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EDITORIAL
O MARGS tem a satisfação de entregar à 
comunidade artística, neste final de ano, 
mais um livro sobre sua coleção, desta vez 
integrando a série Museus Brasileiros do 
Banco Safra. Em 320 páginas de fino 
acabamento, a publicação traz a história 
da instituição, uma apresentação de seu 
acervo, e uma seleção de 200 obras 
registrada pela lente do renomado 
Rômulo Fialdini. De um total de 2.880 
itens, o recorte priorizou os artistas mais 
expressivos das artes visuais no Rio 
Grande do Sul, assim como as principais 
tendências nacionais presentes no acervo. 
Podem ser vistas reproduções de telas de 
Pedro Weingártner, Cândido Portinari, 
Guignard, Arthur Timótheo da Costa, 
Lasar Segall, Iberê, Di Cavalcanti, Xico 
Stockinger, entre outros, além de uma 
significativa produção contemporânea.

O projeto cultural do Banco Safra já 
registrou o patrimônio e a história de 
grandes museus brasileiros como o Museu 
Nacional de Belas Artes, o Museu de Arte 
de São Paulo, os Museus de Arte 
Moderna do Rio e de São Paulo e a 
Pinacoteca do Estado de São Paulo. O 
lançamento do livro do MARGS, que 
acontece no dia 18 deste mês, será 
marcado por uma grande comemoração 
nas Pinacotecas, onde estarão reunidas 
personalidades e diretores de museus 
contemplados pelo projeto.
Ao integrar a coleção do Banco Safra, o 
MARGS ganha uma importante 
visibilidade no país e exterior. Estamos 
certos de que esse é o resultado de 
esforços conjuntos, empreendidos por 
empresas privadas que atuam 
decisivamente como parceiras do Museu,

da Associação de Amigos, do corpo de 
funcionários e, sobretudo, do público 
que, a cada dia, se faz mais presente nas 
exposições e demais atividades oferecidas. 
Lembramos que toda a produção do 
material foi realizada pela equipe do 
MARGS, assim como nossos catálogos e 
material gráfico que seguem conceitos 
rigorosos a ponto de se tornarem 
referências para publicações nacionais.
Essa não é a primeira vez que o MARGS 
desponta no mercado editorial. Em março 
de 2000, um projeto, com recursos da lei 
Rouanet (MINC), viabilizou a publicação 
de um livro que trouxe a cronologia 
completa da história do Museu, da sua 
estrutura e das obras do acervo. Mais de 
90 peças foram escolhidas para ilustrar a 
publicação editada em dois idiomas. Um 
ano e nove meses após ter sido

apresentado ao público, essa obra está 
concorrendo ao Prêmio Açorianos, ao 
qual foi indicada na categoria de Livros 
Especiais. A entrega dos prêmios, 
promovida pela Secretaria Municipal de 
Cultura, acontece na mesma data do 
lançamento do Banco Safra.
A última edição do Jornal do MARGS 
deste ano reúne importantes articulistas 
com textos sobre III Bienal do Mercosul, 
o projeto cultural do Banco Safra no 
mercado de livros de arte, uma 
panorâmica dos museus de arte no Brasil, 
a releitura de uma das obras mais 
populares do Museu, a Dama de Branco, 
além de uma conversa com a
pesquisadora Ana Mae Barbosa sobre 
arte-educação.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

BALANÇO
3B do público 

e dos contêineres
AIII Bienal do Mercosul encerrou nes

te mês apostando na resistência da pintura, 
na visibilidade da produção contemporâ- 

g nea e no diálogo com a cidade. Uma das 
imagens mais marcantes dessa edição foi a 
idéia de encantar diferentes concepções ar
tísticas em 51 caixas metálicas espalhadas 
pela orla do Guaíba. A chamada Bienal dos 
Contêineres causou alvoroço na crítica e 
no público. Aspectos positivos - como ex
trair a arte de ambientes sacralizados - foi 
de encontro às desfavoráveis condições cli
máticas da primavera gaúcha, caprichosa 
na alternância súbita de altas e baixas tem
peraturas. Ainda assim, a Cidade dos 
Contêineres atraiu a curiosidade de quem 
buscou o inusitado, encontrando respos
tas variáveis em vídeos, instalações, painéis 
e esculturas acondicionados no espaço res
trito.

como sempre, contribuiu com os altos ín
dices de visitação. A proximidade com os 
locais de Bienal (MARGS, Santander e 
Memorial) fez o público quadriplicar nos 
finais de semana. Quinze dias antes da 
Bienal acabar, mais de 500 mil pessoas fo
ram ver as obras de arte. Perto do final, o 
evento já tinha superado os números de 
visitação da edição anterior, estimulado pela 
entrada franca em todos os locais.

Em relação à experiência de 1999, que 
privilegiou o segmento arte e tecnologia, a 
releitura histórica do Cubismo e o tema da 
identidade cultural, a 3B não teve um pro
blema central de curadoria que, por sua vez, 
tentou centrar o foco nas características da
produção artística do Mercosul (Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai), 
reunindo mais de 120 artistas plásticos e 
cerca de 400 obras. A Fundação Bienal do 
Mercosul divulgou que esse seria um even
to para todos. Para isso, foi realizado um 
forte trabalho

Mas o público, como sempre, é fiel às 
técnicas mais tradicionais como a pintura. 
Nesse caso, o MARGS foi um dos espaços 
mais concorridos, ao revelar a faceta 
intimista de Diego Rivera, representante 
histórico da estética do realismo socialista. 
O ponto alto, no entanto, ficou mesmo com 
uma atração paralela: os 12 óleos e 20 gra
vuras de Edvard Munch no andar superior 
do Museu, um sensível percurso de um au
tor tradicionalmente conhecido pelo vigor 
de seu expressionismo. A Feira do Livro,

com monitorias especiais, 
assim como acessos facilitados possibilita
ram o envolvimento de deficientes físicos e
mentais. O apelo ao fim da discriminação 
ganhou fôlego, sobretudo, na primeira se
mana de mostra, quando intervenções tea
trais invadiram as antigas instalações do 
Hospital Psiquiátrico São Pedro, 
desmistificando o local ao elevá-lo como 
mais uma opção cultural na sociedade.
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OPINIÃO
A realização da primeira Bienal de Ar

tes Visuais do Mercosul, em 1997, foi 
uma bela vitória. E, sem dúvida, a segun
da, em 1999, foi uma conquista. Já a ter
ceira, menos exuberante e completando 
dois meses, respondeu às nossas expecta
tivas com indefinições e desambição. O 
que ela é exatamente, ela mesma ainda 
parece não saber. Às vezes se apresenta 
apenas como Bienal Mercosul, sem o 
“do”. É preciso decidir, afinal, que nome 
ela tem exatamente. E, talvez, parar com 
os números romanos, I, II e III, caipiras 
demais. Como curiosidade, lembro que 
esse problema de identidade também 
acompanha a Bienal Internacional de São 
Paulo. Houve a 23a seguida da XXIV, por 
exemplo. Foram metade em ordinais ro
manos e metade em arábicos. Aqui e ago
ra, o pessoal da programação visual, mais 
atento, usou um belo e simples 3B. Quem 
sabe a próxima possa ser a 
4a Bienal, com um espon
tâneo quatro arábico. Isso 
é um detalhe bobo, sim, 
mas nessas pequenas tolices 
se encontram pontos de 
partida para a maturidade.

Um efeito perturbador 
desta Bienal é que, sem a intenção, nos 
foi passada uma sensação de falta de ofer
ta ou mesmo enfraquecimento da produ
ção artística do Cone Sul, pela apresenta
ção simultânea de muitas disparidades. 
Além disso, houve um excesso de confron
tação entre mostras regulares ou do nú
cleo histórico e as exibições paralelas. O 
próprio Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul hospedou um desses casos. No 
andar de cima, ofereceu um imperdível 
(ainda que pequeno) conjunto de Edvard 
Munch, mas sem nenhuma ligação com 
a América (qualquer América). E no an
dar de baixo, uma coleção de retratos por 
Diego Rivera, esse sim, um latino-ameri
cano. Mas até este argumento poderia ser 
questionado, afinal o México é 
geopoliticamente integrante da América 
do Norte (com o Canadá e os Estados 
Unidos). Exposições paralelas de artistas 
não sul-americanos podem ajudar a di
luir a identidade geral do evento. Tam
bém nesse sentido, a alta qualidade dos

si, só isso deveria ter sido suficiente para 
interromper a possibilidade dessa propos
ta seguir adiante. Sabe-se lá porque tei
maram com essa idéia. Para os artistas, o 
desafio foi a impossibilidade de desobe
diência (desordem regulamentada ou 
desconstrução sob regras) ao cubo de me
tal. A presença cênica das instalações foi 
contida, abafada pelo cenário imposto. Os 
convidados não podiam furar, cortar, ras
gar, o que fosse, tendo que aceitar os de
safios (ou as limitações) apresentados pela 
proposta dos curadores. E como a maio
ria dos jovens artistas daria um braço para 
participar do evento, todos se sujeitaram. 
Nada, portanto, de ver um contêiner ex
plodido ou jogado no rio. Difícil, tam
bém, apontar resultados marcantes. Al
guns até conseguiram solucionar o pro
blema. Mas muitos se nivelaram por bai
xo, afastando-se de seus históricos, dis

tantes do sucesso de 
suas empreitadas ante
riores. E vale notar que 
além da quantidade de 
contêineres ser peque
na (uns cinqüenta), 
eles não se integraram 
à paisagem. Sequer se 

impuseram a ela. Artificiais à orla da ci
dade, e num ponto onde a própria orla é 
postiça, os caixotes de aço assumiram o 
papel reacionário de diminutas galerias de 
arte, dispostos diante de um curso de água 
poluído, pardacento e triste. Sul-ameri
canos foram tratados como sul-america
nos normalmente o são. Isso não é bom. 
Chegamos apenas a um resultado morno.

Paradoxal também foi a surpreenden
te descoberta do Hospital São Pedro, pro
piciada aos visitantes pela semana única 
de performances e instalações. Esse foi o 
momento da Bienal do Mercosul em que 
foram vistas algumas produções realmente 
ruins. Um pequeno conjunto de bons cri
adores foi obscurecido por ter sido colo
cado junto com iniciantes que deveríam 
ter passado por uma seleção mais dura. 
Representações imaturas da alienação, cal
cadas em representações caricatas de se
gunda mão, buscadas em soluções 
estabelecidas pela cultura de massa, cons
trangeram os visitantes dos primeiros dias. 
Uma parte dos artistas sequer deveria ter 
sido convidada a participar. Gaúchos de
mais, alguns de escassa formação, outros 
estranhos às artes visuais, talvez aceitos 
pelos curadores para atender as pressões 
do cargo, que devem ter sido impertinen
tes. Vida de curador é assim mesmo: mui
tos apaixonados antes, muitos ressentidos 
depois. Primeiro a chuva de flores, depois

as pedras. O curioso é que o evento foi 
um surpreendente sucesso de público, 
principalmente após o segundo dia, com 
os pátios do São Pedro lotados de auto
móveis e suas imagens alimentando os jor
nais e as televisões da cidade. Certamen
te folclórico. O povo compareceu para co
nhecer o hospital por dentro, com curio
sidade e informalidade, mas despreparado 
para eventos artísticos e desconhecedor de 
seus códigos. E as performers, assustadas, 
foram abotoando suas camisas, antes aber
tas, o olhar franco e direto dos novos vi
sitantes as assustando muito mais do que 
o olhar ensaiado delas. Há públicos e pú
blicos.

convidados chineses no Gasômetro pode 
ser considerada uma faca de dois gumes. 
Mas não há espaço para melhor demons
trar este raciocínio agora. Prossigamos.

No prédio vizinho ao MARGS, no 
Memorial do Rio Grande do Sul, uma 
justa e bem-vinda homenagem a Rafael 
França, com a exibição de seus vídeos (ex
celentes) e de umas poucas obras gráfi
cas. Por que não foram mostrados seus 
outros trabalhos? Como resultado disso, 
França foi apresentado, literalmente, 
como um videomaker, o que é uma redu
ção tola. Ele é, sobretudo, um artista da

No São Pedro, a presença de artistas 
gaúchos muito irregulares ajudou a de
nunciar a falta de um centro institucional 
de artes visuais que seja amplo e atuante, 
de criação e debate, que abrace as possí
veis vanguardas, com cruzamento de 
eventos. Faz falta um museu de arte con
temporânea definitivo, ou um complexo 
cultural semelhante, que possa captar re
cursos financeiros e recrutar apoios teóri
cos e gerenciais consistentes. Lado a lado 
com o MARGS, um MAC com sede de 
fato, ou algo assim, onde poderiam ser 
colocadas na vitrina as mais recentes pro
postas artísticas surgidas do nosso meio, 
e discutidas, e experimentadas outra vez, 
e verificadas, e documentadas, e discuti
das novamente. Poderiamos melhor co
laborar com os curadores dessa e de ou
tras mostras similares. Poderiamos, assim, 
melhor instrumentalizar a avaliação da 
arte produzida no Sul do País.

A Bienal do Mercosul, apesar de seus 
problemas (e às vezes graças a eles), é de 
uma importância inquestionável. Nem

A Bienal esquisita
multimídia e da intermídia, o que impli
ca atitudes e circunstâncias diferenciadas. 
Sua produção inovadora poderia estar 
comprovada, também, pela presença de 
seus trabalhos em ojfset e de seus livros de 
artista.

No Santander Cultural foi possível en
contrar um numeroso e expressivo grupo 
de trabalhos, dentro de uma maior uni
dade física. O espaço foi ocupado princi
palmente pela produção bidimensional e 
completado com a presença de algumas 
obras escultóricas. A montagem, como a 
do MARGS, foi rigorosa e limpa, sem 
correr riscos de exibição, com uma ceno
grafia discreta. E os monitores, aqui tam
bém, excelentes, tão aplicados como em 
todos os outros espaços. A experiência de 
montagem com maior risco foi mesmo a 
Cidade dos Contêineres, onde cada ar
tista ocupou um. Poucos do meio cultu
ral ficaram satisfeitos com o resultado, 
ainda que o leiaute dos contêineres fosse 
curioso. A queixa mais freqüente foi o des
conforto térmico, um desafio aos visitan
tes. Descobriu-se o óbvio: que o Sul do 
Brasil não é a Europa e que este pode ser 
um país quente em qualquer lugar. Por

eu, nem você (nem nossos países) pode- _ 
mos mais ficar sem ela. Está fixada nos 
nossos calendários pessoais, na órbita de 
nossas necessidades estéticas. Essa foi uma 
Bienal esquisita, sim, com todas as ambi- 
güidades de seus adjetivos, por conta de 
nossas exigências, ampliadas das edições 
anteriores. Mas antes ameaçada de não 
acontecer, ela veio e esteve aí cumprindo 
o seu papel. Todos os envolvidos estão de 
parabéns por tê-la construído da descren
ça que a rondou no ano passado. As co
munidades meridionais de falas espanhola 
e portuguesa agradecem. Foi-se a terceira 
Bienal. Viva a quarta!

Paulo Silveira 
Mestre em Artes Visuais/UFRGS
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COLEÇÃO BANCO SAFRA

MARGS na biblioteca 

dos grandes museus
A produção de livros de arte não é recen- centros culturais. A Fundação Barnes, na 

Brasil, melhorou consideravelmente Philadelphia (EUA), estava impedida de exi- 
nos últimos tempos em volume e em quali
dade e vem sendo bastante estimulada pelas 
leis de incentivo fiscal. Esse último dado é, 
ressalte-se, um dos acertos das políticas go
vernamentais para a área da cultura.

Livros são, mais do que nunca, necessári- 
segmento cultural e em especial no que 

trata dos assuntos da arte; aqui, eles revelam- 
se imprescindíveis.

te no0 livro do MARGS, integrante do 
projeto cultural Banco Safra, convida o 
leitor a um passeio pela história e pela 
coleção do maior museu de arte do 
Rio Grande do Sul. Formatado em um 
sofisticado padrão de impressão, a obra 
possui 320 páginas em papel couché, 
ilustradas por mais de 200 fotos e 
reproduções de peças. A seleção 
respeitou o caráter eclético do acervo, 
responsável por configurar uma 
trajetória das artes visuais no Rio 
Grande do Sul. Ali estão trabalhos de 
diferentes fases do Modernismo, cenas 
canônicas da pintura regional, além de 
um grande recorte da produção 
contemporânea. Um detalhe de 
Figura em Tensão, óleo sobre tela 
assinado por Iberê Camargo, foi 
escolhido para a capa, abrindo o 
grande conjunto de arte.
A sobrecapa do livro traz uma foto da 
entrada principal do museu, revelando 
uma perspectiva do prédio projetado 
pelo alemão Theo Wiedersphan no 
início do século XX, e que, em 1978, 
passou a abrigar o maior patrimônio 
artístico regional. Antes de ocupar a 
atual sede, antiga Delegacia Fiscal, o 
MARGS passou pelo foyer do Theatro 
São Pedro e por um prédio situado na 
rua Salgado Filho. As peças que 
iniciaram o acervo foram adquiridas 
por Ado Malagoli, no centro do país. 
Hoje. o MARGS possui um acervo de 
mais de 2.800 itens.
Responsável por perpetuar em obras 
memoráveis o patrimônio e o percurso 
de importantes entidades culturais, a 
série Museus Brasileiros já publicou mais 
de 270 mil exemplares desde 1982. 
Vigésimo número na série de livros do 
Banco Safra, o MARGS consolida sua 
presença no rol dos museus mais 
importantes do Brasil e do mundo.
O Livro do MARGS tem tiragem de 
12 mil exemplares, que será distribuída 
para instituições e personalidades da 
área cultural. Nesta página, o artista e 
editor Alfredo Aquino comenta o 
mercado de livro de arte e o projeto 
cultural Safra. Em seguida, o professor e 
crítico Paulo Sérgio Duarte conduz a 
uma reflexão, mais do que lúcida, sobre 
a situação dos museus brasileiros e a 
necessidade de pensá-los a partir de 
uma estratégia coerente e crítica.

bir publicamente suas obras ao público em 
geral ou mesmo de reproduzi-las (em cores e 
em P&B) em formato de livros, catálogos, 
álbuns de postais ou cartazes, pela letra pétrea 
dos estatutos legados por seu fundador, 
lecionador Dr. Alfred Barnes. Isso a conduziu

o co-

a um misterioso ostracismo, apesar da cole
ção magnífica, com centenas de obras-primas 
de Cézanne, Renoir, Matisse, Picasso, Van 

Num país tão carente como o Brasil, ape- Gogh, Seurat, Soutine, entre outros. Esteve a
do dinamismo expressivo de sua popula- ponto de sucumbir e fechar as portas em es-

Çã°, os livros são umas das vertentes princi- tado falimentar. Foi salva por determinação
pais da pesquisa, da sistematização do pen- judicial, o que lhe permitiu realizar exposi-
samento, da documentação de imagens, da ções temporárias circulantes e disputadas edi-
preservação da memória e da produção cul
tural de heterogêneos grupos sociais. Con
seguir realizar os projetos de livros de arte, 
livros-catálogos (ou mesmo pequenos catá
logos), é tarefa de primeira necessidade.

Documentar exposições, alinhar obras de lação de 
artistas e divulgar acervos de museus, com tex
tos e imagens de boa qualidade, no formato 
generoso e organizado dos livros, significa va
lorizar os fenômenos culturais. É dar-lhes

os no

sar

ções de arte que lhe renderam as receitas ne
cessárias para superar os problemas financei
ros. Grandes museus no mundo como o
Louvre, Orsay, Prado, Guggenheim, Maillol 
e Picasso lastreiam sua manutenção na circu- 

seus livros de arte, similes portáteis 
que transmitem noções de seu conteúdo pelo 
mundo inteiro, numa salutar e democrática 
distribuição do conhecimento.

Outras edições de arte bem executadas são 
capazes de gerar interesse por artistas ou te
mas para grandes mostras, viabilizando-as 
outras partes do mundo; isso aconteceu re
centemente com a mostra Universo Mágico 
do Barroco Brasileiro, realizada em São Pau
lo, em que o livro de arte ali produzido foi 
capaz de levá-la em festejada reedição, maior 
e muito mais completa, ao Petit Palais, 
Paris, onde obteve recepção consagradora.

No Brasil, temos uma iniciativa louvável, 
a série Safra de livros de arte (Museus Brasi
leiros) sobre seus museus mais importantes e 
com o reconhecimento do nível de

no
tícia e repercussão, permitindo uma observa
ção aprofundada e reflexiva; portanto, mais 
conseqüente. Mesmo que a mostra já se te
nha encerrado, que a manifestação artística e 
seus protagonistas não sejam mais atuantes, 
ou que o museu esteja em localidade distan
te, livros de arte os tornam presentes e passí
veis de comunicação efetiva.

Artistas desejam que se publique livros so
bre sua obra, é uma forma de divulgar e disse
minar seu pensamento artístico, é aproximar- 
se do conceito da perpetuidade, é estar, de al
guma maneira, no futuro. Para os museus, ao 
contrário, livros de arte são as ferramentas do

em

em

seus acer
vos - ali já são participantes os museus signi- 

cotidiano. A partir deles, pode-se programar ficativos do País, em edições que servem de 
exposições, escolher e organizar calendários, referencial entre as entidades culturais 
revelar acervos, mostrar-se ao mundo e incluir- estabelecem

museológica. Agora o MARGS passa a inte
grar este seleto grupo de grandes museus, com 
uma luxuosa edição dentro da série Safra, e 
alcança projeção nacional inédita, tornando- 
se referência no sul do País. Este reconheci-

e que
um patamar de qualidade

se como participante no circuito nacional e in
ternacional, de forma consistente e imediata.

Dessa maneira, dentro do universo das ur
gências, livros de arte e livros-catálogos teste
munham a presença dos museus frente ao seu 
público, aos artistas e aos outros museus.

Eles mostram o que os museus fazem e 
porque o fazem, identificando assim a impor
tância das ações culturais geradas por um gru
po num determinado momento, sua relevân
cia dentro da comunidade cultural

mento deveu-se, certamente, à imagem pro
jetada com as grandes exposições realizadas 
nos últimos anos e pelo comportamento sin
tonizado com o dos grandes museus, ao pu
blicar vários livros e livros-catálogos que do
cumentaram e tornaram perenes as suas bem 
orquestradas realizações.

E bem-vinda esta nova edição dos Museus 
vros de arte e a situação de não produzí-los Brasileiros em sua 20a publicação na série Sa- 
colocam os museus em situação frágil, isolan
do-os, deixando-os silenciosos num deserto

e sua in
serção no palco das atividades artísticas de
maneira mais abrangente. A ausência dos li-

fra, significando, desde o seu primeiro mo
mento, uma inestimável ferramenta para a di
vulgação do MARGS e de seu acervo.de influências possíveis.

Livros mostram-se também importantes 
para a sobrevivência física dos museus e dos

Alfredo Aquino 
artista plástico, pintor e editor



PANORAMA

Elementos para uma 

estratégia dos museus de arte
As funções do museu

Entre os elementos que compõem o sis
tema da arte, após o artista e a obra, o mu
seu ocupa um lugar especial, como uma ins
tituição complexa cumprindo múltiplas 
funções em torno de seu centro de gravida
de: preservar e difundir a arte. O artista é o 
centro do sistema da arte desde a Renas
cença. E do produto de seu trabalho que, 
direta ou indiretamente, surgem e se desen
volvem as mais diversas atividades cujos 
sujeitos movem este sistema no mundo con- 
temporâneo: críticos, historiadores, 
curadores, editores, designers, museólogos, 
restauradores, marchands, colecionadores, e 
tantos outros. Se, ao lado das atividades e 
seus sujeitos, olharmos as instituições que 
compõem o sistema, logo percebemos a im
portância do museu de arte.

Além de tornar pública a produção do 
artista, cabe ao museu inscrevê-la na histó
ria da arte, contextualizá-la, ou não, segun
do exigências que devem emergir sempre 
da própria obra, promover sua releitura atu
alizada, sua movimentação entre as exposi
ções e empréstimo para outras instituições. 
E lógico que, para cumprir essas funções de 
cunho cultural e educativo, o museu tem 
que cumprir as tarefas básicas de conserva
ção e preservação das obras de seu acervo. 
Dentro da sua área de especialização, o 
museu deve estar permanentemente preo
cupado na atualização e preenchimento de 
lacunas de sua coleção.

O verdadeiro museu de arte é, portan
to, muito além daquele espaço onde vamos 
ver os sbows ou exposições, um centro de 
educação e pesquisa. Nas suas atividades 
educacionais devem estar incluídos os mais 
diversos programas, desde aqueles voltados 
para o público infantil, até para universitá
rios e o atendimento à terceira idade.

O importante nessas atividades é que 
sejam planejadas com coerência de um pon
to de vista estratégico, rigorosamente arti
culado com seu acervo e seu programa de 
exposições temporárias. Estas não podem, 
simplesmente, atender a uma demanda ex
terna de espaço institucional, mas devem 
ser programadas dentro de um nexo histó-

poder. É importante assinalar que os inte
resses dessas elites não se encontram restri
tos aos nichos dos partidos políticos con
servadores, mas atravessam diferentes ma-

rico e estético, para que o público não rece
ba ao longo do ano uma colcha de retalhos, 
mas o fio coerente explicitado pela estraté
gia do museu.

Num país como o Brasil, onde a histó
ria da arte é recente e com nossos proble
mas eduaicionais, a começar pelas limita
ções de nossa própria elite, esse planejamen
to estratégico é fundamental e deve ser go- exóticos promovidos por competentes in- 
vernado por um ponto de vista estritamen
te histórico e cultural, ao qual virá depois se 
subordinar os profissionais de marketing e 
de vendas de projetos culturais. Infelizmen- 
te, no mundo contemporâneo, com fre- 
qüência, esses papéis são invertidos: os in
teresses histórico-culturais são subordinados

tizes da direita à esquerda.
No caso de uma estratégia museológica, 

essa ideologia pode se manifestar no des
prezo do nexo histórico em favor dos temas

telectuais. O museu ou centro cultural ofe
rece, como numa feira da inteligência, dife
rentes obras de arte relacionadas entre si por 
critérios arbitrários, mas que podem apare
cer como astuciosas invenções para o pú
blico leigo. Essa nova beleza confusa, que 
se instaura no mundo contemporâneo da 
arte, desloca as conquistas do relativismo 
cultural, importantes nas descobertas cien
tíficas dos antropólogos, para um universo 
onde prevalece o vale-tudo pós-moderno. 
Num país como o Brasil, a sede de 
integração global deve estar sendo saciada 
com a construção e institucionalização da 
história da sua própria arte. Tarefa que, sa
bemos, está longe de ser completada.

A leitura crítica do museu deveria ser

e dirigidos segundo os interesses do 
marketing e dos profissionais de venda. No 
Brasil, grandes corporações, como o Banco 
do Brasil e a Petrobrás, dão um exemplo 
positivo que deve ser seguido por outras 
empresas e mesmo por profissionais que 
desenvolvem projetos culturais. A Petrobrás, 
no lugar de implantar lugares físicos - seus 
próprios centros culturais - dissemina o seu 
apoio cultural através de critérios publica
mente conhecidos, num concurso de pro
jetos julgado por especialistas. Entre os pro
jetos se encontram os de apoio à aquisição 
de obras de arte para museus.

Nas atividades do museu deve estar in
cluída a de promover, em interação com as 
instituições universitárias, pesquisas histó
ricas e documentais sobre seu acervo, pes
quisas científicas sobre novas técnicas de res

uma rotina, realizada por seminários 
transdisciplinares, onde críticos, historiado
res, cientistas sociais, curadores, designers, 
arquitetos e museólogos, colaborassem 
com subsídios para traçar a estratégia da 
instituição. Os seminários quadrienais de
veríam se tornar uma exigência dos mu
seus de arte no Brasil que, muitas vezes, 
estão mais interessados em macaquear as 

tauração e adequação climatica. Não há ne- bem sucedidas operações dos homens de
marketing, do que em pensar sobre si mes
mo e seu destino.

cessidade de um corpo permanente de pes
quisadores, no entanto, é indispensável que 
sua equipe técnica esteja sendo constante
mente atualizada por programas específicos 
de formação para cobrir as diversas fiinções 
do museu.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2001.

Paulo Sérgio Duarte 
Coordenador de Estudos Culturais da 

Universidade Cândido Mendes, no Rio de 
Janeiro, é crítico e professor de história da 

arte. Ex-diretor do Instituto Nacional de 
Artes Plásticas da Funarte (1981-83) e do 

Paço Imperial / IPHAN (1986-90). Autor 
de Anos 60 - Transformações da arte no 

Brasil (Rio de Janeiro. Editora Campos 
Gerais. 1 998) e Waítercio Caldas (São 

Paulo. Cosac & Naify. 2001). entre vários 
outros estudos sobre arte moderna e

A leitura crítica do museu
A estratégia do museu traduzirá sempre 

uma ideologia, da mesma forma que a au
sência de estratégia traduz a mais comum 
das ideologias das elites brasileiras: confun
dir tudo, para depois achar tudo confuso, 
enquanto continua ocupando os espaços de contemporânea.



ANA MAE BARBOSA

Laboratório do olhar
Uma postura crítica e ativa identifica a trajetória de Ana Mae Barbosa na arte-educação 
brasileira. Defensora da multiculturalidade. a ex-diretora do Museu de Arte Contemporânea 
da USP é autora de projetos de arte popular que levaram imagem do cotidiano para as 
pinacotecas e obras de arte para as ruas de São Paulo. Hoje. Ana Mae prepara-se para editar 
mais um livro sobre a aplicação da arte no currículo escolar. Ao percorrer a Cidade dos 
Contêineres. na Bienal do Mercosul. Ana Mae conversou com Flávio Gil. Nessa entrevista, 
ela revitaliza as discussões sobre a proposta educativa dos museus, das escolas 
e a validade dos cursos de qualificação oferecidos aos professores.

JM - Qual é a função social 
do museu hoje?
Ana - Acho que o museu, na Pós- 
Modernidade, é um laboratório de 
experiências. As escolas devem explorá-lo 
como se usa um laboratório para o 
ensino da química, da física, mas para 
fazer experimentos estéticos. Isso 
significa que deve haver uma preparação 
prévia dos professores e dos alunos para 
usarem apropriadamente o que o museu 
tem a oferecer. A ida ao museu tem que 
ser cuidada pela equipe da própria casa e, 
após a visita, deve haver uma extensão 
dos conhecimentos que foram 
experimentados dentro do museu. A 
função do museu é, principalmente, 
educativa.

JM - E qual o papel do 
professor nesse contexto?
Ana - Está muito na moda dizer que o 
professor é um mediador. Se for um 
mediador, ele deve conhecer mais do que 
o aluno, deve atualizar sempre as suas 
aulas, pois o conhecimento muda. 
Portanto, ele tem que ser um mediador 
responsável e assumir a tarefa de 
instaurar um diálogo, de estimular a 
capacidade crítica do aluno, inclusive em 
relação às suas próprias aulas.

JM - Os professores 
estão se atualizando?
Ana - Acho que já houve interesse maior 
de atualização, até uns três anos atrás. 
Estou falando de São Paulo e não de 
Porto Alegre, onde vejo uma outra 
realidade. Fiquei absolutamente 
encantada com o Fórum de Educação. 
Me hospedei ao lado de professores que 
vieram para o evento. Ali, era possível ver 
gente de todas as cores e classes sociais. 
Por isso Porto Alegre é diferente. Em São 
Paulo, o desejo de atualização está em 
baixa. Isso é absolutamente 
compreensível: a educação não está 
sendo valorizada. Nos últimos sete anos, 
tivemos um Ministério de Educação

um único interesse: criar medidas de 
controle. Tratou-se de parâmetros 
curriculares para tentar homogeneizar o 
ensino no Brasil, o que eu acho que é um 
grande erro; não funcionou em lugar 
algum do mundo. O currículo nacional 
foi uma invenção da Margareth Thacher. 
A gente deve seguir o exemplo do 
Canadá, que é um país que tem resistido 
ao modelo dos currículos nacionais, e 
tem uma das melhores educações do 
mundo.

JM - O que a senhora pensa sobre a 
inserção da arte como apoio nas outras 
disciplinas?
Ana - Isso está começando muito 
lentamente. Eu, por exemplo, coordeno, 
na USP, um curso de aperfeiçoamento 
em arte-educação. É um curso que 
possui três componentes que 
correspondem aos integrantes da 
abordagem triangular: o fazer arte, a 
leitura da obra e a contextualização. 
Muita gente tem participado. Vão 
pessoas das áreas de português, história, 
geografia, etc. Acontece que, seguindo os 
parâmetros curriculares, o MEC 
promove e terceiriza cursos para grupos 
que são inteiramente incompetentes. Há 
cursos que são muito disciplinares, que 
tratam só da arte. São ministrados apenas 
para professores de educação artística. 
Deve-se abrir cursos de arte para todas as 
áreas, pois a arte é um patrimônio 
universal, como o conhecimento é 
patrimônio para todos os indivíduos.

JM — Como acontece a leitura com 
questionamento nos museus?
Ana - Vou responder com um exemplo. 
Eu e a Lucimar Belo estávamos visitando 
o setor de exposições da Bienal no 
Santander Cultural. Estávamos nós duas, 
em frente à obra da Karin Lambrecht, 
quando passa uma senhora, mais ou 
menos da nossa idade, que olha para o 
quadro e diz o seguinte: “O que é que 
essa artista quis dizer colocando essas

hóstias aí?”. Então eu olhei para ela e 
respondí: “Me diga o que é que você 
acha dessas hóstias? Como é que você 
interpreta isso?” Ela desenvolveu 
interpretações absolutamente adequadas 
e terminou com uma grande crítica às 
religiões considerando-as uma 
manipulação. Essa senhora viu, implícita 
na obra, uma crítica religiosa. Ela 
discorreu por uns 10 ou 15 minutos e eu 
fiquei absolutamente perplexa. Uma 
coisa que eu digo em todas as aulas é o 
seguinte: toda a pergunta que lhe é feita 
deve ser revertida e você nunca deve dar 
longas explicações, apenas uma ou outra 
informação.

JM - De que forma o professor pode 
trabalhar em uma localidade como 
Porto Alegre, onde os museus não 
possuem obras de mestres mundiais 
das artes plásticas? Como desenvolver 
esses aspectos aos quais a comunidade 
não terá acesso?
Ana - Acho que uma saída é usar o 
sistema de comparação, como o de 
Feldmann. Museus regionais como o 
MARGS têm obras fantásticas de mestres 
da pintura do Rio Grande do Sul e por 
que não trabalhar outras obras, como 
retratos, a partir dessas peças? 
Comparativamente, é possível trabalhar 
com retratos da pintura inglesa do século 
XIX e tratar esse gênero no modernismo. 
Para adquirir conhecimento em arte, 
você deve apelar para a reprodução. É 
importante ter contato com a pincelada, 
com a materialidade da obra, mais para a 
construção do conhecimento do que 
para a comparação.

JM — Como está o discurso da 
multiculturalidade?
Ana - Está na boca de todos, porque é 
politicamente correto ser multicultural. 
Mas na prática ele não tem se realizado. 
Daqui a pouco a gente vai estar 
copiando os Estados Unidos, criando 
museus para cada gênero, para satisfazer

o critério da multiculturalidade. Lá 
existe museu da mulher, do latino, do 
negro e do código americano-europeu 
hegemônico. Não sei se isso resolve. O 
que tentei fazer no MAC, foi colocar 
diferentes códigos no mesmo local, 
tomando como bandeira o fato do 
Brasil ser um país multi-racial.

JM - Como acontece a 
pedagogia do questionamento?
Ana - Questionamento não é 
questionário. Ele tem sentido enquanto 
se propõe a iniciar um diálogo. Tenho 
muito medo de escolarizar a arte, de 
torná-la um mero exercício de aula. Ela 
tornou-se assim durante o modernismo, 
quando se testou uma técnica atrás da 
outra. Toda aquela turbulência que a 
gente espera que a arte provoque no 
aluno, sob o ponto de vista do 
conhecimento, se perde. Mas se o aluno 
escrever sobre arte, é interessante para a 
formação de críticos de arte e também de 
crítico dos críticos. No Brasil, há falta de 
críticos de críticos. Muita gente diz 
grandes besteiras e todo mundo glorifica. 
Nossa crítica está muito fraca. Nós 
tínhamos uma grande crítica literária e 
uma fraquíssima crítica de arte. Há 
pouquíssimos bons críticos no Brasil; é 
só olhar os catálogos, que não dizem 
nada além de chavões. Acho que a 
Universidade também é culpada por isso, 
pois em literatura, ela forma o 
historiador e o crítico. Ninguém vai para 
uma faculdade aprender a ser escritor, 
poeta, novelista. Ao contrário, nas artes 
plásticas, as pessoas buscam fazer arte ou 
aprofundar o ofício. É dada uma gotinha 
de crítica e de história da arte. O 
resultado é uma presa fácil que não 
consegue nem se defender do sistema das 
artes, que é bastante exclusivista. 
Basicamente, é o curador dizendo quem 
é o artista, e o indivíduo não consegue 
nem se defender.
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RESTAURO
Para apagar as marcas do tempo

Entre o rio Guaíba e a área verde da Praça da Alfânde
ga, o MARGS guarda o maior acervo artístico público do 
Estado. Nessa área de grande concentração de umidade, 
2880 peças sofrem com a ação do tempo, ainda que este
jam guardadas ou expostas em locais tecnicamente prepa
rados para receber obras de arte. O processo de deteriora
ção é inevitável, levando em conta o tempo de existência de 
tais peças. Buscando conservar a originalidade e a qualida
de de pinturas sobre tela e sobre papel, o MARGS está in
vestindo na montagem de um Laboratório de Restauro. O 
projeto teve sua primeira etapa aprovada recentemente pela 
Fundação Vitae, uma instituição sem fins lucrativos que 
atua no Brasil, Chile e Argentina, preservando o patrimônio

restaurado no ateliê. Além dessa, outras obras como Figura 
em tensão e Carreteis, de Iberê Camargo, Varal de Valdeni 
Elias, Balões, de Guignard e Casario, de Ângelo Guido tam
bém aguardam tratamento.

Em 1978, Ado Malagoli já havia elaborado uma lista 
de obras que necessitavam de restauro. Ele mesmo foi o 
responsável pela recuperação de uma série de peças com
prometidas do acervo do MARGS. Ao lado de Edson Mota, 
Malagoli viajou aos Estados Unidos para aprender técnicas 
de conservação. Mas a época não oferecia tecnologia e subs
tâncias eficazes para a realização de um trabalho seguro. 
Hoje, restaurar obras de arte implica muito mais do que a 
minúcia do conservador. São trazidos conceitos da quími
ca, da biologia e da engenharia mecânica, por exemplo.

A solução para o MARGS deve vir de forma imediata, 
pois 65% do acervo é composto por pinturas em papel, o 
material mais vulnerável aos danos do tempo. Os padrões 
internacionais de conservação indicam que a umidade den
tro dos museus deve variar entre 50 e 55 pontos e, a tempe
ratura, por volta de 20 graus. O clima de Porto Alegre, no 
entanto, tem colaborado para que o Museu atinja 60 pon
tos de umidade. Apesar disso, o material que constitui as 
peças artísticas se adaptam. A madeira, por exemplo, é um 
dos componentes mais maleáveis, o que permite à arte 
um artigo de intercâmbio entre diferentes regiões climáti
cas do mundo.

Com o novo Laboratório de Restauro apoiado pela Fun
dação Vitae, o MARGS retoma sua prioridade de conser
vação das obras, assumindo a postura de um centro deposi
tário de bens que contam a história artística do Rio Grande 
do Sul.

cultural.
Se a proposta da construção do Laboratório de Restau

ro for plenamente aceita, o MARGS passará a contar com 
uma estrutura avançada para reparos em pinturas. Fernanda 
de Tartler Matschinske, coordenadora de restauro, prevê a 
possibilidade de serem recuperadas 250 obras em papel e 
50 telas em um ano. As especificações do projeto determi
nam a aquisição de ferramentas, lâmpadas, mesas especiais, 
papéis, colas e substâncias químicas específicas para o tra
balho. O Torreão 1 foi escolhido como o espaço 
pado pelo novo Laboratório. Lá, as obras danificadas rece
berão um tratamento vip.

O primeiro passo é fazer um levantamento fotográfico 
da pintura. Em seguida, é preenchida uma ficha contendo 
informações sobre a obra, como forma de diagnosticar os 
problemas e traçar os procedimentos. Atualmente, o res
tauro do MARGS vem combatendo a presença de fungos, 
o descolamento de tinta e o craquelê, processo pelo qual o 
óleo aplicado sobre a tela sofre pequenas rachaduras. Nu 
feminino, de Ado Malagoli é vítima desse dano e espera por

a ser ocu-
ser

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do Margs

MARGS
As agendas, tradicionais presentes de final de ano, 

ganham estilo diferenciado na Loja do MARGS. Os mode
los com a grife do Museu foram produzidos com capa 
couro e logotipo em baixo relevo. A editora te Neues pre
parou agendas e calendários ilustrados com obras de Monet, 
Van Gogh, Dali, Picasso e Edward Hopper, além de cole
ções de Arte Moderna. Outra sugestão para presentear os 
amigos neste Natal é o catálogo da III Bienal, que traz ima
gens das Salas Especiais e Exposições Paralelas. A Loja do 
MARGS fica aberta de terças a domingos, das 10 às 21 
horas. Fone 3228-8533. E-mail: lojadomargs@terra.com.br

A partir de janeiro o Núcleo de Extensão do 
MARGS estará recebendo inscrições para os cursos de De
senho da Figura Flumana, Desenhe Pintando, Aquarela Bási
ca e História em quadrinhos. As aulas estão previstas para 
começar em março de 2002. A partir desse mês serão reto
mados os Happy Hours Culturais, todas as últimas terças- 
feiras, às 19 horas, comentando a vida e a produção de 
artistas plásticas. Maiores informações de terças a sextas pelo 
fone 3227-2311 ramal 15.

A nova campanha publicitária da 
AAMARGS vem ganhando mais espaços na mídia e, em 
breve, chegará às telas de cinema. Os veículos que se inte
ressarem por veicular spots, banners ou vídeos da campa

nha devem procurar a agência DCS (fone3323-4712). 
Neste fim de ano, a AAMARGS agradece a todos os parcei
ros, afirmando a importância da arte em nosso cotidiano:
Arte Antigüidades Dariano, Casa Masson, Ótica Confian
ça, Win Tour, Arteplantas, Arte Nobre, Nieto Molduras, 
Edelweiss, Arte & Cia, Casa do Desenho, Galeria Belas Ar
tes, Nathan Jóias, Rota Cultural Turismo, Cárdio Método, 1 
Rede de Hotéis Plaza e Revista Aplauso. A Associação de 
Anigos funciona de terças a sextas, das 14 às 17h30min. 
Fone: 3224-4255.

Neste final de ano, o Café do MARGS oferece re
ceitas de cafés gelados, acompanhadas por trufas. Os 
freqüentadores da casa podem contar novamente com os 
cheescakes no cardápio, além de variadas tortas geladas, ide
ais para as tardes do verão porto-alegrense. O Café do 
MARGS funciona de terças a domingos, das 10 às 21 ho
ras. Fone: 3221-4945
BIS í RÔ Após ter atraído
das Esculturas, durante a Feira do Livro, o Bistrô do MARGS 
continua servindo drinks, petiscos e sanduíches no terraço 
do Museu. O espaço deve ficar aberto durante os meses 
quentes, quando a melhor sugestão fica por conta do tradi
cional choppe gelado e das saladas tropicais. Visite o Bistrô 
diariamente, das 1 lh às 21 horas. Fone 3225-4484

títulos àAtenção para os novos
Biblioteca dodisposição na 

MARGS. Livro dos sete dias. 
doado por Paulo Silveira, traz 
uma coletânea de trabalhos de 
16 artistas plásticos. A cada um 
foi destinado um caderno de 
16 páginas, onde tiveram total 
liberdade para criar matrizes de 
baixo custo. 0 exercício foi 
proposto durante o XV Festival 
de Arte de Porto Alegre, em

em

julho deste ano.
A outra obra é de autoria de 
Glória Corbetta e também foi 
doado pela própria artista.^
A arte do tridimensional revê os 
20 anos de carreira da escultora 
e designer gaúcha, seguindo 
caráter quase autobiográfico.
A Biblioteca do MARGS 
funciona de terças a sextas, 
das 12 às 17 horas.

grande público ao Jardimumum

____

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

•Fiat
•Gerator Software 
•Gerdau 
•Gráfica Palotti 
• Hotel Plaza São Rafael

•Tintas Killing
• Kreybel 
•Lojas Pompéia 
•Lojas Renner
• Martins+Andrade

•Miolo Vinhos Finos 
•Nort South 
•Ouro e Prata 
• Revista Aplauso 
•Shopping Iguatemi

•Start Serviços Gráficos
•Terra
•Varig
•Viveiro Floricultura 
•Yázigi

O Cd
■-<

aj §CJ

n3 O 
CL "O

M A| R G S

mailto:lojadomargs@terra.com.br


LEITURA
A dama 

de branco
Logo à entrada, o painel é imponente: a anfitriã, amantíssimo 

ser suspenso entre dois mundos, hipnotiza aqueles que chegam. 
Repare bem o visitante, porque não há, como diria a centenária 
poeta, íundos de floresta nem de arbitrária fantasia. Não, tudo 
ao contrário: ali, emoldurando a Dama há apenas a austeridade 
neutra, e necessária, de um ambiente interior — digamos, uma 
pinacoteca. Aproxime-se o visitante, a essas alturas certamente 
refém do feitiço, e veja a minúcia disfarçada, molduras em ima
gens varridas e entregues à imaginação. A luz, na qual adejam 
mistérios, se concentra na figura de branco, e é ela, a Dama, que 
íulgura com justiça e com direito. Antebraço apoiado, a mão 
esquerda prende luva e sombrinha; a mão direita, enluvada, ar- 
repanha a saia, deixando à mostra a ponta do pé protegida por 
couro castanho. Coqueteria faceira, reforçada pelos matizes ar
rancados ao branco — como se se pudesse matizar a cor absolu
ta, reunião de todas as outras. Agora, o rosto, ensombrecido 
pela aba do chapéu, entrega-se em faces coradas e expressão grácil; 
um bosquejo de sorriso, que se doa sem se revelar. A ruga junto 
à comissura dos lábios é o vinco de um tempo passado — há 
nela um certo ar de sabedoria brejeira e perpétua. Mangas fofas, 
seios fartos, curvas de corpo insinuadas pelo movimento fluido 
do pincel, que repete a sinuosidade do tecido. A cintura se afi
na, deixando que se adivinhe a fartura das carnes das pernas e 
das nádegas. Repousa, hospitaleira, a Dama de Branco, num 
momento capturado ao próprio tempo, subtraído ao incessante 
fugir das horas. Ela, ali, dona do espaço do próprio quadro e do 
entorno, miolo de uma secreta existência conferida por tintas e 
vernizes, tempo congelado em linho e óleo, sentimento máxi
mo do limite entre um mundo e outro. No amor que se estabe
lece entre artista e modelo, entre tela e espectador, cessou a má
quina do mundo e todos os momentos se fizeram em leve pedra 
e em fugaz revelação. Superior, aquela mulher, como que se sa
bendo póstuma ao próprio instante em que o artista a eterniza, 
como se pudesse ter a consciência das coisas que transcendem o 
estreito passeio entre as duas pontas da vida. Altiva em sua sabe
doria, a Dama sabe que a arte é gerúndio, movimento que é 
sempre sendo. Cândida e belamente feminina, flutuando acima 
dos limites do humano, a Dama, entrega-se ao visitante, que é, 
no tempo, seu futuro e que se inclui, a cada visita, em seu passa
do e já em seu destino. O destino infinito e eterno de ser a bela 
anfitriã e amorável dona da casa.

Cíntia Moscovich 
Escritora

Arthur Timótheo da Costa (1882-1923) é o autor da Dama de 
Branca, um dos quadros mais populares do MARGS. Cenógrafo, 
integrou a Escola Nacional de Belas Artes num importante período 
formativo das nossas artes visuais. Dedicou-se ao retrato e à paisa
gem dentro dos cânones acadêmicos, mas sensível à luminosidade 
impressionista. Morreu tragicamente no Hospício de Alienados 
Rio de Janeiro, um ano depois da Semana de Arte Moderna. É 
siderado um dos artistas que buscou a pintura nacional.

Cíntia Moscovich mora em Porto Alegre, é jornalista e escritora. É 
autora das obras O reino das cebolas (1996), Duas iguais - Manual 
de amores e equívocos assemelhados (1998), Anotações durante o in
cêndio (2000). Faz parte da antologia Geração 90: manuscritos de 
computador, organizada por Nelson de Oliveira, e que reúne os 17 
melhores contistas surgidos nos anos 90 no Brasil. Cíntia é Mestre 
em Letras e, atualmente, dirige o Instituto Estadual do Livro.
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