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EDITORIAL
O mês de abril marca o reinicio do 
calendário de mostras temporárias, 
segmento que projetou significavamente 
o Museu no cenário cultural brasileiro a 
partir de 1999. A primeira mostra traz 
Waltercio Caldas às Pinacotecas, 
reunindo 28 peças produzidas por um 
dos mais relevantes nomes da arte 
contemporânea em 30 anos de carreira.
A obra de Waltercio, contemplada em 
diversos países da América e Europa, 
instiga o observador a questionar o 
cotidiano através da apropriação artística 
de um dos mais caros objetos da cultura 
ocidental, o livro. Mais do que honrar o 
Museu com a qualidade de suas peças, a 
exposição Livros, consolida o 
intercâmbio firmado entre o MARGS e a 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde

será exibida a partir de junho.
Durante todo o ano, a equipe do Museu 
vai priorizar a divulgação e consolidação 
do acervo, atraindo o interesse da 
população sobre obras pontuais de seu 
patrimônio. Nesse sentido, foi 
confeccionada uma coleção de pôsteres 
que ilustram 10 peças pertencentes ao 
acervo do MARGS. Em tamanho 35 x 
50 cm, as reproduções são 
comercializadas a um custo muito 
acessível na Loja do Museu. Essa 
iniciativa viabilizada pela Associação de 
Amigos, oferece ao público a 
oportunidade singular de ter, em casa, 
uma tela de Ado Malagoli, Iberê 
Camargo, Pedro Weingártner, Di 
Cavalcanti, Cândido Portinari, entre 
outros artistas de renome.

Além de apreciar a seleção livros-objeto 
de Waltercio Caldas e conhecer as 
reproduções do acervo, o visitante pode 
dedicar-se a uma edição do Jornal, 
enriquecida pela análise de Paulo Silveira 
sobre a exposição em cartaz. Na página 
três, o curador do segmento brasileiro 
da 25a Bienal de São Paulo, Agnaldo 
Farias, concede uma entrevista onde 
revela os parâmetros que utilizou na 
escolha dos artistas. Após esse amplo 
olhar contemporâneo, o Jornal do 
MARGS retoma seu veio de recuperação 
histórica, apresentando um breve 
percurso pela fundição artística no Brasil 
e, na contracapa, a história de Lunara, o 
fotógrafo que suspendeu em preto e 
branco a Porto Alegre do começo do 
século vinte.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

PATRIMÔNIO

Restauro no 

forte apache
Único palácio, na acepção do termo, ain

da existente em Porto Alegre, o Forte Apache 
da Praça da Matriz deve abrir-se, novamen
te, à cidade até o final do ano. Em processo 
de restauração, após um cruel abandono à 
deterioração do tempo e da falta de manu
tenção, o prédio do antigo Palácio Provisó
rio será a sede do Memorial do Ministério 
Público, entidade que está patrocinando os 
trabalhos de recuperação arquitetônica.

O prédio começou a ser construído em 
1857, um ano antes da inauguração do 
Theatro São Pedro na praça cívica da Capi
tal. Primeiro palácio Provincial, foi sede tam
bém de outras repartições públicas, entre 
elas, da Estação Telégrapho, Obras Públicas, 
Fazenda e Comando das Armas da Provín
cia de São Pedro. Após a Proclamação da 
República, ali ficou o primeiro Observató
rio Meteorológico do Estado. O edifício

sofreu algumas mudanças na concepção ori
ginal, entre elas o acréscimo de mais um 
terceiro pavimento que suprimiu as torres 
originais. Em 1982, a partir do tombamen- 
to, passou a integrar a patrimônio cultural 
do Estado.

O novo Forte Apache está sendo recu
perado para servir de sede política do Mi
nistério Público e de sua memória docu
mental, oral e imagética. O novo centro 
abrigará um arquivo, sala de exposição per
manente, mostras temporárias, reserva téc
nica, salas para pesquisas, auditório para se
minários e palestras, área administrativa, 
além de um restaurante e uma cafeteria. A 
iniciativa pretende apresentar de forma di
dática o papel jurídico, social e político do 
Ministério Público ao longo do tempo. A 
sede oficial da Procuradoria-Geral de Justi
ça também ficará no mesmo local.

2

Imagens do prédio 
conhecido 

popularmente como 
Forte Apache

EXPEDIENTE Governo do Estado do Rio Grande do Sul • Secretaria de Estado da Cultura • Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli • Secretário de Estado da Cultura 
Luiz Marques • Diretora do Instituto Estadual de Artes Visuais Bianca Knaak • Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Fábio Luiz Borgatti Coutinho • O Jornal do MARGS 
é realizado pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Cultura • Jornalista responsável Cida Golin RG 6.256/25 • Edição Cida Golin • Colaboradores: Fábio 
Coutinho, Solveigue Gonzalez, Ana Maria Brambilla, Paulo Silveira, Mariza Guimarães Dias, Solange Brum, Vera Grecco, Cristina Almeida e Seloí Teixeira • Distribuição: Seloi 
Teixeira • Projeto gráfico Ana Cláudia Gruszynski • Editoração eletrônica Atelier Design Gráfico • Fotolito Start Serviços Gráficos • Impressão Start Serviços Gráficos • Tiragem 5 mil exemplares • Distribuição gratuita • Cartas 
para Jornal do MARGS Praça da Alfândega, s/n° CEP 90010-150 Porto Alegrc/RS Fone: (51) 3227 2311.Fax:3221-2646 • E-mail: museu.margs@terra.com.br • Http/www.margs.org.br. Os artigos assinados são de 
responsabilidade exclusiva de seus autores.O MARGS abre ao público de terças a domingos, das 10 às 19 horas. Na segunda-feira, somente expediente interno.

GOVERNO D0 RIO GRANDE DO SUL
Estado da Participação Popular 

Secretaria de Estado da Cultura

M A R. G s

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


ENTREVISTA

Cidades
possíveis

JM - Como o senhor avalia a repercussão da 25a 
Bienal de São Paulo?

Agnaldo Farias — Eu acho que a repercussão tem sido 
muito favorável. A cidade tem reagido muito bem. É 
impressionante o número de eventos que estão 
acontecendo paralelamente à Bienal. A repercussão na 
mídia foi melhor do que o esperado. Essa edição da 
Bienal foi precedida por uma crise interna e isso foi 
muito divulgado, até porque a imprensa tem particular 
apreço por esse tipo de problema institucional. As 
decisões da curadoria geral, do Alfons Hug, por 
exemplo, de enfatizar a parte contemporânea e tirar as 
salas históricas, revelou-se muito acertada; esse acento 
contemporâneo foi muito importante. Todos os artistas 
reagiram da melhor maneira possível. Não houve 
nenhum boicote, ao contrário. O trabalho do Alfonso, 
internacionalmente, percorrendo o mundo, tentando 
estimular as representações institucionais para agirem de 
acordo com o que ele imaginava, foi muito bem 
sucedido. A representação brasileira, parte que me 
coube, me trouxe muita satisfação.

JM - Descentralizar geograficamente foi um dos 
nortes de sua curadoria?

cuidado de mostrar que, hoje em dia, existe um 
mapeamento da produção artística, que não pode ser 
confinada. As pessoas, volta e meia, me perguntam, 
“você fez concessão geográfica?” Quem diz isso incorre 
em dois problemas: ou está sendo simplesmente 
ignorante ou está sendo de má fé, sobretudo no Rio e 
São Paulo, afinal o resto do Brasil não é o resto do 
Brasil. Não se pode pensar, hoje, em cinema brasileiro, 
sem lembrar do cinema que é produzido em Fortaleza, 
em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul. Essa história 
de que o centro do país detém o cerne da produção 
cultural é um anacronismo total. É a mesma coisa que 
acreditar que, se não fosse a Semana de Arte Moderna 
paulista, não haveria o Modernismo brasileiro. 
Precisamos acabar com isso.

Numa visita ao MARGS em abril, o 
curador do segmento brasileiro da 
25a Bienal de São Paulo, Agnaldo 
Farias, enfatizou a diversidade da 
arte contemporânea nacional e o 
conceito polimórfico de metrópole 
no conjunto de obras em exposição 
na capital paulista até junho.

JM - Partindo do tema urbano contemporâneo, o 
que a 25a Bienal acrescenta ao conceito de 
metrópole?

AF - A temática escolhida não serviu de prisão aos 
artistas. Eles já tinham uma certa afinidade 
temática, suficientemente ampla para não atrapalhar. A 
cidade se beneficia porque a arte, que não está aí para 
nos dar respostas, mas para apresentar-nos problemas, 
apresenta aspectos os mais surpreendentes, os mais

com essa

Aida Makoto, The Shinjuku Castle. 1995

AF - Eu não dividi a curadoria em partes geográficas. Se 
fosse assim, faltaria, por exemplo, o centro-oeste, a 
região norte, que não têm representatividade.
Simplesmente me curvei ao que já sabia. Tenho 10, 12 
anos de viagens pelo Brasil fazendo palestras, visitas por 
ateliês. Há muitos artistas de excelente qualidade fora 
do eixo Rio-São Paulo. Então a Bienal deveria mostrar 
isso e eu estava preocupado com essa questão. Eu 
busquei não repetir nomes, fazer uma Bienal mais 
fresca, mais arejada. Não era mais o caso de trazer 
artistas extraordinários que já foram muito divulgados 
nos últimos 10 anos. Procurei não repetir artistas da 
década de 90, mas trazer uma porção de gente. A rigor, 
convidei 30 artistas - tem a representação brasileira, com tlue ^az a população, de alguma maneira, buscar novas 
23 artistas, mais cinco da cidade de São Paulo, que é 
uma outra exposição, mais três artistas que escolhi para 
ocuparem salas especiais. Desses, eu diria que oito já 
participaram da Bienal, os outros não. E não são jovens.
Preocupei-me com artistas que já têm uma trajetória, 
uma maturidade e que, no entanto, estavam à margem 
do mercado ou mesmo, das instituições. Trouxe nomes 
fortes de núcleos fortes. Fortaleza, por exemplo, é 
local respeitado. De lá, trouxe o Eduardo Frota que, 
inclusive, expôs em Porto Alegre a convite do Torreão.
O Zé Rufino é um artista extraordinário da Paraíba, 
pouco conhecido no Brasil. A Eliana Duarte 
Vicente são dois artistas que representam muito a 
potência de Recife. Já o Rio Grande do Sul é pouco 
divulgado pela importância que tem. Nas três salas 
especiais de artistas, uma delas é da gaúcha Karin 
Lambrecht. Ela é um caso isolado, um 
feito por alguém que está caminhando uma trilha muito 
solitária. Acho que iniciativas assim devem ser 
respeitadas. A Bienal precisa dar esse tributo. Eu trouxe 
o Marcelo Solar, que é de Goiânia, não porque ele é de 
lá, mas porque é o Marcelo Solar. Como trouxe o Karl 
Guimarães, que é de Belo Horizonte. O que ele faz não 
é só vídeo, é uma investigação quase pára-antropológica, 
pára-sociológica. O maior contingente de artistas vem 
do Rio de Janeiro, o que é até natural. O Rio continua 
sendo o centro mais efervescente, mais dinâmico do 
país. Por isso há essa predominância. Mas eu tive o

inadvertidos, os mais insólitos possíveis. É a isso que nós 
chamamos de metrópole. A metrópole não é, 
necessariamente, uma mancha edificada, apenas. Com a 
criação da rede, do espaço virtual ou ciberespaço, que 
está dentro do urbano, está, de alguma maneira, 
atravessado por meios de comunicação. Existe 
espaço intra-urbano. Mas a noção de urbano se espalha, 
é muito mais ampla que isso. Então, é um território 
muito problemático, multifacetado, polimórfico e que, 
nessa altura, com a globalização, adquire certos 
contornos ainda mais surpreendentes e interessantes.
Por exemplo, o desequilíbrio, a guetificação das cidades

um

gestões, novos sistemas. Já se observa, em certas cidades 
do Brasil, que o caos é absoluto porque a maneira com a 
qual se tenta gerir a cidade é incompatível com o 
estatuto que ela adquire. Então, os trabalhos artísticos 
que estão na 23a Bienal de São Paulo têm as mais 
diversas formas. Tive o cuidado de contemplar 
diferentes artistas de diferentes fases; e essas diferenças 
não vêm do regionalismo. Procurei sinalizar algo muito 
importante: não existe anacronismo no campo artístico. 
Falo de anacronismo de suporte. Na última Bienal de 
Veneza prevaleceram as instalações. Ora, a pintura 
sobrevive. Não obstante, existe quem a mate 
cotidianamente. As coisas

um
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Gile o
prosseguem. E vão prosseguir 

enquanto houver vida inteligente, enquanto ela for um 
meio pessoal, intransferível, irredutível a outros 
suportes. Então, tive a preocupação de trazer desde 

trabalho potente artistas que trabalham com papel, como faz o Gil
Vicente com arte figurativa, até instalações ou um tipo 
de trabalho que não sei como qualificar, que é 
trabalho da garganta, por onde a gente passa e vai 
ouvindo os sons guturais, balbucios, o que resume a 
etapa pré-verbal. O que eu quis foi mostrar que não 
existe meio anacrônico. Isso é uma falsa questão. Se, 
para dizer alguma coisa, o sujeito acha que papel e lápis 
é o suficiente e, se o que ele disser for interessante, 
é o suficiente.
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Entrevista concedida 
à Ana Maria Brambilla 

Jornal do MARGS
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WALTERCIO CALDAS

Daart
Parto do pressuposto que estamos titereados por coordenadas ortogonais, inseridos 

num espaço geográfico pleno da ação entre seres que apreendem e coisas, informações ou 
estímulos que são apreendidos. Essa cenografia comporta o prazer de sermos batedores da 
obra de arte, numa metafórica cinegética. As instituições artísticas de nosso entorno têm 
tido a felicidade de verem seus públicos crescerem a cada nova mostra, estimulados p 
movimento cultural que se tem revelado um oferecedor de presas gordas. Os hiatos entre os 
eventos vão se apequenando mais e mais, fazendo da constante discussão da arte 
delícia. E a evidência dos resultados das exposições tem estado firmemente plantada na 
qualidade crítica de suas propostas. A expectativa e a certeza do prazer antepõem a imagina
ção ao olhar: estamos ficando habituados a manter a tocaia. O contato cada vez mais 
constante com o que é bom, com o melhor ou com o excepcional dilata as pupilas e aguça 
o olfato. Porque somos caçadores de obras de arte, de eventos de arte, de reflexões sobre 

E desta vez nosso objeto (presa) será uma parcela particularmente atraente da produ
ção de Waltercio Caldas. Acercarmo-nos de uma reunião de seus livros é uma oportunida
de muito bem-vinda. O valor artístico dessa amostragem é extraordinário. Quem acompa
nha seu trabalho sabe que a mostra oferecerá um manjar. Ao público que não o conhece, 
serão oferecidos novos e provocantes mistérios.

Waltercio é carioca, nascido em 
gerúndio, com identidade visual em

or um

a nossa

arte.

1946, crescido, portanto, já dentro de um Brasil no 
construção. Hoje o artista está inserido num espaço 

privilegiado da arte brasileira, compartilhado por nomes com aprovação internacional. 
Podemos classificá-lo (toda classificação é uma grosseria, uma imputação - me perdoem) 
como artista conceituai, num sentido muito amplo e brasileiro, não somente reflexivo, 
num eixo que tem sua partida 
agregado de um minimalismo poético aquecido pelo nosso ar. É produtor de obras às vezes 
não facilmente catalogáveis nas categorias artesanais padrões. Reduzindo muito essa apre
sentação, são obras que têm o fundamento perceptivo na sua superfície, no espaço que 
ocupam ou no local conceituai que comporta essa relação. Enfim, não a coisa apresentada, 
mas a interseção do que é visto com o pensamento. Nesse evento específico oferecido pelo 
MARGS, são mostrados os seus projetos livro-referentes, num conjunto bastante variado. 
Os trabalhos em exposição não são independentes do conjunto principal de sua obra. Eles 
formam com ela um tecido completo.

Acercamento é a palavra adequada para ações pensadas, estratégicas, como as artima
nhas da caça ou da sedução. É palavra apropriada para
Waltercio. Eles aguardam que retiremos o véu que os cobre. Mas, por outro lado, parecem 
indiferentes se o fizermos ou não. É curioso que esses artefatos sejam placidamente 
autocentrados, guardando uma convicta autonomia do ambiente onde estão. São coisas 
mesmo, desmontáveis se você quiser, transportáveis, guardáveis. São mundanamente venais, 
sem com isso perder a emanação de nobreza. São imperiais, são sagrados, são hieráticos, são 
solenes. Demonstram estar imunes ao ambiente em que estão. E, no fundo, sabem estar 
enobrecendo-o. Na nossa aproximação, na nossa ronda silenciosa espreitando as vitrinas da 
exposição, no nosso exercício venatório, tememos que a posse seja improvável. Podemos 
possuir todos e quaisquer daqueles livros, mas é impossível capturar sua independência 
moral. A sua nobreza é ambígua: guarda tributo respeitoso à sua condição de obra de arte,

no construtivismo e que ainda prossegue em definição,

uma aproximação aos livros de



presa
ao mesmo tempo que nos permite entrever um relampejo de humor.

Uma proposta de ponto de partida para uma interpretação: formalidade, presunção e 
até alguma magnificência. Numa escala gradual de funcionalidade, o livro, o quase-livro e 
o não-livro de Waltercio se fundam na tensão discursiva entre o bidimensional 
tridimensional. As forças se equiparam na intensidade, gerando o silêncio algo pomposo 
que lhes é uma marca. Sobre esse calar ostentoso, ao invés do segredo perceptivo é deposi
tado o imprevisto conceituai. Há quem vislumbre aí uma afetação surrealista. De certa 
maneira isso não deixa de acontecer, pelo menos no plano do cinismo da linguagem. Mas 
um pouco de iluminismo, outro tanto de rigor criativo, mais o apego à ordem, e muito - 
mas muito mesmo - de um requintado saber fazer, enfim, somando tudo isso (e mais 
alguns pontos aqui e ali), temos nessa produção uma obra definitivamente clássica. Defini
tivamente porque “de fim”, clássica porque modelar. Waltercio é modelo. É um clássico 
dentre nossos artistas conceituais. Ele torna possível a construção visual de uma equação 
matemática ou uma cadeia de signos que tenha integridade. Ou, ainda, transforma 
substância plástica uma anedota, incorporando o espaço.

A exposição tem livros de todo jeito. Seja irônico e comece na própria lojinha do 
seu: lá tem livro comum, livro mesmo, como Waltercio Caldas., um livro de arte comercial 

qual o artista atua como projetista gráfico (caríssimo, acho que custa mais de duzentos 
reais, mas se você pode, ele está à venda, reserve e busque na saída). Voltando ao salão 
principal da mostra, lá tem livros de artista (no sentido exato do termo), como o antológico 
Manual da ciência popular, de 1981 (esgotado), e O livro Velázques, de 1996 (que talvez 
ainda possa ser encontrado em algumas livrarias somente como Velázques, procure!), ambos 
obras-primas da arte contemporânea brasileira. E tem seus livros-objetos e escultóricos, que 
são a maioria, em geral peças ágrafas melhor aceitas pelos museus, ainda que (ou porque) 
coloquem em xeque as categorizações. São peças às vezes remotamente referentes ao códice, 

aposições a ele. Sua presença cênica é notável. Independente de 
possível flexibilidade articular (funcionalidade), seu estado é com freqüência imóvel 
cordando com o cerimonial do evento. O movimento é mais interior à obra do que exteri
or. Ao invés do espanto, os livros acabam por gerar a gravidade exigida a um instante que 
não tem fim. Parecem estar inseridos em outra atmosfera e numa linha de tempo diferente 
da nossa. Seu momento é estático (ou quase), determinado por uma característica integri
dade da idéia tornada física. Se pudermos manuseá-los, melhor. Mas se não for permitido, 
eles não se importarão. E como se desdenhassem de nosso toque. Serão, portanto 
senso dos seus irmãos impressos.

Nesse trajeto, temos numa extremidade a comunicação, no meio do caminho a lingua
gem e a percepção, e na outra extremidade o enigma. É de fato um banquete. E cuidado 
com operações ensaiadas, como a leitura da obra de arte. Não deixe a metáfora criar 
parâmetros para o desfrute. Leitura não é propriamente percepção, é interpretação lexical 
etc. Ter em mente essas e outras diferenças pode ser um salvo-conduto naquelas peças 
que não há absolutamente nada para ler. E quando houver algum texto, desconfie. Em 
Waltercio Caldas, o livro, o livro mesmo, é subjacente 
atenção. Não tente ler, senão a obra escapa.

e o

em

mu

no

possa para mim esta noi

durar duas noites

outras vezes cruas uma
, con-

, o contra

em

um grande bagre. Por isso,como

Paulo Silveira 
Mestre em Artes Visuais/U FRGS 

Autor de A página violada



TÉCNICA
Breve história da fundição artística

O projeto Intercâmbio MARGS/MNBA 
possibilitou a reprodução de peças 
em bronze a partir de originais, entre 
elas Moema de Rodolfo Bernardelli do 
acervo do Museu Nacional de Belas 
Artes, o Gaúcho de Vasco Prado e a 
Figura em pé de Stockinger, ambas 
pertencentes ao Museu gaúcho, com 
patrocínio de Justo Werlang e Jorge 
Gerdau Johanpetter.

A história da fundição artística no Bra
sil é confusa e pouco estudada. Baseando- 
nos em poucos registros que existem, sabe
mos que, na Colônia, fundia-se metais para 
confecção de armamentos e utensílios. O 
índio era usado como ajudante e ficava fas
cinado pelo valor dos metais e pela superio
ridade que apresentavam em relação aos seus 
toscos instrumentos de armaria feitos de pe
dra. O fato acabaria facilitando, ajudando 
muito na catequese dos indígenas.

Os registros arqueológicos mostram-nos 
que as mais remotas civilizações trabalha
ram com a fundição artística em metais. 
Com habilidade os povos antigos faziam 
vasos, relevos, placas, objetos litúrgicos, de
corativos e utilitários que, através da histó
ria da arte, registraram a arte da Suméria, 
da Assíria, do Egito, a Hitita, a Romana, a 
Grega, entre outras.

No Brasil, país rico em minérios, é difí
cil acreditar que as primeiras fundições ar
tísticas só irão ocorrer no princípio do sé
culo dezenove. A primeira notícia de des
coberta de metais data de 1552, através da 
carta do bispo D. Pero Fernandes Sardinha 
a D. João III, rei de Portugal, fato confir
mado mais tarde pelas cartas do padre 
Anchieta.

A descoberta dos metais, as Capitanias 
prosperando, as primeiras plantações da 
cana de açúcar e a construção dos primei
ros Engenhos irão fomentar a vinda de pro
fissionais especializados como mineiros, fer
reiros, carvoeiros, pedreiros e fundidores de 
metais.

a funcionar três Casas da Moeda no País. 
Cunhava-se moeda em Minas Gerais, na 
Bahia e no Rio de Janeiro, sendo todas es
sas casas supervisionadas pela Casa da Mo
eda de Lisboa, que ditava o regimento pelo 
qual orientavam as atividades a serem de
senvolvidas.

No decorrer do século dezessete e dezoi
to, o país preocupava-se com a extração do 
ouro e das outras riquezas minerais de nosso 
solo e o seu envio para Portugal, não se im
portando com a qualidade das fundições.

Chegavam à Colônia profissionais há
beis em fundir metais, só que pouco ou 
quase nada se fez pela fundição artística 
nessa época.

A figura de destaque na fundição artís
tica no período colonial é a de Mestre 
Valentim. Homem de origem humilde, 
nascido em Minas Gerais, filho de uma es
crava brasileira com um fidalgo português, 
teve seus estudos artísticos realizados em 
Lisboa por incentivo de seu pai. Com a 
morte do progenitor, retorna ao Brasil e 
torna-se o primeiro fundidor artístico naci
onal, quando funde as peças de arte que 
idealiza para compor as obras de urbaniza
ção da área que ia do Boqueirão até a Lapa. 
Dirige os trabalhos urbanísticos e cons
trói um moderno Passeio Público. À fren
te da obra durante anos, ele faz a planta 
do traçado urbanístico e dos objetos de 
arte acompanhando a fundição dos me
dalhões de bronze dourado dos portões e 
as estatuetas de Narciso e Echo, que hoje 
se encontram no Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro.

O pioneirismo de Mestre Valentim no 
processo de fundição não deu frutos, sendo 
proibida fundições artísticas no país, devi
do ao grande número de escravos na cida
de, que dominavam a técnica. Sentiam-se 
ameaçados, achando que os negros poderi- 
am fundir armas.

Segundo levantamento realizado no 
Almanaque Administrativo Mercantil e In
dustrial do Rio de Janeiro, editado por 
Eduardo e Henrique Laemmert, no perío
do de 1848 a 1860 surge alguns profissio

nais ligados à fundição e um ou

outro escultor que deveríam realizar obras 
que eram fundidas em bronze ou pelo pro
cesso de galvanoplastia.

No século dezenove, tem-se a notícia de 
uma fundição na Ponta da Areia, em 
Niterói, onde o escultor Almeida Reis fun
de uma estátua denominada O Progresso, re
presentado pela figura de um homem de 
pé, segurando em uma das mãos uma loco
motiva e, na outra, raios identificando a ele
tricidade.

Os monumentos públicos de porte, 
como o Monumento ao Descobrimento do 
Brasil entre outros, eram enviados à Euro
pa para serem passados para o bronze. O 
escultor Rodolfo Bernardelli, autor de gran
des monumentos públicos e das figuras he
róicas espalhadas pelas praças e repartições 
públicas, fundia suas peças na Fundição 
Barbediene, em Paris.

Com a reurbanização da cidade do Rio 
de Janeiro, no início do século vinte, sur
gem as primeiras fundições envolvidas com 
o processo artístico. São elas: Fundição In
dígena, fundição Cavina e Fundição Zani, 
responsáveis pela maioria das estátuas e bus
tos que hoje enfeitam nossas praças e que 
enalteceram o desenvolvimento da fundi
ção brasileira.

A Fundição Artística e Metalúrgica Zani 
foi fundada na década de vinte, no século 
passado, pelo escultor italiano Amadeu 
Zani. Em 1933, seus filhos vieram para o 
Rio de Janeiro executar o monumento ao 
Marechal Deodoro. Instalados inicialmen
te na Avenida Venezuela, concluíram esse 
trabalho e mudaram-se para Santo Cristo, 
onde a Fundição Zani está até hoje sob a 
direção do engenheiro Amadeo Zani, seu 
neto. Na fundição foram confeccionados 
inúmeros monumentos e obras artísticas de 
menor porte como bustos, pequenas 
estatuetas, estatuaria funerária e sacra, es
tando as mais significativas espalhadas pe
los principais logradouros públicos da ci
dade do Rio de Janeiro.

A fundição artística irá aparecer com o 
surgimento das primeiras Casas da Moeda, 
que exerceram um papel fundamental no 
processo. Em 1645, em São Paulo, é fun
dada a primeira Casa de Fundição, sendo 
lá confeccionadas as primeiras moedas bra
sileiras, servindo assim de embrião para a 
Casa da Moeda. Entretanto, a primeira Casa 
da Moeda foi fundada na Bahia, em oito de 
março de 1694 e extinta em 1702 quando 
é transferida para Pernambuco por um ano 
e, depois, para o Rio de Janeiro.

No século dezoito, com a expansão do 
ciclo do ouro em Minas Gerais, chegaram
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Moema
Mariza Guimarães Dias 

Museu Nacional de Belas ArtesTema trabalhado pelo autor do 
poema épico Caramuru (Lisboa. 
1781). de Santa Rita Durão.
O escultor Rodolfo Bernardelli 
retratou o momento em que o 
corpo morto de Moema é 
trazido de volta à terra pelo mar. 
depois que ela nadou, em vão. 
seguindo a embarcação que 
levava o seu amado e herói 
principal do poema - Diogo 
Álvares Correia.
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tardeCONGRESSO Arquitetura e psicanálise
No dia 30 de abril, terça-feira, o 
MARGS dá continuidade à 
programação Happy Hour Cutural, 
iniciada em outubro do ano 
passado. A terceira edição do 
encontro contará com a presença 
da artista plástica e designer 
Heloisa Crocco. O evento 
acontece às 19 horas, no auditório 
do MARGS, com entrada franca. 
O projeto Happy Hour Cultural - 
Metamorfoses do Feminino foi 
concebido pelos psicanalistas Jaime 
Betts e Lenira Balbueno Fleck, em 
parceria com o Núcleo de 
Extensão. O objetivo é ampliar a 
discussão sobre arte, buscando 
explicar o ato criativo a partir de 
princípios da psicanálise.
Nesse viés será analisado o trabalho 
que Heloisa Crocco produz, desde 
1967, em arte têxtil, técnica em 
que se especializou. Além disso, 
Heloisa dedica-se ao design de 
superfícies trabalhando com 
materiais como louça, tecido e 
projetando utilitários em papel. A 
artista já participou de mostras no 
Rio de Janeiro, no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo e de 
inúmeras coletivas no exterior.

Nos dias 22, 23, 24 e 25 de maio, a 
capital gaúcha será sede do I Congresso In
ternacional de Psicanálise e Intersecções. A 
temática escolhida para ser debatida é o ur
banismo. O GEA, Grupo de Estudos Avan
çados, propõe como eixo das discussões a 
importância do ambiente físico como me
táfora fundante do psicológico. Nessa aná
lise, a Arquitetura aparece entrelaçada à Arte 
e à História, destacando momentos essen
ciais na formação da trajetória do homem 
em períodos como o Renascimento e a 
Antigüidade. Para isso, os palestrantes con
vidados trazem uma experiência muito ín
tima por serem nativos da Itália, berço das 
artes renascentistas, e da Argentina. Entre 
eles destaca-se a professora Annamaria 
Petrioli Tofani, diretora das Galerias italia
nas Uffizi e o arquiteto Vicente Del Rio, 
doutor em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade de São Paulo.

A programação prevê painéis, mesas re

dondas e conferências nos quatro dias de 
atividades. Serão discutidos o espaço e seus 
significados, a mitologia na arquitetura, a 
sexualidade, projeto arquitetônico e dinâ
mica familiar, a afetividade dos lugares, a 
construção criativa de paredes e palavras, as 
fronteiras delimitadas por portas e janelas, 
entre outras pautas. No dia 25, os trabalhos 
focalizarão a pluralidade de sentido de es
paços que caracterizam Porto Alegre, como 
o Brique da Redenção, as intervenções po
líticas, a relação com o rio, o humor das 
ruas, o Muro da Mauá, o Hospital Psiquiá
trico São Pedro e a identidade preservada 
pelo Patrimônio Histórico.

O I Congresso Internacional de Psica
nálise e Intersecções acontece no Hotel Plaza 
São Rafael, com o apoio do MARGS. As 
inscrições podem ser feitas na Capacitá 
Eventos, empresa organizadora, na Rua 
General Cadwel, 826. Fone: (51) 3231- 
3000.

Curso Um mois, un peintre
A parceria do MARGS com a Aliança Francesa traz o curso Um Mois, Un Peintre, ministra
do pela professora Inês Alonzo. Em mais essa edição, o encontro de aprendizado de língua 
francesa tem como tema sobre a vida e a obra de Van Gogh. As aulas acontecem de 10 de 
abril a 15 de maio. Outro célebre artista francês será estudado entre os dias 22 de maio a 19 \ 
de junho, em Um Mois, Un Peintre: Claude Monet.
As aulas acontecem todas as quartas-feiras, das 15 às 17 horas, no mini-auditório do MARGS. - 
Os sócios da Associação de Amigos do Museu recebem desconto de 20% sobre o valor do ■ 
curso. Informações e inscrições na Aliança Francesa. Fone: 3222-6070.

U ' c7
SaCfífc:*

W'7m. 7ágl

MARGS LOJA Já estão à venda os pôsteres com as 
peças do acervo do MARGS. As 10 repro
duções artísticas trazem obras de Ado 
Malagoli, Pedro Weigártner, Di Cavalcanti, 
Portinari, Arthur Timótheo da Costa, 
Gotuzzo, Fahrion, Iberê, Visconti, 
Guignard, numa seleção que pontua as re
ferências da coleção do Museu. Trata-se de 
uma sofisticada sugestão para presente, a 
custos muito acessíveis, que pode ser acom
panhada por embalagens em formato de 
canudo igualmente ilustradas. A Loja do 
MARGS abre de terças a domingos, das 10 
às 19 horas. Fone 3228-8533. E-mail: 
lojadomargs@terra.com.br

CAFÉ Em abril, o Café do MARGS lança 
o projeto Café com teatro, com coordena
ção de Patsy Cecato. A cada 15 dias, o Café 
receberá a visita do elenco de uma peça que 
esteja em cartaz em Porto Alegre. Os atores 
participarão de um talk show junto ao pú
blico e apresentarão uma leitura dramática. 
A idéia é motivar as pessoas a debaterem a 
arte da dramaturgia. A estréia está marcada 
para o dia 20 deste mês, às 16h30min quan
do o ator Paulo Betti falará sobre a peça O

homem que viu o disco-voador. Os encon
tros, com duração de duas horas, terão 
entrada franca. O Café do MARGS funci
ona de terças a domingos, das 10 às 19 
horas. Fone: 3221-4945. E-mail: 
cafedomargs@terra.com.br

EXTENSÃO Começam em abril os cur
sos: História da Cultura, com o professor 
Carlos Antônio Mancuso; Pintura, desenho 
e conceito, com a artista plástica Regina 
Ohlweiler, e Orientação integrada em Pin
tura, com a artista homenageada na 25a 
Bienal de São Paulo, Karin Lambrecht. As 
novas modalidades vêm acrescentar opções 
de aprendizado ao público adulto, com en
contros pela tarde, nos torreões do Museu. 
Ainda há vagas e as inscrições podem ser 
feitas no Núcleo de Extensão do MARGS. 
Fone: 3227-2311, ramal 15.

BfSTRO Aninha Comas e sua equipe já 
preparam o cardápio do tradicional almo
ço do Dia das Mães que acontece em 12 
de maio. Como entrada a sugestão é Anita 
Malfatti, salada caprese com mussarela de 
búfala, tomate cereja, rúcula, azeitonas pre

tas e manjericão. O prato principal pode 
ser um filé recheado com mussarela, to
mates secos, molho de cogumelos, 
menjericão e alecrim frescos. A combina
ção se encerra com a sobremesa de pêras 
ao vinho com sorvete de creme. Nesse dia, 
o almoço no Bistrô do MARGS será ao
som de sax, em uma homenagem especi
almente preparada às mães. Reservas pelo 7
fone 3225-4484. Visite o Bistrô diariamen
te, das 11 às 21 horas.

AAMARGS No dia 18 de abril a Associa
ção de Amigos conhecerá sua nova direto
ria. A equipe que agora se despede agradece 
a colaboração de todos os sócios e, em es
pecial, dos parceiros que ajudaram a con
cretizar tantos planos: Koralle, Arte 
Antigüidades Dariano, Casa Masson, Óti
ca Confiança, Win Tour, Arteplantas, Arte 
Nobre, Nieto Molduras, Edelweiss, Arte & 
Cia, Casa do Desenho, Galeria Belas Artes, 
Nathan Jóias, Rota Cultural Turismo, 
Cárdio Método, rede de hotéis Plaza e Re
vista Aplauso. Seja amigo do Museu. A 
AAMARGS está aberta de terças a sextas, 
das 14 às 17h30min. Fone 3224-4255.
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Lunara, pseudônimo de Luiz Nascimen
to Ramos (1864-1937), deixou para 
templação do futuro a pequena Porto Alegre 
do início do século XX. Comerciante bem 
sucedido, dono de um Secos e Molhados, 
saía pelos arredores para fotografar a rua, as 
pessoas comuns, os namorados, os ex-es
cravos, os aguateiros, os imigrantes alemães 
do Vale dos Sinos e, claro, gaúchos a cavalo. 
Congelou, em preto e branco, a Capital de 
70 mil habitantes que seguia, passo a passo, 
o receituário positivista da modernização 
ainda com a delicadeza das grades 
rendilhadas nas fachadas. Como bem disse

comercializavam mercadorias do interior.
Em meados dos anos 70, a fotógrafa 

Eneida Serrano, enquanto concluía seu cur
so de jornalismo, pesquisando as origens da 
fotografia gaúcha, iniciava, com as imagens 
de Lunara, um diálogo que duraria pelo me
nos 20 anos. Através de pesquisas no Mu
seu de Comunicação, em jornais da época 
e em revistas como a Ilustração Brazileira e a 
Máscara, foi recuperando o percurso do co
lega oitocentista que ganhou prêmio inter
nacional e publicou na RevuedePhotographie, 
em 1922, uma cena lúdica de uma paisa
gem porto-alegrense que permanece hoje ape
nas na curiosidade do nome, a Cascadnha. 
Assim, na surpresa, surgem outras perspec
tivas do bairro Navegantes, da prainha da 
Tristeza, da cidade do arranha-céu Malakof, 
as lavadeiras do rio, flashes de cantigas de 
roda e de um porto com jeito de aldeia .

Após descobrir a identidade escondida 
atrás do charmoso pseudônimo, Eneida che
gou à descendência de Lunara. Encontrou 
Áureo, o primogênito de Luiz do Nascimento

Ramos, que preservara no afeto e nos baús 
de casa o pouco que restou do fotógrafo de 
Porto Alegre. As imagens e as chapas em 
diálogo com pequenos textos de época re
sultaram, diz a autora, num livro de fotos 
ilustrado com textos. São fragmentos de crô
nicas, verdadeiros exercícios descritivos so
bre as fotos “de gênero”, revelando hábitos 
prosaicos como os passeios a vapor pelo 
Guaíba, passatempos saudáveis de domin-

cuja família, espalhada pelas portas e janelas, 
vê o que se passa fora, no rio.

Contemporâneo do famoso retratista 
Virgílio Calegari, de quem foi um dos 
testamenteiros, Lunara fez parte do primei
ro fotoclube da cidade. Ao contrário do re
tratista, investia nas imagens externas, num 
percurso semelhante aos impressionistas que 
romperam com os ateliês em busca da luz. 
A fotografia já existia há mais de 30 anos e 
passava a ser algo mais popular, almejando 
também uma condição artística, além do 
mero registro documental. O fotógrafo era 
um grande amigo do pintor Pedro 
Weingartner, uma das referências flindantes 
da arte no sul. Eneida Serrano chama a aten
ção para a proximidade de enfoques dos dois 
companheiros, a composição acadêmica de
talhada, o olhar atento ao cotidiano e aos 
costumes dos habitantes, sobretudo dos imi
grantes que chegavam para construir uma 
história.

a con-

go;
Entre os exercícios ao ar livre, o da fotogra

fia de amador é talvez um dos que mais bene
ficamente influipara o desenvolvimento da saú
de. As excursões fotográficas, tais como as que 
fazem aqui, são de grande utilidade para o 
físico como para o moral (...)

E são as ceitas as mais variadas. Desperta- 
se a curiosidade dos amadores para tudo ver e 
notar. E notam, não em carteiras, mas em pla
cas fotográficas, as mais lindas imagens das cos
tas. Aqui è o rancho que se escora e que está 
prestes a cair; ali, um grupo de crianças aleges, 
correndo e saltando; mais além, uma casinha,

o cronista da Gazeta do Comércio, em 1903, 
Lunara é um “incorrigível amador da foto
grafia, que trata simultaneamente de açúcar 
e de tudo que passa... pela Praça”. Seu olho 
jornalístico não deixou passar a tradicional 
exposição festiva de abertura do século 
(1901), junto à Escola de Engenharia, reve
lando em panorâmicas os primórdios do 
nosso Parque de Rendenção, um campo sem 
maiores atrativos onde os carreteiros C/da Colin

Jornalista

| 0 livro Lunara amador 1900 de Eneida Serrano, realizado com recursos do Fumproarte. tem 
| lançamento previsto para junho. Em seguida, estará à disposição na Loja do MARGS.
M
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