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Bienafvlercosul
EDITORIAL I Fundação Bienal

de Artes Visuais do Mercosul

Após concretizar uma parceria exitosa com 
a Pinacoteca do Estado em torno da 
exposição Livros de Waltércio Caldas, que 
trouxe ao MARGS mais de oito mil 
pessoas até meados de maio, o Museu 
recebe as esculturas de Luiz Gonzaga 
junho. Artista com participações em 
Bienais de São Paulo e do exterior, 
professor do Instituto de Artes da UFRGS, 
ele é, sem dúvida alguma, uma das 
referências na arte tridimensional. Sob a 
curadoria de Alfredo Aquino, o público 
poderá apreciar 50 obras em resina, bronze 
e ferro, tendo a natureza como referência 
central.
Enquanto isso, o Museu prepara-se para 
abrigar Paris 1900 que, no momento, 
encontra-se no Centro Cultural Banco do 
Brasil do Rio de Janeiro, seguindo depois

para o Museu de Arte de São Paulo. 
Vamos oferecer, pela primeira vez, ao 
público gaúcho, em outubro, um pouco 
antes de abrir a Feira do Livro de Porto 
Alegre, a oportunidade de aproximar-se 
de obras de artistas franceses, nomes 
referenciais do imaginário ocidental como 
Rodin, Toulouse-Lautrec e Renoir.
Sem descuidar de seu patrimônio, o 
MARGS segue ampliando a coleção, 
dando à nossa casa, cada vez mais, a 
identidade de um Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Até o final do ano, 
teremos ampliado o acervo em mais de 
300 obras, preenchendo lacunas de nomes 
históricos através de aquisições e doações 
de empresas e artistas. Um deles foi 
Carlos Alberto Petrucci que, 
recentemente, doou 11 obras de

autoria, entre óleos, aquarelas e têmperas. 
A maioria das obras, algumas premiadas, é 
da década de 50, época em que o artista 
tinha uma atuação intensa no sistema de 
arte sulino.
Nessa edição, apresentamos a nova 
direção da Associação dos Amigos do 
Museu e oferecemos aos nossos leitores 
um passeio pela 25a Bienal de São Paulo, 
uma entrevista com o diretor da 
Pinacoteca do Estado (SP), Marcelo 
Araújo, um depoimento de Waltércio 
Caldas sobre seu processo criativo, além 
de um texto sobre psicanálise e criação, 
uma experiência reflexiva que vem se 
desenvolvendo, periodicamente, no 
MARGS.

Um ano antes de 
inaugurar, a IV Bienal do 
Mercosul já começa a 
tomar forma. O tema 
central, que será 
percorrido pelo curador- 
geral Nelson Aguilar e sua 
equipe, será arqueologia 
contemporânea, uma 
proposta ampla, mas que 
deve ganhar mais nitidez 
nos próximos meses na 
medida em que avança o 
trabalho de campo, visitas 
aos ateliês e seleção de 
artistas. Uma das 
novidades da próxima 
edição será a mostra 
Transversal, coordenada 
pelo atual curador da 
Bienal de São Paulo, 
Alfons Hug. O recorte 
transversal pretende 
contemplar a produção 
situada além do limite 
geográfico do bloco 
econômico do sul, 
reunindo produções 
latino-americanas.

Desta vez, o México é 
o país homenageado e deve 
oportunizar a proximidade com a obra 
paradigmática de Orozco, um dos 
artistas fundamentais do muralismo 
mexicano. O resgate histórico será um 
dos pontos fortes da exposição; todas 
as representações vêm acompanhadas 
de mostras de caráter museológico a 
fim de situar o público no contexto e 
na história da produção artística. O 
curador-adjunto Franklin Pedroso será 
o responsável pela seleção dos 
brasileiros.

n3
CD
C

<rd
1_em

O
Q_
Enossas

CD
C
O
u
rdFábio Luiz Borgatti Coutinho 

Diretor do MARGS • i ■sua
CuO
O
OAMIGOS

Nova diretoria toma 

posse na AAMARGS

(D
Z5Uií-.

terte«nUa sobre 
Lto poético cr

<

potsdamer
gens cultu- 4 Exp°^A na 
rais, distri- Bienal de sao

buição de ca- ' P
tálogos e livros

25àA nova diretoria da Associação de Ami
gos do MARGS, empossada no final do mês 
de abril, já tem prioridades para a gestão que 
se estende até 2004. Uma delas é aplicar estra
tégias que aproximem os 550 sócios do Mu
seu. O caminho traçado pelo presidente Justo 
Werlang inicia com uma pesquisa sobre quem 
é amigo do MARGS. Os primeiros dados re
velam um grande contingente de associados 
da terceira idade. Frente a isso, a jornalista e 
diretora Paula Ramos vem selecionando

instituições gaúchas ligadas à cultura.
Instaurar o caráter comunitário às ativida

des da Associação de Amigos tem como meta 
fazer com que as pessoas sintam-se parte do 
Museu. A AAMARGS quer se estabelecer 
como tima porta de acolhida aos mais diver
sos públicos. Nesse sentido, uma série de reu
niões vêm acontecendo com os concessioná
rios da Loja, do Café e do Bistrô do MARGS, 
para que os diferentes núcleos do Museu atu
em em hannonia com a atual direção, tendo 
como objetivo central a satisfação do visitan-

Paulo.

aos sócios, etc. A artista plástica e também 
conselheira Heloisa Crocco investe na pro
moção de um concurso de design para produ
tos com a marca do MARGS.

A construção do anexo é outra grande meta 
que a Associação pretende alcançar. Marco 
Antônio Oliveira dedica-se especialmente à ela
boração de projetos como este, à formalização 
da cedência do prédio, à busca de patrocínios 
para reforma, ao planejamento de utilização e 
atividades que ocuparão o espaço.

A pretensão de chegar aos mil sócios até o 
final do mandato entusiasma a diretoria 
um longo trabalho que recém começa. A atu
ação em equipe será decisiva para o bom 
engajamento de profissionais que dedicam-se 
de forma voluntária às atividades da 
AAMARGS. Ainda que as estratégias de ação 
estejam em fase de estudo, sempre é renova
do o convite paia que os visitantes e interessa
dos consolidem sua amizade com o Museu. 
Para se associar à AAMARGS basta compare
cer à sede, que fica na Praça da Alfândega, sJ 
n°, de terças a sextas, das 13 às 18 horas. 
Fone: 32244255

par-
2 cerias com empresas que ofereçam benefícios 

aos sócios de acordo com o interesse de tal 
público. Visando atender a todos os amigos, 
serão promovidos encontros com artistas, via-

O presidente da Fundação Bienal, 
empresário Renato Malcon, estima 
um custo de R$ 10 milhões para o 
projeto, com investimentos pesados 
em arte-educação. Conforme o desejo 
de seus organizadores, a quarta edição 
deverá elevar Porto Alegre a um centro 
emissor de mostras inéditas que, a 
partir daqui, vão percorrer outros 
espaços. A relação física da capital com 
a arte também não será esquecida. 
Como nas edições anteriores, a 
próxima Bienal deve revelar aos porto- 
alegrenses e aos visitantes as

te.

A hospitalidade será extensiva aos sócios 
em visita à sede da AAMARGS. O conselhei
ro fiscal Moacir Kruchin reúne idéias no de
senho de um novo layout para a sede da Asso
ciação. Constatou-se a necessidade de um es
paço onde a recepção ao amigo do Museu 
seja intensificada e as funções da diretoria se
jam desempenhadas em um local dinâmico.

Neste início de mandato, a nova diretoria 
trabalha na formalização de procedimentos in
ternos, criando um manual que auxilie na exe
cução das tarefas junto com o estatuto. Para 
isso, a auditora e tesoureira Clarice Chameski 
foi convocada com a função de planejar os 
caminhos a serem percorridos para o sucesso 
do Projeto Aquisição do MARGS, assim como 
a promoção de encontros com artistas, via

gens culturais, distribuição de catálogos e li
vros aos sócios, etc. em

O vice-presidente Marco Antônio Konig 
de Oliveira lembra o quanto é fundamental 
que o projeto de parceria seja atrativo para 
todas as partes. O objetivo é sensibilizar 
presários com uma visão cultural comunitá
ria. O caráter social das ações promovidas pela 
instituição não se restringe à consolidação de 
parcerias. Há uma discussão de um acordo 
com a ONG Parceiros Voluntários, com o 
intuito de promover cursos para a formação e 
prática de um grupo de voluntariado na área 
cultural. Esse “banco de trabalho voluntário” 
beneficiaria não apenas o Museu mas todas as

em-

posssibilidades de algum espaço 
escondido ou pouco aproveitado na
cidade.

Ana Maria Brambilla
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ENTREVISTA
Darceria estratégica

A k
JM - Como se encontra hoje a Pinacoteca 
do Estado, quais são seus projetos?

Marcelo Araújo -A Pinacoteca é uma 
instituição que, após a gestão de 10 anos de 
Emanuel Araújo, conquistou destaque e 
experiência no cenário museológico 
brasileiro. Ela é o museu de arte mais antigo 
de São Paulo, fundado em 1905. Ocupa 
hoje um prédio totalmente restaurado com 
excelente nível técnico de conservação e 
preservação, abrigando um dos mais 
importantes acervos de arte brasileira dos 
séculos XIX e XX. Além disso, organiza e 
recebe grandes mostras internacionais e de 
arte brasileira. Para o ano de 2002, temos 
algumas mostras muito significativas no 
nosso horizonte como, por exemplo, as 
exposições atuais de Ives Machado e João 
Câmara. No final de junho, teremos a 
abertura da exposição de Waltercio Caldas, 
a que está sendo apresentada aqui no 
MARGS. Dentre as questões que eu venho 
procurando desenvolver é a parceria com 
outras entidades museológicas. Acredito, 
profundamente, que parceria é um caminho 
totalmente necessário para o 
desenvolvimento, fortalecimento e 
aprimoramento dos museus. Nesse sentido, 
o MARGS é um parceiro extremamente 
qualificado e importante para a Pinacoteca, 
na medida que são instituições que guardam 
sintonias de acervo, do prédio, de sua 
própria história. A exposição do Waltercio 
já é um momento privilegiado desse 
intercâmbio.

JM - Há outros projetos em curso?

MA - Até o final do ano, teremos a 
exposição do Luiz Arthur Piza que será, 
primeiro, apresentada na Pinacoteca e, 
depois, no MARGS. Atualmente, estamos 
discutindo possibilidades de fundição de 
esculturas em bronze do acervo das duas 
instituições; parcerias na área de restauro 
entre os dois laboratórios; e ainda a 
possibilidade de intercâmbio de exposições 
dos acervos dos museus. Obviamente, 
teríamos que pensar em um recorte do 
acervo. Ainda não nos aprofundamos. Mas 
acreditamos que essa seleção deva oferecer 
ao público gaúcho uma idéia da 
abrangência, da diversidade do acervo da 
Pinacoteca do Estado. Temos alguns núcleos 
importantes, como um grande conjunto de 
obras de Pedro Alexandrino e do Almeida 
Júnior, que foram dois pintores atuantes em 
São Paulo no final do século XIX e início do 
século XX.

JM - O que as parcerias representam em 
termos de redução de custos, de 
descentralização cultural. Na medida em 
que estamos em pontos geográficos 
distintos, fazendo um intercâmbio não 
muito freqüente, qual impacto disso no 
circuito artístico?

MA - Do ponto de vista pragmático: 
parceria possibilita a redução dos custos.
Para apresentar uma exposição em um

L em gesso que as instituições
museológicas possuem nas suas 

coleções. Obviamente, são 
respeitadas questões de 
direito autoral, assim como 
os procedimentos técnicos 
de fundição. É um dos 
exemplos mais palpáveis da 
importância e do potencial 

das parcerias.

JM -O que o senhor prevê 
para o museu no futuro? Pode 

ser algo mais acessível no 
jP^ imaginário do grande público?

PP' MA - Eu espero que seja. Os
museus precisam trabalhar para isso, 

caso contrário estão fadados a desaparecer. 
A importância dos museus funcionarem 
como referencial de identidade às 
populações é uma visão relativamente 
recente. Historicamente, os museus sempre 
foram pensados, construídos e funcionaram 
como espaços de exclusão, de delimitação 
de fronteira, de construção de poder e de 
saber. Muito recentemente, talvez a partir 
da segunda metade do século vinte - 
quando falamos de museus, temos três 
séculos desse modelo institucional - é que 
questiona-se o contrário. O museu, hoje em 
dia, deve funcionar como espaço de 
inclusão, de abertura e de conquista. Isso é 
uma responsabilidade dos museus. No 
Brasil, onde a história dos museus é mais 
recente, eles estão presentes há pelo menos 
um século. Nesse período, funcionaram 
como espaços de exclusão por uns 70, 80 
anos. A nova postura é algo difícil de ser 
atingido, mas é a partir dessa perspectiva 
que os museus precisam trabalhar: 
conquistar e sedimentar o público, o que é 
sempre um desafio.

JM - Considerando que a Pinacoteca tem 
um núcleo forte do segmento da arte 
produzida no século XIX, quais as 
possibilidades de divulgar esse acervo?

MA - Essa questão é curiosa. As parcerias 
também são importantes para a conquista de 
público de outras cidades. Ao fazer essa 
parceria com o MARGS, vamos 
conquistando os gaúchos que vão a São 
Paulo. Por sua vez, os paulistas, quando vêm 
aqui em Porto Alegre, vão querer visitar o 
MARGS na medida em que ele já se tornou 
uma referência no imaginário do público. 
Com os 80 anos da Semana de 22, ficou 
claro que houve, na historiografia, um 
processo de priorização e valorização da 
Semana como ponto fundante da história da 
arte brasileira. É uma construção que começa 
a ser revista e questionada. A criação artística 
não surge do nada, alimenta-se da história 
artística ou social. O aparente desinteresse 
pelo século XIX começa a ser reconsiderado, 
já que trata-se de uma produção 
extremamente interessante, rica, diversa, 
peculiar e que está na gênese do modernismo 
brasileiro. É óbvio que a arte brasileira não é

o barroco e, depois, o modernismo, como se, 
nesse meio tempo, não houvesse nada. É 
esse, justamente, o papel dos museus; dentro 
dessa função fundamental que é a 
preservação, ele deve sinalizar as produções 
importantes, ricas e que tiveram seus papéis 
sem os quais seria absolutamente impensável 
e incorreto pensar sobre a arte brasileira 
contemporânea. Não falo nem do 
modernismo, mas da contemporaneidade.

JM — A Pinacoteca investe em projetos de 
publicação?

MA - Temos uma 
produção editorial 
muito grande de 
catálogos, com uma 
média de seis 
exposições
temporárias ao mesmo 
tempo. Ao fim de 
cada ano somamos, 
em média, vinte 
mostras, quase todas 
com catálogo. Vamos 
lançar, agora, dois 
volumes que foram 
desenvolvidos na 
gestão do Emanuel, 
documentando todo o 
processo de reforma 
do prédio da 
Pinacoteca, as 
exposições realizadas e 
as obras adquiridas 
nos últimos dez anos.
São dois volumes que 
vão balizar a história 
da instituição. Estou 
discutindo com 
minha equipe técnica 
alguns projetos que 
quero implantar ou 
retomar, e que 
consiste em termos 
um boletim bimensal.
Há uma brincadeira tradicional que deixa 
todos nós, que trabalhamos em museus, 
muito irritados: como o leigo pode entender 
no que tanto trabalhamos para pendurar os 
mesmos quadros nos mesmos lugares? Há 
um preconceito difícil de ser desfeito, o 
público não tem idéia da complexidade do 
processo de trabalho museológico. 
Conhecemos o longo caminho que um 
quadro percorre para chegar na parede, um 
caminho de aquisição, de documentação, de 
restauro, de reflexão curatorial, de trabalho 
educativo, quer dizer, é uma longa cadeia 
composta por uma série de profissionais de 
diferentes áreas que intervém, muitas vezes, 
durante anos. O boletim da Pinacoteca, deve 
cumprir a proposta de evidenciar essa 
complexidade. É responsabilidade do museu 
dar visibilidade ao seu processo até para 
justificar os investimentos públicos e 
privados feitos nas nossas instituições a fim 
de que elas cumpram um papel social.

Entrevista e edição de Cida Colin

A O novo diretor da Pinacoteca do 
Estado de Sào Paulo, Marcelo 
Araújo, esteve no MARGS para 
acompanhar a abertura da 
exposição Livros, de Waltercio 
Caldas. É a primeira parceria entre 
as duas instituições em torno da 
exibição do trabalho de um dos 
artistas mais inquietos da produção 
brasileira contemporânea. Araújo 
anuncia novos projetos e defende 
os intercâmbios entre museus 
como estratégia de ação cultural.
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segundo 
ou terceiro 
museu é preciso 
estender o seguro, o transporte das obras e 
aumentar a tiragem do catálogo. Isso 
significa, a grosso modo, um acréscimo de 
20 a 25 por cento no orçamento. 
Obviamente, o ganho é imenso. É possível 
aproveitar todo o grande investimento feito 
para a produção de uma exposição em uma 
cidade e, com uma soma pequena, 
apresentá-la em uma segunda cidade, com 
um impacto maior de público e de área 
física beneficiada pelo acesso a produto. Do 
ponto de vista cultural e de políticas de 
patrocínio, é óbvio que uma empresa vai se 
interessar mais por uma exposição que será 
exibida em São Paulo e em Porto Alegre. 
Juntam-se esforços sobre como pensar a 
exposição, discute-se conjuntamente, 
respeitando as áreas políticas de cada uma 
dessas entidades. Isso cria uma dinâmica 
que, para mim, é fundamental. Acho que é 
o futuro dos museus.

JM - A parceria como uma tendência.

MA - Sem dúvida nenhuma. Além das 
exposições temporárias, é preciso estender 
convênios também para a área de 
conservação e restauro. Há experiências 
muito importantes que são desenvolvidas 
muitas vezes numa unidade e que podem 
ser compartilhadas com outras instituições. 
Por exemplo: uma entidade tem um 
laboratório com especialidade na área de 
restauro de papel e a outra em pintura. 
Posso, então, mandar uma obra de minha 
instituição para ser restaurada no museu 
parceiro. Isso pode ser pensado em todas as 
áreas, como na educação e na 
administração, uma área sobre a qual não se 
conversa muito, mas que é tão fundamental!

JM - O MARGS viabilizou uma parceria 
com o Museu Nacional de Belas Artes para 
fundição de bronzes.

MA - A Pinacoteca também já teve uma 
parceria assim com o Museu Nacional de 
Belas Artes. São iniciativas importantes 
porque permitem o preenchimento de 
lacunas de acervo a partir de um 
procedimento muito interessante que é a 
fundição em bronze a partir dos originais

José Ferraz de 
Almeida Júnior. 
Saudade, 1899. 
Acervo da Pinacoteca 
do Estado de São 
Paulo.
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BIENAL DE SAO PAULO

Metrópole, necrópole,PARIS AUSENTE
A 25a da Bienal Internacional 
de São Paulo encerra sua 
temporada no início de junho. 
Um mês antes do término do 
evento, mais de 400 mil 
visitantes já percorreram o 
pavilhão no Parque Ibirapuera, 
onde estão trabalhos de 190 
artistas de 70 países. Após uma 
crise que impediu a sua 
realização em 2000, o evento, 
que recebeu um investimento 
de 16 milhões de reais, abriu 
com fôlego renovado, 
provocando, como sempre, 
polêmicas e discussões. A 
curadoria, sob responsabilidade 
do alemão Alfons Hug, elegeu 
Iconografias Metropolitanas 
como cerne das obras expostas. 
O projeto curatorial criou 
subdivisões que orientam o 
visitante nos 30 mil metros 
quadrados do pavilhão Ciccillo 
Mattarazzo: 7 7 Metrópoles (São 
Paulo, Caracas, Nova Iorque, 
Joanesburgo, Istambul, Pequim, 
Tóquio, Sidney, Londres, Berlim e 
Moscou), Representações 
Nacionais, Núcleo Brasileiro, Salas 
Especiais e Net Arte. Além destes, 
a construção de uma Cidade 
Utópica foi o caminho 
encontrado por Alfons Hug 
para equilibrar o caos urbano 
evidenciado na maioria das 
obras. Na 12a Metrópole. 12 
artistas receberam o desafio de

Discutir arte na cidade é algo que remete, 
com certa naturalidade, às manifestações 
iluministas e renascentistas surgidas em Paris. 
Ao selecionar as 11 metrópoles que estariam 
representadas na 25a Bienal, o curador Alfons 
Hug não incluiu a capital francesa. Questio
nado a respeito, foi sucinto ao justificar que a 
cidade-luz é o berço das artes modernas, mas 
não constitui uma referência na produção ar
tística contemporânea. Eis a preocupação em 
delimitar as obras que compõem a Bienal de 
São Paulo àquelas que ditem as tendências 
atuais. Seguindo esse mesmo pensamento, 
Hug não aceitou a presença do tradicional 
Núcleo Histórico. Para ele, artistas consagra
dos desvirtuam os propósitos de uma Bienal 
em dar visibilidade à arte do presente. A 
avalanche de novos suportes nas últimas dé
cadas provocou o estranhamento e um pro
vável afastamento de um público preso aos 
clássicos padrões artísticos. Hoje, quem vai à 
Bienal, busca o questionamento, interrogações 
lançadas por obras desprovidas de um senti
do evidente.

Para essa construção nada simplista, a 
equipe de montagem encontrou inspiração no 
caos da metrópole: nada mais verídico para 
orientar a disposição das obras no pavilhão. 
Em três pavimentos ligados por escadas ro
lantes e rampas, países, gêneros, segmentos se 
avizinham em uma desordem guiada apenas 
por uma divisão cromática. Trabalhos das Re
presentações Nacionais vêm acompanhados 
pelo Núcleo Brasileiro que se mescla às Salas 
Especiais e assim sucessivamente. São mani
festações mexicanas ao lado de ucranianas. Ar
gentina e Coréia se aproximam da Venezuela 
e de Taiwan.

A produtora cultural Yara Kerstin Richter 
enfatiza a idéia da cidade como um grande 
espelho da vida. Nela, se materializam todas 
as influências, os pensamentos, os choques cul
turais. 'A metrópole é um mix, um excesso 
sem controle”. A 25a Bienal assumiu o desa
fio de mostrar o caos e eventuais soluções atra
vés da observação dos artistas. Assim, foi cria
do um ambiente que reproduz a aflição natu
ral da cidade, o algomerado de idéias que gera, 
por instinto, tendências artísticas, sociais ou

Quente IgjpTOGRAFIA
A fotografia foi um dos suportes mais va

lorizados, sendo considerado o ponto forte 
dessa Bienal. Explorada principalmente por 
artistas estrangeiros, a fotografia perdeu seu 
caráter de mero registro. É concebida a partir 
de um variado leque de linguagens. O tem
po, por exemplo, e nele implícito o progres
so, conduziu a obra de Michael Wesely, repre
sentante de Berlim. Na seqüência de fotos 
Potsdamer Platz, o artista trouxe imagens da 
capital alemã captadas durante dois anos por 
uma lente fotográfica. O resultado foi 
gestão do movimento na metrópole, 
dança da paisagem provocada pela constru
ção de novos prédios, pela superposição de 
cenários e, portanto, o ritmo frenético que as
sumem os habitantes da urbe. Igualmente 
apostando na formação arquitetônica das me
trópoles, Alexander Apostol, de Caracas, ques
tiona as funções sociais quando evidencia ru
ínas, deslocamento de prédios, ausências, som
bras e caminhos na obra Série Residente Pulido: 
Sèvres.

Ao lado das manifestações africanas, as in
tervenções dos artistas asiáticos compõem um 
segmento diferenciado. Em uma série de blo
cos, provenientes de diversos países, a sensação 
transmitida pelos orientais é uma só: angústia.

Amparada pelo Taipei FineArts Museum, 
a composição A Corrente provoca o 
sufocamento em uma das obras mais 
sensibilizantes da Bienal. A sala negra ocupa
da por C Jiien-Chi Chang oferece uma seqüên
cia de 38 fotografias de pacientes de um hos
pital psiquiátrico de Taiwan. As imagens re
produzem os modelos em corpo inteiro, em 
dimensões semelhantes às reais. A tortura, o 
cárcere e a dor evidenciam-se à primeira vista, 
quando o espectador observa que todos os pa
cientes estão acorrentados uns aos outros. Ves
tidos por uniformes sujos, inquietam o visi
tante com seus rostos expressivos e os olhares 
instigantes. O sofrimento evidente, por ve
zes, é mascarado pela alienação. São traços de 
ódio, repulsa, indiferença, deboche, tristeza 
e, possivelmente, curiosidade diante da câmera 
que os capta.

Mas não foi apenas Chien-Chi Chang que 
trouxe imagens de um Oriente oprimido. Atta 
Kim, representante de Tóquio no segmento 
das 11 Metrópoles, criou instalações com a pro
posta de serem novos museus. Dentro de cu
bos de acrílico, o lugar das peças em exposi
ção é ocupado por pessoas. Homens e mu
lheres de todas as idades aparecem 
ria, completamente despidos, pressionados 
pelas mínimas dimensões físicas que lhes 
cabem. A falta de espaço pode não ser 
apenas territorial, mas psicológica, 
como na obra de Gong Xing 
Wang, de Pequim. A sala es- ^ 
cura ocupada pelo artista 
apresenta uma vídeo- 
instalação onde o es- 
pectador é envolvido 
por quatro telões 
posicionados nas paredes.
As imagens projetadas são 
de portas fechadas que se ^ 
abrem por intervalos de poucos ' 
segundos e batem, abruptamen
te, causando o sufocamento e a li
mitação dos movimentos.

a su-
a mu-

Desviando da imagem típica da metrópo
le, o fotógrafo Arthur Ornar dedica-se às cenas 
cotidianas do Afeganistão, um espaço já sim
bólico na recente história do século XXI. A co
leção de 17 trabalhos denominada Viagem ao 
Afeganistão - Em busca dos Budas explodidos de 
Bamiyan, explora a agonia gritante nos rostos 
de crianças, velhos, adultos, soldados armados 
que vivem sob o medo e a ameaça da guerra. 
Provoca o espectador ocidental diante de sorri

sos eufóricos de pequenos cidadãos brin- 
cando ao lado de ruínas e carros 

w baleados.

na maio-

imaginar soluções, caminhos 
que vislumbrem um futuro para 
a cidade contemporânea.
A seguir, sete percursosv

possíveis pelas cidades
imaginárias da Bienal.

comportamentais.

Chien-Chi Chang, A Corrente. 1998
Arthur Ornar, Viagem ao Afeganistão.
2002



o caos em excesso
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FORMAÇÃO H

As estratégias destinadas ao 
atendimento ao estudante na 3 
Bienal de São Paulo têm gerado J 
altos índices de visitação. Somen
te a recepção de grupos agendados 
para visitas monitoradas tem chegado 
a 3500 alunos, além de outros 5 mil 
que participam do projeto Jovem Pro
tagonista, desenvolvido pela Secretaria 
de Educação de São Paulo. Nessa inici
ativa, 200 mil ingressos foram compra
dos para que estudantes de regiões ca
rentes do Estado tivessem a oportuni
dade de visitar o evento. Para atender

^^NTIDOS POSSÍVEIS
O equatoriano Manuel Cholongo não se 

limitou a montar uma instalação curiosa; gra
vou na entrada de sua sala

J^DADE MÍDIA
A 12a Metrópole desmente a essência utó

pica que a propõe, pela obra de Roberto 
Cabot. Mediamorphose é uma instalação ati
va, uma arte mutante que interfere e sofre in
terferência na observação de cada visitante. 
Consiste em uma sala precedida por 
boço incompreensível. Para entrar na sala, o 
espectador é obrigado a acompanhar os ra
biscos e, surpreendentemente, sua imagem é 
captado por uma web-cam, ferramenta cada 
vez mais popular aos internautas que alme
jam observar territórios longínquos. No 
mo instante, a foto produzida pela web-cam é 
exibida em uma grande tela. A surpresa mai
or do espectador é ver o próprio rosto proje
tado na obra e, ao fundo, os esboços antes 
incompreensíveis, transformados num bata
lhão de exército partindo para o ataque. A téc
nica explorada pelo artista franco-brasileiro 
possibilitou a captação da imagem do mural 
a partir de um ângulo cm que as manchas 
fossem aglomeradas e produzissem uma 
ra nítida.

Mediamorphose defende a teoria de q 
entorno, a rotina das cidades não pode mais 
ser vista a olho nu, mas somente através das 
telas midáticas. Realidade e compreensão são 
mediadas pelos olhos ávidos e nada isentos 
das câmeras. O artista arrisca, em seu projeto, 
na hipótese de que os eventos distantes têm 
mais importância do que a vida próxima do 
receptor. A curiosidade, aliada à tecnologia e 
à aceitação fácil da mensagem veiculada pela 
mídia, cria cidades que se estendem muito 
além dos limites administrativos ou 
territoriais. Por outro lado, a cidade é em si 
um sistema de informação e de comunica
ção; o objeto é substituído pela imagem, pela 
escrita luminosa.

uma poesia que 
sugere a criação de uma ponte entre o mundo 
material e o espiritual, o que levaria à 
preensão de que a arte não deve apenas edu
car o visual, mas também os chamados Semi

co m-

um es-
dos superiores, como a imaginação, a inspira
ção e a intuição. Cholongo se apropria do ven
to enquanto objeto artístico. A sensibilidade 
corporal recupera o caráter antropológico des
se fenômeno natural ao moldar o cotidiano 
das civilizações, suas moradas, o movimento 
das águas, a erosão dos solos, a abertura de 
cavernas. Assim se concretizam propostas es
téticas que também acreditam na variabilida
de dos sentidos que a arte pode despertar.

O brasileiro Nelson Leirner, em sua sala 
especial no terceiro piso do pavilhão, opõe a 
visão estática de uma mesa de pingue-pongue 
acompanhada por 2400 bolinhas e 250 ra
quetes. O ambiente ganha dinâmica através 
do som das batidas secas das bolas contra a 
mesa, acompanhando a variação de ritmo e o 
volume das jogadas. O apelo visual choca-se 
com o auditivo e causa uma falta de corres
pondência entre aquilo que é visto e ouvido 
pelo visitante. Nessa mesma linha, Marcos 
Chaves criou Morrendo de Rir, uma sala com 
fotos ampliadas do próprio artista 
de gargalhadas. O silêncio local traz incoe
rência. O ajuste de fones de ouvidos aos visi
tantes, porém, oferece o som ininterrupto de 
risadas variadas. O riso espontâneo é 
ação invariável do espectador, provando que 
a integração de obra, artista c público atingiu 
seu clímax.

Gil Vicente. Auto-Retrato Rorschach - Eu e José Cláudio. 2002

mes-
esse fluxo intenso de público, os 94 monitores 
preparados para mediar visitas à Bienal não 
foram suficientes. Assim, o auditório do Pavi
lhão Ciccillo Matarazzo oferece 13 sessões di
árias de passeios pela mostra, através de vídeos 
produzidos pela equipe da Ação Educativa. 
Cada sessão chega a acolher 400 adolescentes.

Todos esses números ainda são considera
dos baixos pela coordenadora da Ação 
Educativa, professora Cisa Picosquc. Ela com
para esses índices aos 3 milhões de alunos que 
estão matriculados na rede pública de ensino 
da cidade de São Paulo. Gisa ressalta a dificul
dade natural de o público aceitar as manifes
tações artísticas atuais. Nas edições anteriores, 
quando a Bienal ainda apresentava núcleos his
tóricos, as pessoas eram atraídas para as obras 
conhecidas de mestres das artes plásticas, bus
cando o conforto da compreensão. “As pesso
as fugiam da arte contemporânea. Telas ou es
culturas clássicas são como uma narrativa tex
tual, onde o sentido está claro. A

L VICENTE
Convidado para ocupar uma sala no ter

ceiro pavimento da Bienal, Gil Vicente 
põe uma coleção de telas onde a ausência de 
luz dá forma a homens esguios. Através de 
grandes áreas em nanquim preto, cria um ce
nário de angústia acentuado pela distância 
táctil e espiritual dos personagens. O vácuo 
circundante, expresso na ausência da cor, re
cai com enorme peso sobre as figuras. Sobre 
as amplas dimensões do trabalho de Gil 
Vicente, o crítico Agnaldo Farias destaca que 
esse é um artista orientado por noções de rit
mo, força, tensão, expansão, desdobramento, 
enfim, predicados que incitem grandeza e sub
jetividade.

Com participação na III Bienal do 
Mercosul, em 2001, Gil Vicente desponta no 
panorama artístico brasileiro repensando os 
conceitos clássicos que integraram sua forma
ção. Inicialmente dedicado a retratos, nature-

com-

figu-

ue o

em cenas

uma re-
zas-mortas e paisagens, o artista sempre bus
cou a ambientação mais verídica para a sua 
pintura. Ao compor cenas de rua, deslocava- 
se para o local com o objetivo de integrar-se à 
paisagem, para que a variação da luz interfe
risse no resultado final. Nos retratos era possí
vel perceber a preocupação na fidelidade ao 
rosto modelo, respeitando a proporcionalidade

contemporaneidade não é assim. É como lem
brar quando a Bienal trouxe a arte abstrata. 
Iodo mundo olhava e dizia que não entendia 
ou não gostava daquilo”.

Após mapear os motivos que levam o pú
blico a não entender ou não gostar da arte con
temporânea, Gisa afirma que os conceitos cul
turais da população ficaram presos ao século

Da Venezuela, a representação foi guiada 
pelo propósito de aguçar a sensibilidade pela 
luz e pela cor. Carlos Cruz-Diez 
Cromossaturação, um complexo de três ambi

entes ladeados por tecido branco que

montou

refletem, cada um, luzes coloridas do e a relação entre figura e fundo. A mostra da
XIX. “A primeira pergunta que as pessoas fa-sistema RGB (vermelho, azul e verde). série 60 Cabeças, ocorrida no MAM-RJ em
zem quando entram em uma Bienal é: isso éEntrando na estrutura, o espectador é 1998, marca o rompimento do artista com aarte? E acrescentam, isto eu não gosto. Na arteconvidado a externar as sensações que variação de tons. Assim, Vicente adota o car-clássica, era óbvio o que o artista queria dizer.o tomam ao ficar completamente en- vão e o nanquim como suas técnicas preferen-
Agora, na arte contemporânea, a nossa inter-volvido por uma cor luminosa. O pro- ciais.
pretação, vale muito mais do que a intençãopósito é mostrar como as cores interfe- Nascido 1958, capitalNelson Leirner. 

A Mesa e Meus Pertences 
(detalhe). 2002

em nado artista”.rem no humor e no estado físico, pernambucana, Gil Vicente dedica-se às artescomo
a sugestão do frio pelo azul, a excitação plásticas desde os 13 anos. Inspirado nos
provocada pelo vermelho e a tranqüili- conterrâneos Francisco Brennand, João Câ-
dade transparecida pelo verde. Dedi- e José Cláudio, define a preferência pelamara
cado ao Movimento Cinético, Cruz- fiigura humana expressa por um traçado largo
Diez escolheu o conjunto de cores usa- e sem contornos. Sua formação teve passagem
do na construção da imagem da televi- por Paris durante a década de 80. Em 2000,
são e da tela do computador, ferramen- participou de uma exposição de desenhos no
tas elementares na rotina cujas ações po- MARGS.
dem não passar despercebidas pela sen- Cobertura em São Paulo de
sibilidade do inconsciente. Ana Maria Brambilla
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Metamorfoses do feminino
Examinar como a obra de arte nos interroga (ao público, aos psicanalistas 
e à própria artista) e nos instiga a respeito das metamorfoses do feminino, 
contrapondo e aproximando o ato psicanalítico e ato criativo, é o ponto 
de partida do Happy Hour Cultural do MARGS, que chegou à sua 
terceira edição no final de abril. O processo de criação de cada artista 
tornou-se parte da relação do público com a obra.
O projeto é coordenado pelos psicanalistas Jaime Betts e Lenira Balbueno 
Fleck, com assessoria das arte-educadoras Ângela Lopes e Emília Viero do 
Núcleo de Estudos da Mulher Contemporânea.
Na primeira edição, a convidada foi a escultora Cláudia Stern.
Em seguida, foi focalizado o trabalho multimídia de Liana Timm.
Na terceira edição, a protagonista foi a artista plástica Heloísa Crocco. Liana Timm, Cidade do meu olhar.

O trabalho de pesquisa segue à procura 
de significantes que, pela repetição insinu
am a expressão singular da subjetividade ar
tística nas entrelinhas do ato criativo, per
seguindo um “tesouro de significantes” a ser 
desbravado.

panha o enigma do processo criativo, como 
possibilidade de pensarmos metaforicamen
te as tentativas de (re)invenção do sujeito. 
Cada uma das artistas colaboradoras revela

pulsante, desejante, que nos empurra para 
a próxima edição, para a próxima criação, 
para o amanhã, enfim.

Toda obra de arte questiona, interpela 
ao observador e o convida a falar. Uma obra 
de arte, nesse sentido, faz de nós analisantes, 
pois falamos tentando desvendar seus mis
térios. Assim, também o artista e o psicana
lista são questionados um pelo outro e am
bos pela obra de arte: o que ato de criação e 
ato analítico têm em comum? Qual a rela
ção entre ato de criação, ato analítico e fe
minilidade? O que caracteriza o processo 
de criação?

O ser humano continua diante do de
safio de humanizar o real, um real que se 
recusa a ser capturado pelas redes imaginá
rias e simbólicas com que procuramos fixá- 
lo. Com o declínio das tradições, que da
vam uma certa estabilidade às nossas for
mas de ver, constituir e interpretar o mun
do, nossas referências foram se pulveri
zando rapidamente 
em direção a um in
dividualismo

pouco mais de um século, tornando possí
vel às pessoas se situarem em relação aos 
seus mitos individuais que substituem os 
mitos coletivos da tradição. A esse respeito, 
Freud tinha muito claro que os artistas, ao 
longo dos milênios, sempre anteciparam 
os movimentos do inconsciente na cultu
ra e na mente humana, transformando suas 
novas formas de retorno em arte. Assim, a 
psicanálise é a arte de escutar a poética das 
associações livres com a ciência que lhe é 
própria.

No Happy Hour Cultural com Heloisa 
Crocco, que ocorreu no dia 30 de abril, ti
vemos a oportunidade de contar com au
ditório lotado, num clima de descontração, 
cujo efeito foi traduzido nas palavras da psi
canalista Maria Auxiliadora Sudbrack: “He
loísa, obrigada por transbordares tua bela e 
marcante arte no Brasil escondido.”

Emíliâ Viero, Arte-educadora 
Jaime Betts e Lenira Balbueno Fleck, Psicanalistas

o estilo e modo singular de suportar o mo
mento lúdico e angustiante da faísca cria
dora que sustenta a passagem do vazio da 
tela ou página em branco à combinação de 
cor e forma que o desejo motiva, sem no 
entanto se desvelar, a não ser pelos indícios 
que a obra “concluída” deixa como vestígios.

Vem a público um universo de passos, 
idas e vindas, ensaios e pesquisas. Através 

de interlocução, onde renomadas artistas da remontagem da seqüência das obras que 
gaúchas abrem seus ateliês e oferecem ao

I rata-se de uma proposta, fascinante e 
curiosa, que envolve o público na co-auto
ria de uma aventura sui genens, ou seja, 
reveladora de algumas nuances do processo 
criativo que escapa e habita o autor da obra 
no processo de produção artística.

O Happy Hour Cultural é um espaço

pontuam a trajetória de vida artística, va
mos descobrindo uma série de “esquecimen

tos”, de inten
ções, de ele-

público um pouco do mistério que acom-

mentos que 
capturam e 
convocam à 
artista muito 
mais do que ela 
os escolhe, ar
ticulando mo
mentos de vida 

com os momentos da obra, que nem sem
pre são harmônicos, pois mais 
freqüentemente denunciam o conflito que 
todos vivemos em relação ao desejo que nos 
habita. Ao fazermos uma retrospectiva da 
obra, surge uma série de interrogantes que 
podemos trocar com a artista em relação às 
lacunas de memória que ligam um momen
to de produção ao outro.

Parte desse processo de (re)criação vem 
à tona no momento do Happy Hour; ou
tra parte surge na interação com o público. 
Outra parte, ainda, fica indecifrável,

mmsM que
chega muitas vezes a 
eliminar a alteridade

Heloísa Crocco. Série Aparas

do olhar e da palavra 
do outro. E que des
tino teremos se nos
sa obra de arte não 
instigar o olhar de 
ninguém, ou nossa 
palavra convocar à 
resposta nenhum 
interlocutor?

É nesse con-

0 próximo 
Happy Hour Cultural 
do MARGS
Metamorfoses do Feminino: 
ato psicanalítico x ato criativo
acontece no dia 25 de junho 
com a participação especial 
da pintora Karin Lambrecht. WÊmiá

■•V,

texto que surge a 
psicanálise, há

Cláudia Stern, Monumento a Zumbi.

start Fotolito • Impressão e Cópia Laser • Impressão Offset 
Digitalização e Tratamento de Imagens • Provas Digitais
Av. Protásio Alves, 3408 - Esquina Av. Palmeira - Petrópolis - Porto Alegre - RS 

CEP: 90410-007 - F/Fax: (51) 3338.7088 - start.rs@zaz.com.br
serviços gráficos

mArgs

mailto:start.rs@zaz.com.br


PATRIMÔNIO
Poros,
Mix,Monumenta Pixels

Um recorte do Centro de Porto Alegre 
quer dar à capital gaúcha o status de núcleo 
histórico. A faixa que se estende do portão 
do Cais do Porto até a Praça Marechal 
Deodoro concentra prédios tombados pelo 
IPHAN - Instituto de Patrimônio Históri
co e Artístico Nacional onde se estabelece
ram pontos referenciais do circuito cultural 
da cidade. O uso e a falta de reparos contri
buíram para a deterioração desses cartões pos
tais. Aliado às estratégias de revitalização do 
Centro, o projeto Monumenta, desenvolvi
do pela Prefeitura Municipal de Porto Ale
gre com recursos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, beneficiará locais como 
o pórtico de entrada do Cais, os armazéns A 
e B, o MARGS, o Memorial do Estado, a 
Praça da Alfândega, o Palácio Piratini, a Bi
blioteca Pública a Igreja Nossa Senhora das 
Dores e a Praça da Matriz.

Lançado no dia 18 de dezembro de 2001,

o programa prevê ações que visam a recupe
rar prédios cuja arquitetura reflita os diver
sos períodos das artes brasileiras, como o 
Barroco, a arquitetura colonial e o Art Deco. 
A idéia é valorizar a imagem de Porto Alegre 
como uma cidade turística, relacionando-a 
de forma harmoniosa com o Guaíba e recu
perando a antiga Rua da Praia enquanto cor
redor cultural. Além disso, a rua General 
Câmara, eixo central da área atingida pelo 
projeto, sofrerá alargamento das calçadas em 
patamares que conduzirão à elevada, mon
tando um espaço de maior interação do pú
blico com bancos e vegetação. Ao todo, se
rão investidos 16 milhões de dólares em obras 
que iniciam ainda este ano. O projeto final 
será encaminhado ao BID no final de maio 
e ainda depende da adesão de outras quatro 
cidades brasileiras ainda não definidas.

Atualmente, 27 cidades no Brasil já são 
beneficiadas pelo projeto Monumenta. Re

cife, Olinda e Rio de Janeiro foram as pio
neiras. A ação cultural foi instituída pelo 
Banco Interamericano por ocasião do ter
remoto de 1987, que destruiu o centro his
tórico de Quito, no Equador. Somente em 
território brasileiro, são investidos 125 mi
lhões de dólares em recuperação de facha
das, aquisição de bens e serviços e em inici
ativas de educação patrimonial.

Para o MARGS estão destinados 300 
mil dólares. As prioridades do Museu de 
Arte gaúcho são obras de impermeabi
lização, manutenção da clarabóia, limpe
za e pintura da fachada e restauro do re
boco. Após a aplicação dos recursos, o 
objetivo é manter o que foi beneficiado. 
O projeto Monumenta defende a idéia de 
que a ocupação, e a conseqüente conser
vação, são fatores fundamentais para que a 
história seja preservada sem as marcas do 
tempo.

Pela primeira vez em Porto 
Alegre, Helena Kanaan 
apresenta nas Salas Negras do 
MARGS, até 2 de junho, uma 
série de 10 trabalhos com 
imagens estilizadas de corações, 
a partir de uma técnica mista 
que une litografia e infografia 
sob base de papelão. Peças em 
largos formatos refletem com 
delicadeza esse signo popular e 
os diversos significados 
associados, possibilitando uma 
reflexão acerca da condição 
humana, da pluralidade de 
emoções e da maneira como 
elas envolvem o homem. Para 
isso, A artista abusa das cores 
fortes, colorindo os papéis com 
diversos tons entre o vermelho 
e o amarelo. Helena não usa 
qualquer ferramenta cortante, 
utiliza material retalhado, 
repicado e colado em camadas. 
Nascida em Bagé, Helena 
Kanaan é especialista em 
Litografia pela Scuolã II Bisont, 
na Itália. A artista leciona 
desenho e gravura na 
Universidade Federal de 
Pelotas. Seus 20 anos de 
carreira lhe renderam 14 
individuais, além de diversas 
mostras coletivas. Poros Mix 
Pixels foi selecionada através de 
edital do Instituto Estadual de 
Arte Visuais.

MARGS
LOJA O Livro Velázquez, peça componente 
da amai exposição de Waltercio Caldas, pode 
ser adquirido na Loja do MARGS. Uma co
leção de quatro obras referentes ao trabalho 
do artista carioca também está à disposição 
dos visitantes. Entre os destaques Waltercio 
Caldas, livro de Paulo Sérgio Duarte, editado 
pela Cosac & Naify. A edição bilíngüe traz, 
em 300 páginas, a reprodução de esculturas, 
instalações e livros-objeto do artista carioca, 
acompanhada por textos analíticos. A Loja do 
MARGS abre de terças a domingos, das 10 às 
19 horas. Fone 3228-8533. E-mail: 
lojadomargs@terra.com.br

volvem técnicas, reflexão sobre o objeto e 
experimentação de materiais. Inscrições jun
to ao Núcleo de Extensão do MARGS, pelo 
telefone 3227-2311, ramal 15.

visitação guiada ao pavilhão Ciccillo 
Mattarazzo, onde acontece a mostra, e o 
domingo livre para outros passeios cultu
rais. Aproveite as condições especiais de 
pagamento. O pacote inclui passagens aé
reas, hospedagem e translado. As inscrições 
não são restritas aos sócios da AAMARGS. 
Informe-se pelos telefones 3331-9141 ou 
3224-4255.

7
CAFÉ O Café do MARGS abre espaços
para a interação de seu público: a partir de 
maio, um livro estará à disposição para os 
visitantes manifestarem suas opiniões sobre 
os serviços, as instalações e os pratos servi
dos pela casa. Uma das propostas é fazer 
com que os clientes proponham novas re
ceitas para serem acrescidas ao cardápio tra
dicional e, assim, possam desfrutar de uma 
seleção gastronômica com sua marca pes
soal. Visite o Café do MARGS de terças a 
domingos, das 10 às 19 horas. Fone 3221- 
4945. E-mail: cafedomargs@terra.com.br

BISTRÔ A administração do Bistrô do 
MARGS, em resposta aos inúmeros pedi
dos, montou uma Central de Eventos. O 
objetivo da Central é personificar as ações e 
as necessidades de cada cliente na realiza
ção de eventos. O Bistrô do MARGS pos
sui uma capacidade de 70 lugares, onde 
podem ser realizados cafés da manhã, al- 
moços, jantares, coquetéis, formaturas, ani
versários e comemorações em geral. Aten
dimento pelo telefone 3235-3001.0 Bistrô 
fica aberto diariamente, das 11 às 21 horas. 
Reservas pelo telefone 3225-4484.

EXTENSÃO Na primeira semana de ju
nho iniciam os cursos Gravura em metal, 
Pintura, desenho e conceito e Orientação in
tegrada em pintura. As aulas práticas, nos 
torreões, serão ministradas pelos artistas 
plásticos Wilson Cavalcanti, Regina 
Ohlweiler e Karin Lambrecht. Em 26 
contros de quatro horas, os alunos desen-

AAMARGS Participe da excursão que a 
Associação de Amigos do MARGS promo
ve de 24 a 26 de maio, para a 25a Bienal de 
São Paulo. O roteiro prevê dois dias de

en-
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• Edelweiss
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DEPOIMENTO

Poética de densidades
Waltercio Caldas acompanhou passo a passo a sua exposição Livros no 
MARGS, mostra que em junho segue para a Pinacoteca do Estado (SP). 
Durante a montagem, descreveu para o Jornal do MARGS um pouco do 
seu processo criativo feito de contrapontos, densidades, paradoxos. Artista 
desde os anos 60, quando a desconfiança em relação às estéticas era o 
estímulo mais forte, mantém a inquietação como premissa. Como diz 
Waltercio, estética é uma dinâmica, não uma solução. ^

Detalhe da obra.
0 livro Velázquez. 1996

O ABISMOTEMPO
O abismo, para mim, é um motor. Na 
metáfora de abismo, há a idéia de que a arte 
seria um impulso, onde a gravidade importa 
mais do que a vontade, onde a caída é mais 
importante do que o objeto que cai. Como 
se você olhasse para o céu em uma região 
onde ele é bem estrelado; tão estrelado que 
parece mais compacto do que a terra onde 
você está, e a sensação é de que você vai cair 
para cima. Há mais gravidade acima do que 
abaixo. Hoje em dia, os telescópios estão tão 
poderosos que você não vê mais espaço no 
céu. O céu é uma parede, uma massa. Por 
ironia, isso parece ser uma sugestão do que 
pode acontecer com a arte daqui a algum 
tempo.

Sou um artista plástico, a maior parte de ” 
minha produção constitui-se de esculturas 
objetos e desenhos. A utilização eventual do 
formato livro vem do fato de que, às vezes, 
sinto necessidade de adicionar uma 
característica temporal, alem da espacial, aos 
objetos. O livro é, basicamente, um objeto 
temporal que tem seqüência, circularidade, 
continuidade. Ao utilizar o formato livro, 
tento evidenciar neste objeto suas 
características temporais e esculturais.
Alguns dos meus livros são até escritos. Mas 
há os que unem a escrita à 
tridimensionalidade, lidam com a relação da 
imagem com a figura e o texto. Às vezes, os 
livros adquirem características 
tridimensionais muito evidentes, quase 
escultóricas. Acredito que livros são objetos 
da família dos espelhos e dos relógios.

DESIGN X ARTE
Maiakowsky, ao fazer livros de poesia junto 
com El Lissitzky, tentava achar uma 
condição plástica adequada para sua 
poética. E natural que os artistas tentem 
acompanhar o caminho de sua idéia inicial 
até a reprodução, tentando preservar suas 
poéticas até o último estagio da impressão. 
Não é uma simples questão de design, mas 
de garantir as características plásticas de 
uma frase ou de uma imagem até a sua real 
conclusão. Talvez o livro seja um dos 
últimos estágios possíveis de operação antes 
de uma idéia se transformar 
irremediavelmente em cultura. Na 
realidade, trabalhos como os de Rodchenko, 
Masson, Max Ernst foram sempre tentativas 
de famílias diferentes de livros. Esse último 
chegou a chamar uma de suas obras de 
romance visual; ele faz um romance que, ao 
invés de ter palavras, tem imagens. É o 
primeiro romance de imagens, talvez 
porque uma “suposta limitação dos objetos” 
seja um estímulo para os artistas. Forçam-se 
os limites dos livros para que avancem mais 
um pouco em direção ao desconhecido, 
apostando na sua potência de carregar, de 
uma forma portátil, os significados.

LIVROS
Essa exposição será melhor ususfruída se 
relacionada com o resto do meu trabalho.
Ela é parte do que venho fazendo com o 
desenho, os objetos e as esculturas públicas. 
Na realidade, o que trabalho é um campo 
de significações, onde somente relações 
poéticas são consideradas. Esta exposição 
não foi montada em ordem cronológica. É 
como se eu tivesse feito uma curadoria de 
densidades. Estabelecer uma relação entre 
obras feitas em períodos tão diferentes é 
uma oportunidade muito interessante para 
o artista, e dá muito prazer... Enquanto 
estiver ativo e podendo realizar exposições, a 
curadoria do trabalho será minha. Alguém 
pode e deverá ter uma interpretação 
diferente da minha, mas faço questão que as 
pessoas conheçam a minha versão e que ela 
também entre em jogo. Curadorias, no afã 
de justificar as relações por elas mesmas 
estabelecidas tentam transformar hipóteses 
em verdades de resultado e acabam 
esquecendo, às vezes até propositalmente, 
que os objetos artísticos precisam respirar, 
mesmo estando aprisionados a uma relação. 
Para sua própria saúde, toda exposição 
deveria ser maior que a versão proposta por 
seus curadores. Dito de outra maneira, a 
arte deveria sempre transcender 
confortavelmente os limites de suas versões.

VELÁZQUEZ
Todo o livro costuma ser uma reprodução 
do que acontece fora dele. O livro é 
memória das coisas que não estão nele. No 
caso do Livro Velázquez, por uma intenção 
rigorosa, o que acontece ali, acontece no 
objeto que está em suas mãos. O Livro 
Velázquez não reproduz nada fora dele. A 
ação acontece no momento em que você 
está vendo o objeto. A relação do sujeito 
com o objeto é múltipla. A única coisa em 
foco neste livro é o próprio livro. O texto, 
que seria uma “reprodução”, está fora de 
foco. As imagens também. Mas o objeto 
livro está nítido. Tudo, neste livro, tem uma 
razão de ser, digamos, velazquiana. O texto, 
por exemplo, é uma invenção do artista. 
Velázquez foi o primeiro artista a 
reconhecer que, quando você pinta um livro 
à distância, você não consegue ler o texto do 
livro. Um livro pintado à distância só 
consegue mostrar sua mancha gráfica.
Ortega diz que Velázquez foi o primeiro 
artista a pintar o ar, pois entre um 
personagem e uma porta pintados há 
sempre uma pintura que denuncia o ar.
Seus quadros foram pintados ligeiramente 
fora de foco, por “borrones” e adquirem 
nitidez a partir de uma determinada 
distância. Nesse sentido, ele prevê o que vai 
acontecer no expressionismo. O meu livro é 
mais “fiel”, sob o ponto de vista 
velazquiano, do que um livro que reproduz 
um quadro de três metros, reduzindo-o a 
vinte centímetros e mudando as 
características fundamentais deste quadro.

HISTÓRIA DA ARTE
Para mim, a História da Arte é uma 
dinâmica de significados, um fluxo de 
relações. Eu, como artista, tendo o 
privilégio de, no século vinte, ter acesso a 
essa História como se fosse uma nova 
natureza. Mas “as significações” na História 
da Arte seguem-se refazendo apesar dos 
artistas e dos historiadores. Quando Picasso 
dedica-se a repintar “Las Meninas” não quer 
dizer que ele esteja querendo refazê-las, mas 
que ele foi inspirado pelo que viu, 
acrescentando aí uma nova questão. Na 
verdade, em alguma época da vida todo 
artista se projeta em outro artista. Há uma 
espécie de segunda natureza que acompanha 
a História da Arte por dentro. Nenhum 
artista conseguiría fazer o que faz se outro 
artista não tivesse feito outra coisa antes. 
Mas o que une todos os artistas é esta 
marcha contínua em direção ao 
desconhecido.

PUBLICO
No passado bem recente, a dúvida do 
público estimulava a resistência do artista, e 
isto resultava numa dinâmica muito 
interessante. Atualmente, os trabalhos de 
arte são aceitos com certa indiferença 
porque o público está cansado de resistir a 
eles. O público especializado está mais 
permissivo do que deveria. Costumo 
acreditar, com bom humor, que o público 
hoje é mais conceituai do que os artistas, 
porque se satisfaz com explicações quanto 
deveria estar mais desconfiado. Sempre me 
pareceu sadio que as pessoas utilizassem a 
arte para testar a desconfiança. É o destino 
da arte fazer com que as pessoas duvidem 
do seu próprio limite. Mesmo o objeto de 
arte duvida de seu limite, algo natural na 
medida em que está inventando uma 
circunstância para si próprio. É da natureza 
de um objeto de arte preservar, mesmo 
depois de concluído, o seu destino de 
hipótese.

OLHAR
Para qualquer artista, o olhar é sempre uma 
questão. Há quem diga que cada artista tem 
um projeto de “olhar” , ou seja, propõe, 
através de seus objetos de arte, uma maneira 
especifica de olhar. Acho que esta 
reinvenção constante do “olhar” é uma das 
características mais estimulantes da arte. 
Para mim, os materiais devem estar 
intimamente relacionados a seu uso 
plástico: têm de ser rigorosamente 
adequados ao projeto do qual fazem parte. 
Existe, afinal, uma reciprocidade entre o 
material, o projeto, o objeto realizado.
Busco um objeto que seja recíproco. Isso 
significa que todas as partes desse objeto 
devem se equivaler. Se ele for feito por 
transparências, elas terão de ter o mesmo 
valor da cor; e a cor, por sua vez, terá o 
mesmo valor que o peso deste objeto. Com 
isso, quero dizer que aspectos que não 
aparentam, na obra de arte são também 
materiais. A densidade de um objeto é seu 
material; a transparência do objeto é seu 
material; seu peso, igualmente. A ausência 
possível de parte de um objeto, assim como 
a sua presença, é material em arte.

FRONTEIRAS
Para projetar e realizar uma obra pública, é 
preciso considerar uma série de fatores 
invisíveis, como por exemplo: o objeto 
proposto não pode oferecer instabilidade 
mesmo com um vento de 140 quilômetros; 
o objeto deve considerar a presença e a 
segurança das crianças. Pequenos detalhes 
participam da obra. Um dos problemas 
mais graves é que a obra sofre de um excesso 
de visibilidade. Uma obra discreta, mas 
desnsa, não chega às pessoas com a 
autoridade de quem quer falar alto, mas 
sussurra a cada um em particular. Quando 
fiz a escultura Momento de Fronteira, ficou 
claro que nós não vemos nunca uma 
fronteira; só a enxergamos no mapa. Eu tive 
o privilégio de estar em uma fronteira 
brasileira delimitada por um rio, que é mais 
perceptível. Senti aí a necessidade de criar 
uma cartografia específica para esta 
escultura, um livro que tivesse uma relação 
poética com aquele objeto que está longe, 
na fronteira. Talvez uma cartografia 
imaginária.

PARADOXOS
O meu maior interesse é a relação entre os 
materiais. As tensões entre as características 
dos materiais são mais importantes do que 
os materiais em si. É como se, na realidade, 
não me interessasse a beleza, mas a beleza da 
beleza. Não utilizo um material que não 
demonstre 100% de suas características. Se 
utilizo o papel, ele é utilizado como papel; 
não pretende fingir ser outra coisa. O metal 
está na peça como metal. Não existe a 
possibilidade de haver, em meu trabalho, 
esta espécie de “ilusão de serviço”. Nenhum 
livro é, embora possa parecer, 
bidimensional. Ele contém uma seqüência 
de superfícies que são pura temporalidade. 
Meus livros tratam disso. São relações entre 
a bidimensionalidade da imagem e a 
tridimensionalidade do objeto, que 
resultam em livros de imagem 
tridimensional.

Entrevista concedida à 
Ana Maria Brambilla e a Flávio Gil 
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