


EDITORIAL
O diálogo constante entre o homem e a 
natureza é apresentado, nas Pinacotecas 
do MARGS, com a mostra Seminal, de 
Luiz Gonzaga. Durante os meses de 
junho e julho, esculturas em largas 
dimensões reproduzem formas e cores 
vegetais, modeladas pelas mãos de um 
artista gaúcho reconhecido pela sua 
originalidade. É com extrema satisfação 
que o Museu abre suas portas para 
reforçar a visibilidade da produção 
artística local, parâmetro que guia as 
atividades da Secretaria de Estado da 
Cultura do Rio Grande do Sul.
Nascido em Júlio de Castilhos,
Gonzaga desenvolveu desde cedo sua 
plasticidade. A coleção de peças exibidas 
no MARGS traz, sob a curadoria de 
Alfredo Aquino, uma das primeiras obras

modeladas pelo artista, Pequeno torso, 
produzida aos 14 anos. Gonzaga dá 
continuidade à exploração do suporte 
tridimensional, mencionado na exposição 
Livros, de Waltercio Caldas, 
que ficou em cartaz até o início deste mês. 
Em 28 de junho, os 28 livros-objeto 
serão apresentados em São Paulo, nas 
galerias da Pinacoteca do Estado, 
consolidando uma importante parceria 
cultural firmada entre o MARGS e a 
instituição paulistana.
Enquanto isso, Pierre-Auguste Renoir 
ocupa o mezanino e o subsolo do 
Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand. A página três dessa edição 
do Jornal do MARGS propõe um passeio 
pela mostra que reúne 138 obras do 
artista impressionista, vindas de diversos

locais do mundo. O foco, na atual 
programação artística, inclui uma análise 
cuidadosa sobre a obra de Luiz Gonzaga, 
na página central, acompanhada pela 
crítica de Pierre Restany.
Além disso, a edição oferece uma leitura 
da exposição Procura-se, de Ruth 
Schneider, artista selecionada através de 
edital público lançado pelo Instituto 
Estadual de Artes Visuais, que visa a 
ocupação democrática dos espaços do 
MARGS. Na contracapa, o professor 
Günter Weimer recupera a história de 
I heo Wiederspahn, arquiteto responsável 
pela projeção do prédio do MARGS e de 
tantas outras edificações históricas do 
Centro de Porto Alegre.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

CRIAÇAO
Registros de sangue

Karin Lambrecht será a artista convida
da para o 4o Happy Hour Cultural do 
MARGS. Nessa oportunidade, poderemos 
compartilhar o desenlace do processo cri
ativo e interativo entre obra, artista e pú
blico, articulando relações com o ato psi- 
canalítico e as metamorfoses do feminino. 
A artista vem desenvolvendo uma série de 
obras que se inserem dentro de um proje
to maior que ela denomina Registros de 
Sangue.

Nos seus trabalhos mais recentes, entre 
eles o que foi exposto na 25a Bienal Inter
nacional de São Paulo: Iconografias Metro
politanas, a artista estabelece, através dos re
síduos que o “ato sacrificial” de abate do 
carneiro para consumo doméstico imprime 
em suportes expostos ao derramamento de 
sangue, uma relação entre o campo, o ho
mem, o animal, a carne e o sangue, da qual 
nossa sobrevivência metropolitana depen
de sem nos percebermos.

A polissemia dos significantes - sangue, 
registros, terra, corpo e vísceras, uma certa 
passividade inevitável diante da morte 
até do impulso criador, entre outros 
invariantes ricos de simbolismo - exige um 
trabalho de interlocução para quem se dei
xa interrogar pelos mesmos.

A produção da artista expõe a relação 
que existe entre o ato de criação e a finitude 
da vida, condensando o resultado do traba- 

ao acontecimento que o gerou. 
Metaforiza o fato de que a vida pouco se 
deixa controlar ou retocar. Evidencia a 
dicotomia (em)verso e reverso que existe 
entre a estética “civilizatória” e o insuportá

vel vazio de sentido da morte (ou da vida?).
A artista procura eliminar os limites en

tre a arte e a vida cotidiana, entre morte e 
experiência artística, arriscando-se num “ex
perimento de incerteza existencial”. A bem 
dizer, nada mais incerto na vida que a mor
te, ao contrário do que o senso comum cos
tuma afirmar, uma vez que, no inconscien
te, não temos registro da própria morte e a 
condição humana do desejo se configura 
como imortal, muito embora a razão ou as 
evidências mais próximas nos digam 
trário.
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4o Happy Hour Cultural 
do MARGS - Metáfora da 
Condição Humana na 
Obra de Karin Lambrecht 
Artista convidada 
Karin Lambrecht 
Coordenação
Emília Viero (arte educadora). 
Jaime Betts (psicanalista) 
e Lenira Balbueno Fleck 
(psicanalista) do 
Núcleo de Estudos da 
Mulher Contemporânea
Onde: Auditório do MARGS 
Data: 25 de junho de 2002
Horário: 19h 
Inscrições prévias 
Fone 3227 2311 
Entrada Franca
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Geralmente, num primeiro momento, 

nas entrelinhas da produção artística, é vi
sível um certo impacto ativo ou passivo que 
habita o espectador, insinuando que qual
quer aproximação ao tema da transitorie- 
dade da vida pode ser motivo de inquieta
ção e angústia. No que diz respeito ao “ato 
sacrificial” do carneiro, cabe lembrar que 
em nossa história, na Revolução Federalista 
de 1893, o modo mais utilizado de execu-
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ção dos prisioneiros de ambos os lados foi a 
degola.ou

Num segundo momento, ultrapassada a 
angústia inicial do confronto com o retorno 
do recalcado, desencadeia-se um processo de 
elaboração, de construção singular das signi
ficações da obra, desbravando os enigmas que 
a interlocução mobiliza, a partir dessa “expe
riência” instigante e reveladora da metáfora 
da condição humana.
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£QCSCMASP th uu
Pierre Auguste Renoir nasceu 
Limoges, em 25 de fevereiro de 
1841. Filho de um alfaiate, cresceu 
ao lado de cinco irmãos. O interesse 
pela produção artística surgiu cedo 
levando-o. aos 17 anos. a decorar 
porcelanas chinesas em uma fábrica 
de Paris. Mas foi com o pintor suíço 
Charles Gabriel Gleyre, quatro anos 
mais tarde, que Renoir iniciou-se 
nos estudos oficiais. As telas do 
começo de sua carreira trazem 
explícita a influência de Claude 
Monet. O tratamento da luz 
incansavelmente exercitado às saídas 
de campo, como no verão de 1869, 
período em que os dois conviveram, 
pintando ao ar livre. O 
reconhecimento, porém, só se 
manifestou em 1874. na primeira 
exposição impressionista da História. 
Nessa ocasião. Renoir apresentou 
Le Bal au Moulin de Ia Calette. 
tela com a imagem de 
café parisiense, hoje pertencente 
ao Museu do Louvre.

em

era

O pintor do
um

cotidiano parisiense
Na França de 1863, o Salão de Paris, 

evento tradicional por reunir os notáveis 
nas artes plásticas do país, fechou suas por
tas àquele que veio afirmar-se como uma 
das referências do impressionismo mun
dial: Pierre-Auguste Renoir. Inconformado 
com tal rejeição, o artista buscou um es
paço onde pudesse levar ao público um tra
balho de vanguarda que valorizava a luz e 
a cor. Assim, nus femininos, retratos, pai
sagens e cenas parisienses deram diferença 
ao Salão dos Recusados, estabelecido como 
núcleo oficial do movimento artístico que 
projetou Claude Monet, Edouard Manet 
e Degas.

Mais de um século depois, Renoir é 
tema da grande exposição O pintor da vida, 
em cartaz no Museu de Arte de São Paulo 
até o dia 28 de julho. A mostra, orçada em 
dois milhões de reais, reúne 138 obras en
tre pinturas, gravuras, esculturas, fotogra
fias, aquarelas e desenhos do consagrado 
artista francês. As peças são originárias de 
diversas instituições museológicas, galeri
as e coleções particulares de todo o mun
do. Concentrar tantos trabalhos de Renoir 
em uma só mostra é resultado de uma pes
quisa iniciada em agosto de 2001. Duran
te seis meses, foram contatados os museus 
franceses D’Orsay, Orangerie, Petit Palais 
e Picasso, o Metropolitan Museum de 
Nova York, a National Gallery de Washing
ton, o Museu de Belas Artes de Montreal, 
os museus de Limoges e Rouen, de 
Bordeaux, além de colecionadores

radicados na Suíça, Nova York, Paris, Rio 
de Janeiro e interior de São Paulo.

Os curadores Eugênia Gorini Esmeraldo 
e Luiz Hossaka orientam a disposição das 
obras de maneira que as dividem em 
módulos. A museografia preparou fundo 
infinito em cores frias, onde as telas são fixa-

ves e a farta gama de cores deram forma a 
mulheres nuas, bem como para retratos de 
crianças - entre elas seus filhos Claude e 
Jean. A sugestão do movimento alia-se à pre
ocupação com a fidelidade da cena retrata
da. Ao contrário dos demais impressionistas, 
Renoir não permitiu que a expressão facial 
ou corporal de seus modelos fosse submeti
da unicamente à representação da luz. Seu 
conjunto de obras documentou a burgue
sia francesa da virada do século.

A essência figurativa da arte de Renoir 
o torna um pintor das multidões. As ima
gens reproduzidas permitem uma leitura 
acessível que se encaixa, esteticamente, no 
dito gosto popular. Iniciada em abril, a ex
posição já recebeu mais de 60 mil visitantes 
de diversas regiões do Brasil. Entre as obras 
emblemáticas, estão expostas As meninas 
Cahen dAnvers (Rosa e Azul), A dança em 
Bougival, Menina com espigas—Menina com 
flores e Baigneuse au griffon, da coleção do 
museu paulista. Ao todo, 11 trabalhos de 
Renoir pertencem ao MASP O interesse em 
obter telas do impressionista nasceu do funda
dor da coleção, o jornalista Assis Chateaubriand. 
Admirador do período clássico das artes vi
suais, Chatô apostou na formação de uma 
extensa colação das artes francesa, italiana e 
americana. Expostas no terceiro piso da ins
tituição, as peças de Renoir uniram-se às 
provenientes do exterior, até então nunca 
vistas no Brasil.

das e iluminadas por spots direcionados. No 
primeiro momento da visitação, sete traba
lhos de amigos de Renoir ambientam o pú
blico na produção impressionista do final do 
século XIX. Integrantes do acervo do MASP, 
as telas de Corot, Manet, Monet, Cézanne e 
Degas simbolizam o relacionamento do ar
tista com seus contemporâneos, que lhes cau
saram especial admiração e inspiração.

O percurso leva a uma seção de manus
critos assinados por artistas da época que 
criaram estreitos laços de amizade com 
Renoir. No módulo dedicado às

A afirmação no panorama artístico 
chegou com a exposição individual 
na galeria Durand-Ruel, em Paris 
onze anos depois. A seqüência de 
trabalhos foi marcada pela série de 
estudos de figuras femininas. A 
representação enfática do torso, do 
lado direito do corpo de 
modelos coincidiu

suas
com o período 

em que Renoir fraturou um braço. 
Destro, superou as restrições físicas e 
não parou de pintar.
Nos últimos 20 anos de vida. o 
artista foi acometido por 
artrite, que o incapacitou de mover 
suas mãos. Mais uma vez, 
produção não cessou. Auxiliado por 
enfermeiras, Renoir amarrava os 
pincéis aos punhos com correias. 
Assim, seguiu trabalhando até 
poucos meses que antecederam sua 
morte, em uma vila ao sul da 
França, em dezembro 1919.

gravuras,
uma coleção de 55 composições vindas da 
Bibliothèque Nationale de Erance realça a 
produção do mestre francês no gênero, ao 
qual dedicou-se somente a partir dos 47 
anos. Influenciado pela pintora 
impressionista Berthe Morisot, Renoir exer
citou as técnicas de água forte e verniz mo
lhado. Entre os desenhos a crayon, desta- 
cam-se os retratos dos amigos Auguste 
Rodin e Paul Cézanne.

uma

sua

O subsolo do MASP foi reservado às 
pinturas e esculturas. Em 45 óleos sobre tela, 
torna-se evidente a preferência de Renoir 
pelas personagens freqüentes que ficaram 
conhecidas como “banhistas”. Traços sua-

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS

! Começou outro movimento artístico. I Fundação Iberé Camargo

O lançamento da pedra fundamental início da construção do Museu Iberê Camargo.marca o www.uol.com.br/iberecamargo
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Há uma linha curva que permanece
Entre as esculturas de grandes dimen- natureza na recorrência da curva, no tos queridos como a vitrola do noivado dos

sões dispostas no ateliê de Luiz Gonzaga contraponto de formas,
(aparentemente uma garagem, para quem da cor sobre o tridimensional. O vocabulá- 
passa distraído perto da Igreja dos rio natural expressa-se também pel 
Navegantes), há uma singela peça enrolada tiva dos títulos: Um rio divide o espaço, Os 
em papel jornal que parece prenunciar u ma sons dos astros, Minutos antes do sol nascer. A

no uso constante pais.
Da infância marcada pelo estímulo

afetivo dos pais e pelas atrações do campo.a narra-
Gonzaga viveu sua juventude em Porto Ale
gre, freqüentando o curso de arte da

história de vida. É um dorso de mulher fei- série Xingú — o homem e o rio, selecionada UFRGS nos anos 60. Guarda ainda a soli-
to de cal, cimento e das mãos de um jovem para a XXI Bienal de São Paulo em 1991, é dez de um ensino marcado pelo rigor de
de 14 anos. Ainda sem saber do futuro, o apresentada pela primeira vez em Porto AJe- 
guri acostumado com a vida de fazenda, gre com o acréscimo de quatro peças inédi- 
com as terras deTupanciretã e Santa Maria,

Malagoli, de Alice Soares, as vozes do pré
dio da rua Senhor dos Passos, as aulas de

tas e das Fases do Dia, em que a aurora é o Fernando Corona que, com seu jeito espa-
esculpira ali as premissas de sua criação: a momento cíclico predileto. Sobre a série 
figura humana, a natureza, a curva. Hoje, Xingú, o crítico americano George Nelson

nhol de brincar e de ensinar, gritava “pintu
ra c no sétimo andar” referindo-se ao dese-

quase cinqüenta anos depois, o artista ma- Preston escreveu: A arte de Gonzaga “não é jo de Gonzaga de sempre pintar suas escul-
duro, com um nome reconhecido pelos seus reinvenção da arte africana ou indíge- turas. Ou então, a sensibilidade de Cristinauma
contemporâneos e pela crítica especializa- na, nem tampouco do Brasil folclórico do Balbão que lhe passou, no mínimo, uma
da, toca com carinho a peça juvenil, quase samba. Ele evoca a presença do mundo do lição de vida, mostrando aos alunos que a
um talismã, e sintetiza sua sensibilidade da Xingú, dos Kareen-Akores, dos Chokwe. É arte não é uma corrida, que às vezes é preci-
curva no exercício circular de um pensa- como se o homem transcendesse em forma so uma vida para realizar algo. Professor em
mento mítico: escultural. Sentimos a fusão do espírito afri- Santa Maria e no Instituto de Artes,

cano na terra brasileira”. Gonzaga sempre teve em mente a necessi-
a água é sinuosa A pesquisa de raízes, de uma certa for- dade de desencadear algo no aluno, a inter-
o rio faz a curva ma, sempre norteou o percurso do escultor. ferência do professor somente no exato
o desenho que forma a mulher é curvo Foi com esse projeto, ainda incipiente, que momento em que ele está esgotado na sua
o aconchego é curvo ele especializou-se na Espanha entre 1978 e capacidade de criar.

1980, estudando pintura mural Situado num Estado de forte tradição 
escultórica, Gonzaga circulou com desenvol-

com
os astros se movimentam no círculo Manoel Villasenor, da Escola de Belas Ar-
a vida é gerada no círculo tes San Fernando da Universidade de Ma- tura no circuito de arte nacional. Participou,
o círculo, o aro, a curva são permanentes dri. Voltou à Espanha no início dos por exemplo, do Panorama da Arte Atualanos
a forma primeira, a semente é 90, para a mesma escola, desta vez para con- Brasileira - Formas Tridimensionais (1991)curva no

cretizar seu doutoramento. A década MAM de São Paulo. Sua última exposiçãoque
A peça primordial, uma ode ao ícone separara um aprendizado do outro 

| de circularidade, da alternância entre a vida sedimentou a linguagem do artista. Gonzaga 
È e a morte, da união do começo e do fim, 

ocupa uma vitrina particular na exposição

a> individual foi em 1999, na galeria paulistana
Skultura, apresentando A sagração da prima

retornou sem concluir o protocolo acadê- vera, no mesmo período em que inaugurou
mico, mas com a certeza de seu vocabulá- o painel de mesmo nome na estação Ana§£ Seminal, reunião dos principais trabalhos de rio plástico e das diferenças atávicas que se- Rosa do Metrô de São Paulo. Para o artista, é

Luiz Gonzaga, sob a curadoria de Alfredo param os europeus dos latino-americanos. gratificante a interferência permanente num
Aquino. A mostra, gestada devagar, ao aves- Uma das imagens decisivas do retorno foi a espaço máximo de circulação, no cotidiano
so da pressa e velocidade de nossos tempos, própria aquisição do ateliê do bairro e no olhar de pessoas anônimas, num jogo
desafia o artista a um diálogo incisivo com Navegantes, lugar para a introspecção, para cíclico de oferecer signos da natureza no es-
a arquitetura das Pinacotecas do MARGS. o trabalho diário com os materiais preferi- paço do concreto e da urbanidade.
Consciente de sua morfologia, Gonzaga dos (resina, ferro, madeira, bronze) com C/da Golin
interpreta o repertório sempre infinito da música constante, a proximidade de obje- Jornalista

Pequeno torso, 1954



Gonzaga e o naturalismo integral
A comunhão com a natureza, realizada 

por Gonzaga, é tão significativa e ele a 
transmite por meio de suas obras e textos, 
comovendo-me profundamente, porque eu
a sinto de maneira semelhante. Poderia referem-se a uma ordem morfológica global
atribuir-lhe os mesmos tennos de meu mani- que traduz o contrato harmônico entre o
festo do naturalismo integral, que escrevi na homem e os diferentes reinos: animal, vegetal,
Amazônia, na bacia do Alto Rio Negro, numa mineral. As esculturas de Gonzaga expressam
quinta-feira. 3 de agosto de 1978. O a magia desse almálgama formal à maneira
naturalismo integral de Gonzaga é alérgico à de uma concepção animista. As silhuetas
toda forma aiienante de poder ou da humanas são sobrepostas com pescoços em
metáfora do poder. O único poder que ele bico de pássaro no lugar das cabeças, evocam
reconhece não será este. destruidor e abusivo. em seus corpos a polpa das frutas tropicais e as forças da natureza,
o da sociedade, mas aquele outro, purificador tèm como pele. a casca rugosa das árvores. O 0 espaço recompõe o tempo. O
e catártico. o da imaginação a serviço da recurso da utilização dos materiais sintéticos. naturalismo de Gonzaga é de natureza
sensibilidade. O naturalismo assim concebido no lugar da madeira ou da pedra, acentua o passional e de finalidade global. Ele afirma
diferencía-se radicalmente do realismo que é efeito emblemático desses fetiches conceituais que o instante mágico é 'uma questão do
sempre a metáfora do poder. Isso implica não modernos que constituem os elementos de tempo e que as forças da natureza seguem as
somente numa maior organização da uma imaginária atualizada do naturalismo in- fases do dia. que essas se desenvolvem
peicepção, mas. também, num maior tegral. segundo a sequência imemorial da aurora
desenvolvimento humano. A escultura A noite é um vulto côncavo para o dia. ao crepúsculo e à noite. A

0 naturalismo integral de Gonzaga se faz que representa um corpo de mulher, no qual expectativa exasperada da magia da
da paixão e da iniciação. Numa carta que o o busto é trespassado por uma série de dentes comunicação global aponta para o paroxismo
artista escreveu-me em 12 de agosto de 2001. pontiagudos que se parecem aos bicos das do transe espiritual do artista e o faz
ele declara: Quero embriagar-me com tanta aves de rapina. Gonzaga realizou num transgredir a mais elementar das leis da
beleza, com a beleza da natureza. Não se trata computador uma foto-montagem em que essa natureza. Defronte aos quatro grandes relevos
de alienação. A alienação é o fato de. contra figura aparece na clareira de uma floresta,
ela. se cometer tanta violência". O indígena emergindo de uma touceira de arbustos de
da Amazônia, em seu estado natural, em seu 
ambiente, é um iniciado amoroso da 
natureza: ele a conserva, respeitando-a.
Aculturado e convertido, ele perde o dom 
do naturalismo integral, o seu contexto inicial 
de harmonia com a natureza ambientai. Ele 
começa a executar, na floresta, a agricultura 
sobre queimadas, de maneira abusiva e 
desmesurada. transformando-se no inimigo 
numero um de seu próprio ambiente.

é nem descritiva nem metafórica, mas 
emblemática e simbólica sobre os elementos 
da natureza profunda.

Os elementos dessa natureza profunda

posição de guarda-chuva aberto esquematiza 
a estrutura da habitação primitiva, a oca. Um 
pouco mais distante, uma bastão linear verti
cal aponta o signo da fecundação. Logo 
abaixo, um quadrado delimita o espaço do 
território. Saboreia-se a beleza da natureza no 
equilíbrio do momento presente. A Sagração 
da Primavera define os signos essenciais dentro 
do quadro da comunicação vital, o que 
significa, no espaço do mistério. O espaço do 
mistério é o da expectativa, o da vigília ao 
instante mágico da comunicação do ser com

que expõe no MARGS de Porto Alegre, ele 
apresenta claramente as quatro fases do dia, 
porém alterando a ordenação da sequência: 
em primeiro lugar vem o dia. depois, o 
crepúsculo, a seguir a noite e, por fim. a au
rora. A aurora no final, porque ela representa, 
para Gonzaga, o eterno retorno ao nascimento 
do dia. o momento privilegiado da 
comunicação global, o instante em que o 
homem, atento ao espetáculo da natureza, 
encontra ali o desejo de protegê-la. O 
naturalismo integral de Gonzaga sintetiza 

O percurso poético integral de Gonzaga cosmogonia da condição humana inserida na sobre a mais bela das aventuras espirituais, a 
repousa sobre a recusa radical a esse tipo de natureza. Sobre um fundo cinza-concreto. 
alienação. Sua cultura identifica-se duas figuras emblemáticas simbolizam o 
plenamente com o conceito da vitalidade glo- homem e a mulher. Aos pés do homem, duas 
bal da natureza. É na potência cósmica da formas oblongas e carnudas evocam os frutos
fecundação que a natureza detém o mistério da terra. Entre o homem e a mulher, o espaço
da vida. E. a partir dessa magia fundamental, 
o artista procura exprimir-se com suas 
esculturas, numa linguagem formal que não

pequeno porte. O artista conseguiu, ali. 
expressar a filosofia completa de sua visão e 
fornecer a chave da leitura humanista desta 
obra. altamente simbólica, que faz parte do 
acervo permanente do Museu de Arte de São 
Paulo.

O rio. 1989 
Coleção MARGS

A Sagração da Primavera, um mural de 2,20 
x 4.80 m. ornamenta, desde 1999, o espaço 
de entrada da estação Ana Rosa. do Metrô de 
São Paulo. Ele representa uma verdadeira

fé acerca do homem, sobre o dia de hoje e 
sobre o futuro.

Paris, maio de 2002 
Pierre Restany

Critico francês, autor do Manifesto do Rio Negio 
(Manifeste du Natuialisme Integiali - agosto de 

1978), um vigoroso libelo em defesa da natuieza e 
de uma nova foima paia o pensamento artístico.

é ocupado por varetas lineares que formam 
um discurso de intensa conotação semântica: 
no alto. um leque de varetas curvilíneas em



SALAS NEGRAS

Procura-se tipos e arquétipos
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rã m.O retrato é a opção pelo per
sonagem em detrimento do anô- J0-
nimo; é a preferência pelo indivi
dual antes do coletivo; é a escolha 
pelo homem ao invés de seu cená
rio. Não por acaso este tema so
mente ganha relevo na arte ocidental a par
tir do Renascimento, quando o homem 
comum, nem imperador nem bispo, se dá 
o direito de ser. Um retrato hoje, quando 
rigorosamente qualquer pessoa anda com 
a própria imagem no bolso, forçosamente 
terá outro significado. Para o artista, não 
se trata mais de retratar uma pessoa, mas 
sim uma persona - um personagem.

A série de pinturas em acrílico Procu
ra-se, de Ruth Schneider, envereda por este 

6 caminho. Somente de dois anos para cá 
seus retratos ganharam nome e sobreno
me: ela passou a escolher personagens co
nhecidos da vida cultural do Estado, pes
soas que por si só já são signos da música, 
literatura e política. Vamos chamá-los de 
tipos. Em seguida, misturou-os em pé de 
igualdade a outros seres humanos que são 
na verdade arquétipos: a prostituta, o mú
sico, o intelectual. Uns e outros encontram 
alguma espécie de eco no observador. Pro
cura-se, nesta mostra, o resultado destes 
encontros, e o observador atua como o 
sujeito privilegiado que irá equacioná-los.

Assim, os retratados nestas peças de pe
queno e médio formatos estão longe de do
minar sozinhos a cena. Dividem-na 
inúmeros outros personagens, que, por 
vezes, cobrem todo o espaço disponível. A
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ausência de um cenário não impede que 
se perceba onde circulam estes persona
gens: na noite, que é sempre a mesma bus
ca ruidosa de bem-estar, ainda que este te
nha a forma de um alívio momentâneo. 
No Lido de Paris, em um cassino de Porto 
Alegre ou de Passo Fundo, Luis Fernando 
Verissimo ou Neto Fagundes se mesclam 
às garotas da Marocas, figuras arquetípicas 
saídas do famoso cabaré passofundense que 
inspirou nos anos 90 uma longa série de 
pinturas de Ruth. Já naquelas peças, cada 
personagem transcendia a si próprio, fa
zendo-se símbolo de uma época, uma his
tória, uma situação. Até mesmo o calham
beque do tio Rubens podia ser um perso
nagem, tanto quanto ele próprio. Mas é 
sempre a dimensão humana que interessa 
a Ruth representar, captada com um olho 
ora ingênuo, ora irônico, mas sempre be
nevolente.

Se Isadora Duncan dançava porque não 
conseguia com palavras dizer tudo o que 
necessitava exprimir, Ruth sem dúvida pin
ta para aumentar a clareza do que precisa

1
comunicar. Aqui, como sempre, a artista 
sente a necessidade de definir o que deseja 
representar, muitas vezes através do uso de 
contornos firmes e geralmente claros, so
bretudo nos gestos, e muitas vezes gerando 
um efeito de contra-luz (em outras oportu
nidades chegou a valer-se da colagem de bar
bantes para dar maior relevo ao contorno). 
Outro recurso é o uso de uma paleta de cores 
vibrantes, dissociadas de qualquer preten
são realista. Assim, até mesmo na sua série 
de flores, breve incursão para longe da figu
ra humana, o fundo restava bem contrasta
do, lembrando em muitas oportunidades 
Matisse, que tal como ela, dispensava a pers
pectiva tradicional, mas brincava com as 
cores complementares, gerando assim a ilu
são de planos no espaço.

Matisse não é a única referência histó
rica que ocorre ao observador da obra de 
Ruth Schneider. Na presente série, há qual
quer coisa do clima das dançarinas de 
Lautrec pelo gosto da caricatura, ainda que

as expressões estejam bem mais sofistica
das do que em seus trabalhos anteriores. 
Há até mesmo, em certas peças, algo do 
Renoir de Almoço dos Remadores, na com
posição do espaço com figuras humanas 
moldadas como manchas coloridas, que 
significam mais do que reproduzem a rea
lidade.

Muito antes do voyeurismo televisivo, 
Ruth Schneider já propunha a questão do 
limite entre o espaço público e o privado, 
através da série de janelas que mostravam 
e escondiam alguns personagens anônimos, 
mas com ricas histórias de vida, como se 
podia perceber através de diversos detalhes. 
Agora, ela escancara o diálogo entre a fi
gura pública e aquela que circula em cir
cuitos fechados. Tipos e arquétipos, brin
cando com nossas próprias buscas.com

Eunice Cruman 
Jornalista
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RESTAURO

Os riscos da pintura em movimento
A obra Balões, de Alberto da Veiga 

Guignard, datada de 1959, pertenceu a uma 
moradora do Rio de Janeiro. Em 1998, a 
peça em óleo sobre madeira foi adquirida 
pela Associação de Amigos e doada ao 
MARGS. Quando chegou em Porto Ale
gre, o quadro encontrava-se em bom esta
do de conservação, apenas com pequenos 
descolamentos da camada pictórica na bor
da superior. Antes da doação, a obra foi res
taurada, o que fez com que ela fosse avalia
da em perfeito estado pela equipe de visto
ria do acervo.

Durante vários meses subseqüentes, Ba
ldes esteve exposto na sala Pedro Weingártner, 
no segundo piso do MARGS. Nesse local, 
como em todas as dependências do Museu 
onde há obras expostas, é feito um controle 
periódico das condições de temperatura e 
umidade. As salas são climatizadas perma
nentemente, o que ajuda a manter os padrões 
internacionais de conservação de obras de 
arte. A localização do prédio, porém, sem
pre proporciona alterações nesses índices. Em 
casos assim, a equipe de manutenção é acio
nada para ajustar a temperatura em 21 °C e a 
umidade em 65%.

O Rio Grande do Sul é uma região que 
sofre de umidade excessiva em qualquer es
tação do ano. A constante presença de água 
no ar, aliada às oscilações de temperatura, 
altera as estruturas dos materiais, causando 
danos nas peças.

Quando foram detectados os sérios es
tragos e perdas da camada pictórica da obra

de madeira que, apesar de vir de uma re
gião úmida como o Rio de Janeiro, encon
trou aqui um clima ainda mais condensado, 
com variações climáticas mais definidas.

A fixação dos fragmentos descolados foi 
realizada com base de cera microcristalina, 
o que permite que o material acompanhe 
todas as movimentações do suporte, evitan
do, assim, novas rachaduras com quedas da 
camada pictórica. Os espaços que perderam 
definitivamente sua cobertura de tinta re
ceberam próteses e retoques com produtos 
adequados. Por fim, a obra ganhou uma fina 
camada de verniz dammar fosco.

Concluído o processo de restauro, Ba
lões voltou a ser exposto no mesmo local, 
no final de 2001. Até o momento, não hou
ve registro de qualquer alteração, permane
cendo no mesmo estado de conservação 
após os reparos.

Os danos sofridos pelo trabalho de 
Guignard servem de exemplo para que haja 
um cuidado extremo com as condições cli
máticas das localidades por onde qualquer 
obra de arte itinere. Antes de transferir uma 
peça, é preciso verificar se os materiais utili
zados na sua confecção irão se adaptar a cli
mas muito úmidos ou muito secos. É pre
ciso conferir o ambiente em que a obra fi
cará exposta antes mesmo que ela chegue. 
Assim, diminuirão as chances de haver 
descolamentos ou qualquer processo de 
deterioração.

Laboratório de restauro do MARGS

de Guignard, ainda em exposição, ela fory 2 
retirada do espaço e levada para a reserva 
técnica, local onde ficam armazenadas to
das as obras pertencentes à coleção do 
MARGS que não encontram-se expostas, 
sob forte proteção climática e cuidados de 
segurança. Lá, o quadro ficou guardado na 
posição horizontal, para que os fragmentos 
descolados não se deslocassem e nem fos
sem perdidos.

A pintura é muita delicada; o artista apli
cou uma fina camada de tinta a óleo, bas
tante diluída, sobre madeira. Ao longo de 
40 dias, a peça permaneceu em observação 
na reserva técnica. Durante esse período em 
que os cuidados dispensados foram seme
lhantes aos de uma UTI, a temperatura va
riou entre 17 e 19 graus e, a umidade, de 
55 a 61%.

Mesmo com o controle climático, os 
danos progrediram na obra, surgindo no
vas bolhas com descolamentos. Através de 
vistorias diárias, foi atualizada uma ficha 
com a progressão dos danos. Paralelamen-

Detalhe de Balões, 1959

te, uma transparência sobre uma fotografia 
da obra auxiliou na localização dos fragmen
tos da tinta. Depois desse acompanhamen
to, ela foi levada para o restauro, em uma 
sala igualmente climatizada, para que não 
houvesse choque térmico.

O produto para fixação da camada pic
tórica foi cuidadosamente escolhido porque, 
afinal, foi constatado que os danos eram 
provenientes da movimentação do suporte

Naida Maria Vieira Corrêa 
Conservadora/Restauradora do MARGS

MARGS
EXTENSÃO Ainda há vagas para CAFÉ A chegada do frio em Porto Alegre é 

o momento ideal para uma rodada de 
founde. O Café do MARGS oferece aos seus 
clientes founde de queijo e chocolate a pre
ços acessíveis. É preciso apenas efetuar re
serva com uma hora de antecedência. A 
partir junho, a cafeteria passa a servir a refi
nada carta dos Vinhos Miolo, ideal para os 
dias de inverno. Experimente essas e outras 
delícias no Café do MARGS, de terças a 
domingos, das 10 às 19 horas. Fone 32214945.

LOJA A coleção de produtos com a marca 
da 25a Bienal de São Paulo está à disposi
ção do público na Loja do MARGS. Lápis, 
camisetas, baralhos, marcadores de página 
e objetos magnéticos vieram direto da capi
tal paulista para os visitantes do Museu. Os 
três volumes de catálogos com as obras ex
postas no Parque do Ibirapuera também 
podem ser adquiridos na casa. Além da 
Bienal, a Loja do MARGS oíerece catálogos 
de grandes exposições ocorridas no MAM- 
SP, no Centro Cultural Banco do Brasil e do 
MASP atualmente exibindo obras de Renoir. 
Da mostra do impressionista foram trazidos 
baralhos, camisetas e materiais de escritório. 
Todos os produtos são comercializados sob 
os mesmos valores praticados em São Paulo. 
Confira essas novidades de terças a domin
gos, das 10 às 19 horas. Fone 3228-8533. 
E-mail: lojadomargs@terra.com.br

os cur
sos de arte contemporânea ministrados no 
MARGS. Gravura em metal, com Wilson 
Cavalcanti, inicia as aulas em 18 de junho. 
Dois dias depois, Regina Ohlweiler recebe 
a primeira turma de Pintura, desenho e con
ceito. Orientação integrada em pintura, com 
Karin Lambrecht, apesar de começar as ati
vidades no dia 7 deste mês, ainda aceita ins
crições de novos alunos. Os programas in
cluem 26 encontros de quatro horas durante 
a semana, das 14 às 18 horas. Maiores in
formações no Núcleo de Extensão do

AAMARGS As parcerias firmadas entre
a iniciativa privada e a Associação de ^ 
Amigos busca beneficiar os sócios com des
contos e serviços ligados à cultura, além de 
aproximá-los ainda mais do Museu. Por isso, 
quem é amigo do MARGS tem 10% de 
desconto em qualquer compra feita na Loja, 
no Café ou no Bistrô do Museu. Além des
ses estabelecimentos, são oferecidos descon
tos e facilidades de pagamento na Arte Anti
guidade Dariano, Casa Masson, Ótica Con
fiança, Win Tour, Arteplantas, Arte Nobre, 
Nieto Molduras, Edelweiss, Arte & Cia, Casa 
do Desenho, Galeria Belas Artes, Natan Jói
as, Rota cultural Turismo, Cárdio Método, 
rede de hotéis Plaza e Revista Aplauso. As
socie-se à AAMARGS. Escolha sua catego
ria visitando a Associação de terças a sextas, 
das 13 às 18 horas. Maiores informações 
pelo telefone 32244255.

MARGS, pelo fone 3227-2311, ramal 15.

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

CO O •Fiat 
•Gerdau 
•Gráfica Palotti 
•Hotel Plaza São Rafael

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

•Nort South 
•Ouro e Prata 
• Revista Aplauso 
•Start Serviços Gráficos •Yázigi

•Terra
•Varig
•Viveiro Floricultura
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ARQUITETUR
Theo Wiederspahn: 

sucessos e derrotasi

m nômica, Banco da Província, Banco Ale
mão, Telefônica, Aliança do Sul, Café 
Colombo, Secco & Cia, H. Theo Moeller, 

Há menos de duas décadas o nome de teção estatal e os sete restantes estão preser- Germando Wahrlich, Irmãos Weingaertner
Theodor AlexanderJoseph Wiederspahn era vados sem o aval oficial. Além destes, ainda e tantos outros).
totalmente desconhecido. Com o fim da se responsabilizou por numerosos prédios Com o fechamento da firma de Ahrons,
repressão, começamos a olhar para nós mes- na região Wesbaden. 
mos. Então passamos a desconfiar dos maus 
usos que haviam sido feitos do movimento 
modernista. Pela primeira vez, desde a 11 
Guerra Mundial, começamos a olhar com 
benevolência para 
as realizações \ 
arquitetônicas de k 
nosso passado re
cente. Trabalhos 
de pesquisa fize
ram com que seu

Wiederspahn herdou seu legado e passou a 
Desavenças familiares e o fracasso de seu exercer seu ofício de arquiteto 

primeiro casamento certamente contribuí-
e construtor 

independente. Trabalhador compulsivo dei
xou, neste período, mais de quinhentos pro
jetos que atestam sua exuberante produção. 
Nestas três décadas e meia, passou por vári
as fases. Durante a 1 Guerra foi colocado

ram para tomar a decisão de atravessar o 
Atlântico. O puritanismo protestante da ci

dade não haveria de pe espanhola (que matou 18 milhões de 
pessoas) e com depressão, foi procurado 
pela Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana para desenvolver uma série de pro
jetos de igrejas e escolas para o interior do 
Estado. A nova constituição passou a exigir o 
registro profissional e o mais produtivo ar
quiteto de Porto Alegre foi rebaixado à cate
goria de “construtor licenciado”. Aj veio a II 
Guerra. Para sobreviver, tornou-se adminis
trador da construção de um cassino em Ca
nela que não chegou a ser concluído porque o 
jogo foi proibido. Enquanto isso, a polícia 
política deu uma batida em sua residência e, 
além de prendê-lo pelo crime de ter nascido 
alemão, ainda levou sua correspondência, seu 

o arquivo de jornais e parte de 
SjjplsSaEl seus projetos. Estes documen- 
‘MÊgMi tos nunca lhe foram devolvi- 

dos e hoje fazem muita falta 
Í para a história da arquitetura 
* de nossa terra.

Velho e alquebrado, en- 
cerrou seus dias fazendo seus 
últimos projetos aos pés da 
cama da esposa doente que 
exigia cuidados constantes.

Ninguém projetou e 
constmiu tanto quanto ele. 

Por isso mesmo, foi a

á ver com bons olhos
ê

sob suspeição por ser alemão nato e nos anos 
de imediato após-guerra foi colocado numa 
lista “negra" dos “germanófobos”. Na me
dida em que iam se desarmando os espíri
tos, Wiederspahn foi construindo uma só
lida empresa com um considerável número 
de colaboradores. Neste período construiu 
obras memoráveis das quais algumas ainda 
continuam de pé (Nicolau Ely, Bier & 
Ulmann, Paz Moreira) e algumas fabricas que 
se aproximaram muito do ideário modernista 
(como o Moinho Chaves). Construiu nu
merosas residências dentro do ideário da 
“nova objetividade” nos 
bairros nobres da cidade.
Mas pouquíssimas obras so- C 
breviveram ao terremoto

um novo casamen- 
% to e sua segunda 1 ua- 
s de-mel foi aprovei

tada para deixar em 
definitivo sua terra

I

Wy/. nome começasse 
a entrar na roda 
das discussões. A
disponibilizado CaüdFafera -fS3alF 
de parte de seu

Não conseguin- 
: do o emprego pro

metido, veio a Por-

>
;N,\\

l i ira
to Alegre onde teve

arquivo revelou que não se tratava apenas de a felicidade de ser apresentado a Rudolf 
um arquiteto que havia realizado uma ou Ahrons que era o dono da maior empresa 
outra obra de valor mas que foi o arquiteto construtora da cidade. Este o colocou â tes- 
mais importante do Estado na primeira me- ta de departamento de projetos e de cons
tate do século passado.

Ao se chegar ao cinqüentenário de sua bro de 1915, quando Ahrons fechou sua
morte, ocorrida em 12 de novembro de firma devido aos problemas da guerra,
1952, impõe-se uma reflexão sobre a traje- Wiederspahn realizaria as obras 
tória de sua vida. Objetivamente, as con- portantes de sua vida, não só em Porto Ale- 
trariédades de uma vida feita de altos e bai- gre mas também cm numerosas cidades pelo
xos, vitórias e derrotas, bajulações e esque- interior do Estado. Lamentavelmente, o ar- 
cimento, sucesso profissional e falência, le- quivo desta firma está perdido e hoje é muito 
vantam a pergunta: será que valeu a pena difícil organizar a listagem das obras reali-
deixar a sua Wiesbaden, sua família e seu zadas. Algumas poucas foram colocadas sob
círculo de amizades para tentar um novo proteção legal (a Delegacia Fiscal, os Cor- 
começo no Brasilt reios e Lelégrafos, a Cervejaria Brahma, a

Quando desembarcou em Porto Alegre, primeira etapa do Hotel Majestic), algumas 
em abril de 1908, atendendo a um convite estão à espera de tal medida como a 
para trabalhar como engenheiro numa com- Faculdade de Medicina da 
panhia belga, mal havia completado seus UFRGS, outras sobreviveram 
trinta anos de idade, mas já podia apresen- semi-destruídas como o Ban- 
tar um currículo invejável. Como empre- co Pelotcnse e a Previdên- 
endimento familiar, já havia projetado e cia do Sul (dito Cinema

trução. Entre setembro de 1908 e dezern-

■

Ç j
modernista do “demolir ^Co mais ím-
para renovar”.

Depois veio a crise inter
nacional. O concurso para o 
projeto da sede do Banco Na- 
cional do Comércio fora ven- f) * jQWjP; 
cido na fase anterior. A ’jj j£ ím
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contratação de sua construção 
aconteceu em hora imprópria 
pois o levaria à ruína e à falên
cia. Mais tarde, profissionais 

inescrupulosos se apro
priaram de seu projeto 
e hoje vêm sendo proclamados como

•*:

maior vítima de demolições 
indiscriminadas. Só uma par-

Correios e Telégrafos

•Mili te ínfima continua de pé. 
Será que valeu a pena?lülili1 seus autores. 

Recolhido última pro-a sua Güriter Weimer
construído 15 palacetes numa gleba que seu 
pai comprara para fins de Ioteamento, dos

Guarani), mas a maioria priedade que, por estar em Arquiteto pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS 
Doutor em Arquitetura pela FAU-USP

foi i rresponsavelmente 
demolícla (Caixa Eco-

nome de outrem, não lhe foi,
quais quatro foram bombardeados cm guer
ras, outros quatro foram colocados sob proCL


