linha MARGS
A Associação de Amigos do MARGS promove o 

concurso Desenhe para a Loja do Museu, uma iniciativa que 
busca atrair a comunidade artística, de arquitetos a 
designers, artistas plásticos e estudantes de áreas afins, p 
desenvolver produtos para a linha do Museu. Os 
participantes são desafiados a criar o layout da peça tendo 
como inspiração a arquitetura do prédio e as obras que 
integram o acervo da instituição. A intenção da 
AAMARGS é difundir, mais ainda, a imagem do maior 
museu de artes plásticas do Estado.

As inscrições serão aceitas até o dia 29 de setembro e a 
premiação dos selecionados está marcada para oito de 
outubro. Entre os dias cinco e 24 de novembro, os 
trabalhos selecionados serão exibidos no Museu. Em 
seguida, será viabilizada a produção em maior escala, 
venda na Loja do MARGS. As premiações incluem 
viagem a São Paulo para acompanhar a exposição de 
design, que acontece no Museu da Casa Brasileira, a partir 
de 12 de novembro deste ano, coleções dos catálogos do 
MARGS e convites especiais para a próxima viagem 
cultural organizada pela Associação de Amigos, além do 
autor ter seu nome registrado em cada produto 
confeccionado.

O concurso promovido pela AAMARGS, com o apoio 
da Associação dos Profissionais em Design do Rio Grande 
do Sul, terá como comissão julgadora membros das duas 
entidades, além de representantes do Museu e de sua arte- 
loja.

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%
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%
Café do MARGS - 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 10%

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

Setembro é mês de visitar Olinda e 
Recife. A AAMARGS está 
promovendo uma viagem cultural às 
duas cidades pernambucanas, com 
saída em 24 de setembro e retorno no 
dia 29. No roteiro, visita à grande 
exposição de pinturas do dinamarquês 
Albert Eckout, que acontece no 
Instituto Ricardo Brennand, em 
Recife. Eckout integrou, juntamente 
com Frans Post, a missão artística que 
chegou a Pernambuco no século 17, 
acompanhando Maurício de Nassau. 
Suas grandes pinturas trazem as 
figuras dos negros escravos, dos índios, 
dos mamelucos, bem como as ricas e 
coloridas fauna e flora nordestinas.

A programação prevê também 
visitas aos ateliês dos artistas João 
Câmara, Francisco Brennand, Gil 
Vicente, José Patrício e Samico, entre 
outros.
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O pacote inclui passagem aérea 
ida-volta, cinco noites de hospedagem 
com café da manhã e taxas, traslados 
diversos, citytour Recife e Olinda e 
um guia acompanhando desde Porto 
Alegre (para um mínimo de 15 
passageiros).

Os associados da AAMARGS têm 
desconto de 5%. Informações 
diretamente na AAMARGS, pelo 
telefone (51) 3224.4255.

Obtenha maiores informações junto à AAMARGS, 
fone 3224-4255 ou pelo e-mail: aamargs@terra.com.br. 
Retire o regulamento na sede da Associação, de terças a 
sextas, das 13 às 18 horas, na Praça da Alfândega, s/n°, 
junto ao prédio do MARGS, ou acesse o site 
www.margs.org.br

•Aliança Francesa ‘Edelweiss 
•Fiat

•Tintas Killing
• Lojas Renner
• Martins+Andrade 
•Miolo Vinhos Finos

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

•Terra
•Varig
•Viveiro Floricultura

o ca
•Arteplantas
•Ativa •Gerdau

• Hotel Plaza São Rafael• Banco Safran3 O 
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Projectio
Os artistas

Uma das mais importam 
artistas brasileiras, com trabalhos 
instigantes, em que se destacam 
as sombras projetadas em 
perspectiva e a inserção da arte 
no espaço urbano, estudou com 
Iberê Camargo, Francisco 
Stockinger, Marcelo Grassman, e 
com Ado Malagoii no Instituto 
de Artes da UFRGS. Vive e

Arquiteta, poeta e artista plástica. 
Graduou-se em arquitetura pela 
UFRGS e iniciou suas atividades 
em artes plásticas em 1969. 
Professora da UFRGS e 
Unisinos, dedica-se também às 
artes gráficas, à escultura e ao 
desenho.

Regina Silveira Projectio I. 1984\trabalha em São Paulo, 
alternando períodos entre a

Instalação, recortes de duratex pintados 98 x 1950 cm

Europa e os Estados Unidos.

Muito muito mais além
para Regina Silveira

A competência não determina emoção 
escapa das frestas de um intelecto crente de frieza e exatidão 
Mas avistam-se traidores nas sombras do desempenho 
a cravar aros em corações desavisados

Nas paredes chãos e céus imaginários 
deslizam partes de um achado transformador

Mais transformador que a gênese 
pois nosso
foram estes derrames de contornos definidos 
onde pernas além de pernas 
rodas além rodas 
eram tudo o mais
Ali
movimentos retive
vivificando o ato pensado, planejado

inusitado 
— lá vão anos

Ali envolta em saberes 
quis o silêncio 
e nada mais

Depois foi aquele detalhe histórico 
Aquela ousadia de projetar 
conquistas
re-voltar o pau-brasil 
criar versões 
definitivas e provisórias

E agora o quê ?
Agora e sempre um olhar 
que excita e excede o roteiro 
de temas

secundários

0 que se alcança 
longe de "achatamentos"

está muito muito mais além

Liana Timm


