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EDITORIAL
A obra de Edvard Munch, que ilustra 

a capa desta edição, é uma referência ao 
sucesso da III Bienal do Mercosul, 
convidando o público para conferir a 
sensível exposição desse artista norueguês 
no andar superior do MARGS. Nas três 
primeiras semanas de visitação, já foi 
registrada a passagem de 73 mil pessoas 
pelas Pinacotecas e Galerias do Museu, 
aproveitando também o movimento 
intenso da 47a Feira do Livro. O público 
da arte do livro experimenta outras formas 
de lazer, usufruindo o centro da cidade e 
espaços convidativos como o Terraço de 
Esculturas, inaugurado no Museu em 
outubro, com suas obras de arte, serviços 
de bistrô e uma visão privilegiada sobre a 
paisagem porto-alegrense.

O MARGS, desde o início desta 
administração, tem buscado ir além da 
praça histórica da cidade. Dentro da 
política de descentralizçaão da SEDAC, 
busca partilhar o melhor de nosso legado 
artístico, cativando outros públicos. No 
mês passado, dentro da itinerância da

exposição Leopoldo Gotuzzo, participa
mos da reabertura do Centro de Cultura 
Dr. Henrique Ordovás Filho, em Caxias 
do Sul, numa cerimônia concorrida, com 
a presença do Secretário de Cultura do 
Estado, Luiz Marques, e demais autorida
des locais. Finalizando o circuito de 
exposições pelo interior do Rio Grande 
do Sul, as telas do artista gaúcho chega
ram em novembro a Pelotas, terra natal de 
Gotuzzo.

O trabalho que o MARGS vem 
desenvolvendo na área cultural recebeu, 
mais uma vez, os votos de confiança de 
parceiros fortes como a Fiat. Um carro 
Marea Weekend foi doado oficialmente 
pela montadora italiana à Associação de 
Amigos do Museu, em um coquetel 
realizado no Torreão 1, dia 31 de outubro. 
Na oportunidade, estava presente a 
diretoria da empresa no Brasil, representa
da pelo Superintendente da Fiat na 
América Latina, Gianni Coda; pelo 
Diretor Corporativo Marco Antônio 
Lage, Diretor Regional Roberto Chiavelli

e pelo Diretor de Marketing, Sérgio 
Zukov, além do Secretário Luiz Marques, 
a Presidente da AAMARGS, Rosa Bastos, 
e da Vice-Presidente, Suzana dos Santos.

Na primeira quinzena de dezembro, 
o MARGS lança seu principal livro, 
vigésimo volume da Coleção de Museus 
Brasileiros do Banco Safra. O lançamento 
será comemorado com uma grande festa 
no Terraço de Esculturas no Museu.

Nesta edição, o Jornal do MARGS faz 
uma justa homenagem ao patrono da 
Feira do Livro 2001, Armindo Trevisan, 
que também atua no Conselho Consulti
vo do Museu. Leia também uma conversa 
com revelações surpreendentes de Juan 
Rivera, neto de Diego; confira as capas e a 
história da Horizonte, revista que repre
sentou o ideário do realismo socialista em 
Porto Alegre; uma conversa com a 
museóloga mexicana Rosa Esteia, além de 
um passeio pelos memodípticos de 
Manuel da Costa.

Edvard Munch. Noite de Inverno, Ekely, 
óleo sobre tela. 1930-31.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

MUSEOLOGIA

Cultura latina: 

o museu de Queretaro
Algumas obras de Diego Rivera, expos

tas no MARGS, vêm do Museu Regional 
de Queretaro no Golfo do México. Rosa 
Esteia Reyes Garcia, há seis anos dirigin
do essa instituição, esteve em Porto Alegre 
acompanhando a chegada das telas Retra- 

2 to de Zinoviev - Retrato de un militar e Re
trato dei poeta Rafael Ponce de Leon, de 
Diego Rivera, na III Bienal do Mercosul.

Com 25 anos de experiência, Rosa 
Esteia confessa que trabalhar num museu, 
ou em qualquer instituição cultural ligada 
a essa área, é uma questão de projeto de 
vida, de sociedade. Isso significa saber li
dar constantemente com intempéries, com 
impasses e retornos diferenciados; é estar 
preparado para interrogações constantes e 
reproduzi-las na mesma proporção para 
outras pessoas, para que qualifiquem suas 
vidas e tenham condição de recuperar, 
construir e questionar valores.

Uma das iniciativas desenvolvidas por 
Rosa acontece com índios otomís. A idéia 
é recuperar o idioma otomí, o fazer artísti
co e cotidiano de peças da sua cultura, bus

cando algo mais amplo como a inserção 
desta comunidade na cultura mexicana 
atual, além de fortalecer sua auto-estima. 

0 caso Rivera
Para Rosa Esteia, Diego Rivera marca 

a história visual e plástica de todos os me
xicanos. Não se imagina o México ou os 
jovens de sua época sem Diego. Ele pos
suía uma postura política e ideológica 
muito expressiva. Seus murais representam 
a vida pré-hispânica e as relações desta com 
a cultura ocidental, retratando a trajetória 
cultural do país. Para a Diretora do Mu
seu de Queretaro, a obra de Rivera é signi
ficativa não tanto por sua técnica ou esté
tica, mas porque trata-se de sua visão do 
mundo. A obra de Diego encontra-se ex
posta em vários espaços no México: na sua 
antiga residência, no ateliê, nos museus, 
nos murais; tudo isso mostra faces dife
rentes do mesmo artista e homem e todas 
saltam aos olhos. Está dentro da vida de 
cada mexicano e de suas idiossincrasias.

Questionada sobre a possibilidade da 
burocracia estatal apropriar-se da imagem

do artista como instrumento de 
legitimação política, respondeu que não crê 
nesta possibilidade. Embora Rivera seja 
parte da identidade nacional mexicana, 
sua obra não se presta a esse tipo de ma
nipulação pela própria resistência dos me
xicanos.

Descaso com a cultura
Quando assumiu a direção do Museu 

de Queretaro, encontrou um quadro de 
abandono de pelo menos 15 anos. A sede 
do Museu fica em um antigo convento 
franciscano, cuja construção data do sécu
lo XVI. Parte das estruturas originais fo
ram destruídas ainda naquele século. O 
prédio foi reconstruído no século XVIII, 
sofrendo alterações e acréscimos típicos 
desse período, figurando o esplendor do 
século XVIII. O acervo é composto por 
peças da cultura pré-hispânica, que datam 
de 7000 a.C. até 1900 d.C. Possui ainda 
muitos documentos históricos, obras de 
arte e uma biblioteca.

O Museu Regional de Queretaro en
contra-se vinculado ao Instituto de An

tropologia e História do México, órgão 
com funções semelhantes ao nosso Insti
tuto do Patrimônio Artístico e Histórico 
Nacional (IPHAN) que concentra peças 
anteriores a 1900, divididas em 110 mu
seus por todo o país. As obras de arte pos
teriores a 1900 estão sob responsabilida
de do Instituto de Belas Artes do México. 
Rosa Esteia percebe que, nos últimos anos, 
ocorreu uma explosão de novos museus, 
criados de forma quase espontânea. Para 
atender satisfatoriamente essas novas ins
tituições é preciso levar em consideração 
questões como marketing, fluxos de 
visitação, públicos, a existência ou não de 
especialistas, etc. Já foram realizados 25 
cursos de capacitação de profissionais de 
museologia. A comunidade também tem 
participado, através de universidades e es
colas, do desenvolvimento de projetos 
educativos e assistenciais dentro dos mu
seus, além dos esforços para a captação de 
recursos junto a empresários.

Valeska Carbinatto 
Historiadora - Núcleo de Acervo
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POESIA
Diálogos com o silêncio

O patrono da Feira do Livro deste ano, 
o poeta Armindo Trevisan, também pro
fessor e crítico de arte, pertence à Geração 
de 60, junto com Affonso Romano de 
Sant'Anna, Adélia Prado, Carlos Nejar, 
Orides Fontela (falecida em 1998), Marly 
de Oliveira, Cláudio Willer, entre outros. 
Na sua Antologia, Pedro Lyra os caracteriza 
pelo “Sincretismo de estilos e tendências” e 
por constituírem a primeira geração “ver
dadeiramente nacional da poesia brasilei
ra”. Nascido em Santa Maria, em 1933, 
Trevisan adquiriu sua formação inicial em 
Teologia e Filosofia como membro da Or
dem dos Padres Palotinos, no Rio Grande 
do Sul. Paralelamente, compunha os pri
meiros contos e poemas. Cecília Meireles 
estimulava o jovem religioso a escrever. Seus 
estudos filosóficos o levaram à Europa onde 
conheceu Murilo Mendes: “A poucos devo 
tanto do ponto de vista poético”. A dis
pensa da Ordem seria obtida em 1970, três 
anos após o lançamento do primeiro livro, 
A surpresa de ser.

Na década de 70, publicou intensamen
te: A imploração do nada (1971), Corpo a 
corpo (1973), Funilaria no ar (1973), O 
abajur de Píndaro (1975), Em pele 
(1977), O ferreiro harmonioso (1978), O 
rumor do sangue (1979). Desde então, tem 
mantido um ritmo mais rarefeito de publi
cação: A mesa do silêncio (1982), O moinho 
de Deus (1985), Antologia poética, com po
emas dos livros anteriores e alguns então 
inéditos (1986), A dança do fogo (1995), Os 
olhos da noite (1997). A estréia, nos mea
dos do século XX, permitiu-lhe lidar com 
a herança modernista, onde privilegiou o 
discurso muriliano - afinado a seu ethos 
transcendente - já relido pela poética do 
intermezzo cabralino e vanguardista. Surpre
sa de ser indica o conhecimento da forma 
breve, mas será em Pele e osso que o poeta 
vai demonstrar com plenitude a sabedoria 
do verso livre e do papel fundamental do 
significante no jogo poético, como quando 
revisita um objeto afim à lâmina cabralina:

Navalha

O prazer do verso longo também o ca
racteriza. Nesse leitor de salmos, em que a 
voz de Davi e dos demais salmistas repeti
das vezes se desborda na mensagem lírica 
dirigida a Deus, há recorrentemente uma 
volta ao verso mais longo, como já se vê em 
Imploração do nada: “Ouve-me, meu irmão 
a quem não falo,/ senão quando a minha 
mudez é grande, / e a solidão que desaba 
sobre mim/ traz um gosto de pomar 
com abelhas” (em Ao irmão). As duas 
vertentes, a do minimalismo e a da 
poesia alongada, confluem em Os 
olhos da noite.

A transcendência da divin
dade não separa sua poesia da 
finitude, que se apresenta atra
vés da indagação sobre as coisas, 
tão marcante em A surpresa do 
ser e Em pele e osso; da poetização 
do corpo, característica de toda 
sua obra, que o torna um mestre 
na evocação de uma “ sexualidade 
que se transfigura sem se 
desmaterializar” conforme disse José 
Merquior; e da questão social, esta 
última representada sobretudo em 
Funilaria no ar e Em pele e osso. Em 
Trevisan a inclinação metafísica, se
gundo Jayme Paviani, está “redimida 
por uma visão existencialista cristã”.
A palavra que nele é diálogo com o 
silêncio que sinaliza o sagrado - “ O 
silêncio, põe sua mesa/ ao pé de lírios 
acesos (em Elegia 17, de A mesa do si
lêncio) - adquire, na sua produção dos 
anos 70, o seu caráter mais utópico:

0 poeta
Armindo Trevisan
foi o patrono da
Feira do Livro de 2001.
Crítico de arte,
Trevisan faz parte do
Conselho Consultivo
do MARGS.
Neste ensaio,
um percurso
pela sua obra lírica.

e osso

quando o poeta 
só osso
percorre as prisões 
do mundo
no meio de outros ossos 
explode um minuto 
de silêncio
no meio da nação 

a língua
| já é revolução

(em O poeta, de Em pele e osso).
Na produção mais recente seu silên

cio se torna aquele que deve ser escu
tado nas coisas, como em O livro, 
poema de Os olhos da noite no qual 
temaüza o objeto de rito da Feira 
da Praça da Alfândega: “Abre-o 
quem quer interrogá-lo em silêncio/ 
para que responda em silêncio[...].

que reverencia
o pescoço
da flor
Navalha 
no lábio
antes que o sábio 
pronuncie a ciência 
Navalha 
em paciência 
substituindo 
a metralha Nea de Castro 

Doutora em Letras pela PUCRS 
Professora da FURC(em A navalha)
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ENTREVISTA

ícone da alma mexicana:

Detalhe de 
Diego Rivera. 

Retrato de Ruth. óleo 
sobre tela, 1949,

Juan Coronel Rivera e Carmen 
Arellano foram os principais 
responsáveis por revelar, no 
MARGS, uma faceta bem menos 
conhecida da irreverência de Diego 
Rivera. O escritor e editor Juan 
Coronel, neto do artista mexicano, 
e Carmen, a curadora da mostra, 
reuniram os melhores retratos e 
auto-retratos produzidos por 
Rivera na América Latina. Ali é 
possível recolher histórias 
particulares do artista, seu percurso 
pelas vanguardas da primeira 
metade do século XX até a 
maturidade de seu projeto criativo, 
capaz de imprimir uma 
personalidade mestiça nas suas 
composições.
Numa conversa no Bistrô do 
MARGS com Cida Golin e Flávio 
Gil, Juan Rivera e Carmen 
contaram um pouco do mito Diego 
Rivera, suas idiossincrasias, seus 
atos contraditórios (como ser 
informante do FBI durante um ano 
em plena caça às bruxas do 
macarthismo), seu amor à 
liberdade. Mais do que tudo, 
deixaram claro a profunda 
identificação do povo mexicano 
com o artista, algo tão 
transcendente capaz de aproximar 
Rivera da Virgem de Guadalupe.

(edição Cida Golin e Ana Maria Brambilla)

JM - Há quadros de Rivera com textos 
do artista. Que histórias escondem 
estes retratos?
Carmen - Isso é um traço da pintura 
não-hispânica. Diego incorpora essa 
característica em pequenas notas no piso 
ou na parte debaixo da tela, onde 
descreve quem é a pessoa retratada, 
quando pintou, inclusive, o que pensava 
sobre o retrato. É como uma dedicatória, 
muito narrativa e muito íntima.
Juan - O que mais gosto é o retrato de 
Diego, tem um sentido de humor. Ele 
via as coisas com uma terceira intenção. 
Primeiramente, vinha a intenção plástica. 
Em seguida, a intenção política e depois, 
a intenção pessoal. Tinha inteligência e 
astúcia, como o diabo. Usava tudo isso 
para descrever o sujeito que estava 
retratando. Uma vez, dormi na frente de 
um dos quadros. De repente, vi o rosto 
de cada um dos personagens de uma 
perspectiva totalmente distinta, lateral.
Aí pensei em olhar cada um dos 
retratados no sentido real, aquele que 
Diego realmente buscou. Ele não 
buscava a superfície ou a alma, mas a 
essência. Diego vai buscar o viés grego, 
platônico inclusive. O retrato que mais 
me comoveu, pois é quase uma 
revelação, foi o de Enriqueta D’Ávila. O 
que vi foi uma mulher totalmente 
assustada, ali, pela falta de dinheiro. Há 
ternura nessa expressão de medo e de 
sofrimento. Penso que Diego teria esse 
terceiro olho para ver o que estava 
passando pela cabeça de seus personagens 
no momento em que eles estavam 
posando.

JM - Como era o processo de feitura 
de um retrato?
Juan - A pintura de um retrato podia 
durar de um a vinte dias. Diego era um 
pintor rapidíssimo. Há cerca de vinte 
anos levaram aos meus irmãos um filme 
que veio dos Estados Unidos. Eu pensei 
que, no filme, o ritmo de gravação estava 
alterado, porque Diego estava pintando 
em uma velocidade absolutamente 
imensurável, como se estivesse em 
câmera rápida, diante das proporções dos 
quadros. Mas era real. Houve retratos 
que ele terminou em três dias. Podia 
fazer 50 aquarelas em uma semana. 
Pintava murais em menos de um ano. 
Tinha uma grande capacidade de 
trabalho. Envolvia-se também com 
outras coisas como, por exemplo, 
apiários. Produzia mel, pintava murais, 
correspondia-se com presidentes da 
China. Tinha uma vida realmente 
repleta. Ele era o que nós chamamos de 
gênio.

JM - Fale sobre o retrato de sua mãe, 
Ruth...
Juan - Para mim foi um dos retratos 
mais difíceis. Minha mãe morreu 
quando eu tinha oito anos, então, minha 
mãe é esse retrato. Já não é uma pintura, 
é uma questão sentimental, uma efígie. 
Plasticamente, tenho tratado de tê-la à 
distância como uma pintura dentro da 
exposição, vendo todos os retratos 
juntos. A qualidade dessa peça é, 
verdadeiramente, magistral. Diego tratou 
de pôr o melhor de sua paleta e de seu 
pincel nesse quadro, que é considerado 
um de seus dez quadros mais

importantes. Existe ali algo que não 
terminei de estudar. Caravaggio, meu 
pintor internacional favorito, fez um 
estudo sobre uma tela; era nada mais que 
um trapo caindo. Michelangelo se 
impressionou muito e disse que podia 
fazer algo melhor que aquilo, um estudo 
de trapos. Logo, Leonardo disse que 
também faria. São três peças. A de 
Leonardo é um desenho e as de 
Caravaggio e de Michelangelo são duas 
pinturas não acabadas. O vestido do 
quadro de Ruth é o jogo que Diego 
continua a partir destas três peças. Não é 
documentado perfeitamente, mas estou 
quase seguro que, aí, Diego quis falar aos 
seus mestres reais. Claro que Diego não 
se comparava a Picasso. Para Diego, 
Picasso era o máximo. Penso que o trapo 
desse vestido, sobretudo a parte do 
ângulo inferior direito, tem exatamente o 
estilo de Leonardo.

JM - A figura do retrato teria um 
apelido com referência à cor da pele.
Juan — Minha mãe não era mulata, mas 
era quase negra. Diego chamava isso de 
‘ chapopote”, que era a cor de petróleo. 
No quadro está esse lado indígena, mas 
no reflexo, na região dos lábios, do nariz, 
pode-se dizer que é uma pessoa negra.

JM - É interessante a ambigüidade que 
o espelho traz a esse quadro.
Carmen - É o que o pintor vê por trás 
do que está vendo fisicamente. Nos 
quadros em que usa espelho, as pessoas 
que estão sendo retratadas também 
podem ver-se. É como um jogo de vários 
pontos de vista e de opinião.

Diego Rivera. Auto-retrato como sapo- 
rana,carbono sobre papel, 1949.



Diego Rivera é Guadalupe

Da esquerda para a direita: Diego Rivera. Auto-retrato, lápis sobre papel. 1951; Retrato de Frida Kahlo no primeiro aniversário de sua morte, litografia, 1955; Retrato de Enriqueta Dávila. óleo sobre tela 1949' 
Estúdio do Pintor, retrato de Lucila Retes. óleo sobre tela, 1954. '

JM — Quais outras histórias familiares 
você lembra?
Juan - Diego teve cinco matrimônios. O 
mais importante disso é que ele sentia a 
liberdade. A proposta é: viva a ti. Em 
todos, há uma carga de bom e de mau 
indivíduo. Viva as tuas partes ruins, viva 
tuas partes boas, sobretudo no trabalho.
É algo curioso, pois em casa todos somos 
artistas, meu pai, minha tia, minha avó, 
meus irmãos. Nós não seguimos 
nenhuma ordem convencional, mas há 
um sentido de trabalho e de inclusão 
social. Isso acontece não só da parte de 
Diego, mas também pelo lado do meu 
pai, uma família também de grandes 
pintores.

Flávio - Sua avó, que casou com 
Diego, ainda vive?

Juan - Lupe já morreu. Ela vivia de 
costurar; fazia vestidos. O pai de meu pai 
era alfaiate. Tinha duas alfaiatarias. Meu 
pai também sabia riscar, cortar, costurar, 
ferrar botões. Ele tinha uma coleção de 
marionetes do século retrasado, de um 
marionetista muito famoso. Meu pai foi 
um grande colecionador, como Diego. 
Passou a fazer todas as roupinhas para as 
marionetes quando eu tinha quatro ou 
cinco anos. Ficava horas costurando, 
quando não estava pintando.

JM — Você chegou a conhecer seu avô 
Diego?
Juan - Não, pois nasci em 1961 e ele 
morreu em 1957. Conheci Siqueiros.

JM - Houve uma relação conturbada 
com Siqueiros?
Juan - Era como se fosse um jogo, como 
espadachins. Queriam-se muito, 
adoravam-se, mas deveria haver um 
espetáculo, porque isso movia a arte. Os

pintores também sabiam como atrair o 
público. No maravilhoso escritório de 
Siqueiros, tinha telas de 1907 a 1930. 
Tratava-se do melhor da pintura que 
havia no mundo.

JM - As exposições em que aparecem 
Diego Rivera e Frida Khalo estão cada 
vez mais populares, batendo recordes 
de visitação.

Juan - Em Paris, no museu Maillol, 
vendemos 200 mil catálogos. Nós não 
acreditávamos. Foi impressionante.

JM — Diego foi expulso do Partido 
Comunista, retratou-se quando 
rompeu relações com Trótski?
Juan - Eles romperam porque Trótski era 
amante de Frida. Diego fundou o 
Partido Comunista mexicano, que aliou- 
se à Quarta Internacional. Diego seguia 
os ensinamentos de Stalin e o conheceu 
na Rússia. Voltou ao México, tornou-se 
trotskista, e depois, romperam. Matam 
Trótski; expulsam Diego novamente do 
Partido Comunista. Diego torna-se 
informante do FBI, durante um ano das 
caças às bruxas promovidas pelo 
macarthismo. Então, arrepende-se, pede 
seu reingresso ao PC. Isso eu já publiquei 
e foi um escândalo. Finalmente, em 
1953, ele retorna ao PC. Em 1973, post- 
mortem, voltam a expulsá-lo.

JM - Diego deixou suas obras em 
testamento para o povo mexicano?
Juan — Acho que Diego fez um dos 
testamentos mais inteligentes da história. 
Nem na Europa não vi nada tão 
avançado como o que ele pensou. Todos 
os direitos autorais estão sendo 
administrados pelo Banco do México 
para financiar os museus nacionais.

JM — Em relação ao retrato de Adalgisa 
Nery, qual a impressão de Diego sobre 
ela?
Juan - Tenho a impressão de que ele 
gostava dela, que havia se encantado por 
ela. Na pintura, vê-se que Diego tinha 
uma certa atração, não mais intelectual, 
mas passional. O amor, para ele, não o 
tirava do sério. Ele tinha um pouco dessa 
coisa latina, de amar toda a mulher. Não 
importava se fosse bonita ou feia ou 
gorda, se era mulher e estava ali... 
Carmen — Mas todas elas foram 
mulheres inteligentes, de personalidade 
forte.

Juan - Frida era feia quando ele a 
conheceu; tinha até bigode. Mas era 
muito inteligente. Minha avó era 
também muito masculina. Por outro 
lado, o amor de sua vida era Maria Felix, 
no sentido da feminilidade. Diego fez 
muitos retratos de Maria. Outro retrato 
que vem é de Dobres dei Rio. Trata-se de 
um retrato moderno. Não gostei desse 
retrato. Ele tratou de pintá-la tanto 
como uma deusa que carregou no traço. 
Mas é uma obra muito inteligente.

JM - Como é a relação dos mexicanos 
com a obra de Rivera hoje?
Juan - Total. México é totalmente Diego 
Rivera.
Carmen - Se tu perguntas a um mexicano 
quem é Diego Rivera todos sabem quem 
ele é.

Juan - Ele é um ícone que todos 
trazemos na alma. Quando me 
perguntam o que sinto por ser neto de 
Diego, eu digo: pergunte a qualquer 
mexicano. Todos somos netos de Diego 
Rivera. Creio que seja uma relação de 
resistência. Todos tememos os gringos

juntos, o que é um verdadeiro pesadelo. 
Somos um país pobre e a única coisa que 
temos para defender é a cultura. E Diego 
faz parte dessa cultura. É uma figura 
transcendente. Todos somos seus netos 
ou primos, como somos do sub- 
comandante Marcos. E uma situação de 
valores reais, no sentido de caráter, de 
propriedade, tudo refere-se à fortaleza 
que é Diego. O México pode montar 
exposição de tudo o que quiser, mas 
mostras de Rivera atraem de vendedores 
de chicletes até intelectuais. As crianças 
que estão morrendo na rua sabem quem 
é Diego Rivera. É como a Virgem de 
Guadalupe, todos somos netos de Diego 
Rivera. Por isso, não entendo alguns 
curadores de exposições contemporâneas, 
que não querem que as pessoas se 
aproximem dos quadros, que os museus 
não abram as salas. Isso é ridículo!! O 
que o público quer ver é pintura, que 
toque a pintura. Arte é para a gente, é 
para as pessoas. Diego foi um pintor do 
povo, quis ser um pintor do povo, é um 
pintor do povo,

JM - Algum legado de Rivera é 
percebido na produção 
contemporânea?
Juan - Gabriel Orozco está utilizando a 
coloração nacionalista dentro dos 
cânones internacionais. Ele tem estilo, 
talento e ofício. Precisa regressar ao 
México e estabelecer uma escola 
fundante de arte contemporânea como 
quando chegou Rivera em 1921. Senão 
vai ficar como mais um artista nova- 
iorquino.



REVISTA

A estética 

engajada da 

Horizonte
Com o manifesto de 

agosto de 1950, o PCB 
radicaliza sua plataforma 
e a imprensa partidária 
passa a ser colocada a 
serviço de uma estraté
gia que pregava a derru
bada do governo pela via 
armada. Inicia a prolife
ração de revistas políti- 
co-culturais centradas 
no realismo socialista, 
estética marxista do pe
ríodo stalinista. Nessa

como os n.2, de 1951No tempo em que 
Diego Rivera era 
um dos mestres da 
arte engajada, no 
sul do Brasil um 
grupo de artistas, 
literatos e 
intelectuais reuniu- 
se em torno deste 
ideário social e 
estético, fundando 
uma revista. 
Chamava-se 
Horizonte.

e n.l, de 1952, dedica
dos a Luís Carlos Prestes;
o n.l, de 1953, homena
geando Stálin; o n.3, de
1951 destacando as manifes
tações comunistas na China;
on.10, de 1951, fazendo a co
bertura do IV Congresso Brasi
leiro de Escritores, realizado em
Porto Alegre e o n.3, de 1952, re
gistrando a Conferência Continen
tal Americana pela Paz, em Monte
vidéu.

perspectiva Para Todos é 
relançada em 1951, no Rio de Janeiro, Sei-

Os artistas plásticos próximos ao
Partido se responsabilizaram pela cria-

va reaparece em Salvador, Orientação, em 
Recife, em São Paulo Fundamentos se 
redefine, e surge Horizonte, em Porto Ale
gre, todas voltadas ao combate à cultura bur
guesa, à defesa do realismo socialista, do 
“mundo da paz” e em luta contra o imperi
alismo.

ção de clubes de gravuras. O primeiro
deles é fundado em Porto Alegre, em 
1950, diretamente ligado e articulado com 
a produção da revista Horizonte. O clube

gravunsmo, 
escolhendo temas 

como a campanha pela paz
reúne artistas como Carlos Scliar, Vasco 
Prado, Edgar Koetz, Glauco Rodrigues, 
Danúbio Gonçalves, Carlos Mancuso, 
Carlos Alberto Petrucci, Gastão Hofstetter, 
Ailema Bianchetti, Glênio Bianchetti e 
Plinio Bernhardt. Entre 1950 e 1956, o 
Clube da Gravura organiza e participa de 
exposições em diversas cidades brasileiras e 
do exterior; mantém uma galeria e uma es
cola de arte; publica trabalhos de seus mem
bros na revista Horizonte e em álbuns, rece
bendo vários prêmios. Nas palavras de 
Carlos Scliar, em depoimento à revista em 

6, de 1952: “É propósito do 
Clube dos Amigos da Gravura a divulga
ção do gosto pela gravura entre camadas 
cada vez mais vastas de nosso povo. Pela sua 
própria técnica é a gravura, de todas as ar
tes plásticas, a que está economicamente 
mais ao alcance do público.”

Os clubes foram criados por artistas co
munistas que, no final da década de 1940, 
auto-exilados em Paris, haviam organizado 
com outros exilados latino-americanos as
sociações político-culturais. Nesses conta
tos, os brasileiros foram influenciados por 
correntes estéticas de esquerda, pelo mexi
cano Leopoldo Méndez, pelos gravuristas 
da China revolucionária e pelo realismo 
socialista. Quando retornou ao Brasil, o gru
po pôs em prática a experiência do

mundial.
Os artistas comunistas desejavam regis

trar a vida do povo e popularizar a cultura 
brasileira. O Clube da Gravura fazia repro
duções a baixo preço, com grandes tiragens, 
formando um público interessado em arte 
e produzindo ainda cartazes e ilustrações 
para as publicações de esquerda. Os 
gravuristas gaúchos foram o exemplo naci
onal mais característico do realismo socia
lista, divulgando as técnicas da gravura e 
seguindo os moldes soviéticos. Aos “artistas 
do povo” cabia o dever de engrossar as mo
bilizações do partido.

Horizonte foi o retrato da militância 
comunista no Rio Grande do Sul na déca
da de 50 e, mais do que isto, divulgadora 
da estética socialista. Sua produção editori
al inclui textos e vasto material sobre litera
tura, cinema, teatro, arquitetura, artes plás
ticas, crítica, etc. O corpo editorial era mo
vido por um sincero idealismo revolucio
nário, idealismo que não bastou para ab
solver os seus protagonistas de posteriores 
críticas e autocríticas, como foi o caso de 
sua diretora, a poeta Lila Ripoll, e de cola
boradores como Cyro Martins, Dyonélio 
Machado e Carlos Scliar.

Horizonte surge em Porto Alegre em 
1949 pretendendo ser um veículo de divul
gação de novos autores e idéias. A partir de 
seu quarto número, já em 1950, define-se 
uma nova fase da revista, que passa a ser o 
veículo de divulgação da Frente Cultural do 
Partido Comunista no Rio Grande do Sul. 
Como órgão oficial do partido, a revista 
passa a difundir e a se pautar pelo realismo 
socialista, estética propagada por Zdhanov, 
na União Soviética, e expandida em frentes 
culturais do partido em todo mundo. Sob 
a direção da poeta Lila Ripoll e tendo uma 
equipe editorial formada por, entre outros, 
Nelson Souza, Carlos Scliar, Vasco Prado, 
Fernando Guedes, Plinio Cabral, Cyro 
Martins e Lacy Osório, a revista contribuiu 
para a divulgação de autores e obras sul- 
rio-grandenses, dando destaque à discussão 
das questões e conflitos sociais e culturais 
de seu tempo.

Entre 1949 e 1956 foram editados 32 
números em formato 23x31,5cm, com capa 
em duas cores e parte interna em uma cor, 
perfazendo uma média de 40 páginas por 
exemplar. Alguns números trataram de exal
tar a figura dos heróis revolucionários e 
manifestações culturais ligadas ao Partido,

seu numero

ÍORIZONTE.

Luciana Haesbaert Balbueno. 
Jornalista. Mestre em Letras pela PUCRS. Co- 
coordenadora do Acervo Literário Lila Ripoll, 

do Centro de Memória Literária da PUCRS.
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A revista Horizonte, o arauto do realismo socialista em 
Porto Alegre, registrou com entusiasmo a primeira edi
ção da Feira do Livro na “velha” Praça da Alfândega. A 
Feira de 1955 foi organizada pela Câmara Brasileira do 
Livro, a exemplo de uma prática comum na Europa e 
introduzida dois anos antes no Brasil por iniciativa de 
um livreiro carioca. Pelo jeito, desde o início, os núme
ros sempre foram atração. Os livreiros festejaram os 
35.813 volumes vendidos nos 15 dias do evento. Nas 
primeiras barracas coloridas estavam as livrarias Sulina, 
Farroupilha, Saraiva, Globo, Espírita, Tabajara, Ameri
cana, Komlos, além das editoras Melhoramentos, Fran
cisco Alves, Nacional, José Olympio, A Noite e Globo. 
A reportagem da Horizonte apurou que os mais vendi
dos foram os livros de Graciliano Ramos e Simões Lopes 
Neto. Começava ali a tentativa de popularizar o livro 
num país de analfabetos (o slogan era Dê livros neste 
Natal), barateando o preço das edições com o aumento 
dos leitores e das tiragens.
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Parceria Cultural: 
MARGS recebe um Fiat No dia 31 de outubro, o MARGS, através de sua Associação de Amigos, recebeu oficialmente o carro Marea 

Weekend da Fiat, em um coquetel realizado no terraço. A cerimônia teve a presença do Superintendente da 
montadora na America Latina, Gianni Coda; do Diretor Corporativo, Marco Antônio Lage; Diretor Regional 
Roberto Chiavelli e Diretor de Marketing Sérgio Zukov. O Secretário de Estado da Cultura, Luiz Marques, 
também acompanhou a entrega ao lado do Diretor Fábio Coutinho e de Rosa Bastos e Suzana Figueira Santos, 
presidente e vice-presidente da Associação de Amigos.
Ao contribuir com um veículo de trabalho para os serviços e atividades do MARGS, a montadora Fiat, mais 
conhecida pelo seu apoio ao esporte, volta-se para o setor cultural, privilegiando ações locais e regionais.

MARGS 7
LOJA A Feira do Livro também acontece na Loja do 
MARGS. Uma seleção de livros sobre arte está sendo ofe
recida com descontos de 10 a 20%. Além disso, durante o 
mês de novembro, está a disposição do público uma cole
ção de produtos com a logomarca da III Bienal do 
Mercosul. São pastas, porta-CDs, guarda-chuvas, camise
tas, etc. A Loja do MARGS funciona de terças a domin
gos, das 10 às 21 horas. Fone: Fone: 3228-8533. E-mail: 
lojadomargs@terra.com.br
BISTRÔ O terraço do MARGS é o cenário ideal p 
os encontros descompromissados da primavera. Junto 
ao Jardim das Esculturas estão as instalações do Bistrô 
do MARGS, com um cardápio variado de sanduíches e 
bebidas. Na sede com entrada direto pela Praça da Al
fândega, os finais de tarde de quintas e sextas-feiras são 
animados pelo sax de Vladimir Latuada. Visite o Bistrô 
diariamente, das llh às 21 horas. Fone3225-4484

HAPPY HOUR CULTURAL Dia 27 de novembro, 
ça-feira, acontece o segundo Happy Hour Cultural no 
ditório do MARGS. Às 19 horas, o público participa de 
um debate com os psicanalistas Jaime Betts e Lenira 
Balbueno Fleck, comentando a obra da artista plástica 
Liana Timm. As inscrições são gratuitas e podem ser fei
tas junto ao Núcleo de Extensão do Museu, pelo telefone 
3227-2311, ramal 15. A partir do próximo ano, os Happy 
Hours Culturais terão calendário fixo, acontecendo toda 
a última terça-feira do mês. Os participantes poderão 
sugerir nomes de artistas para serem convidados às pró
ximas edições.
CAFÉ Uma

rir os jogos na Loja do MARGS. O Café do MARGS 
funciona de terças a domingos, das 10 às 21 horas. Fone: 
3221-4945

AAMARGS Os amigos do MARGS já têm programa 
para o dia 14 de novembro. Às I4h30min acontece o cur
so As artes plásticas e a pós-modernidade: Novas propostas e 
novos suportes, com o professor José Augusto Avancini. 
Além das palestras, os sócios recebem descontos nas com
pras feitas junto aos parceiros: Arte Antigüidades Dariano, 
Casa Masson, Ótica Confiança, Win Tour, Arteplantas, 
Arte Nobre, Nieto Molduras, Edelweiss, Arte & Cia, Casa 
do Desenho, Galeria Belas Artes, Nathan Jóias, Rota Cul
tural Turismo, Cárdio Método, rede de hotéis Plaza e Re
vista Aplauso. Seja um amigo do Museu. Preencha seu 
cadastro na sede da Associação, de terças a sextas, das 14 
às 17h30min ou pela internet, no site www.margs.org.br.
Fone 3224-4255.

ter-
au-

ara

nova coleção de jogos americanos está 
decorando as mesas do Café do MARGS. As peças são 
ilustradas com obras do acervo do Museu assinadas por 
Di Cavalcanti, Portinari, Pedro Weingártner e Iberê. A 
novidade foi bem aceita pelo público, que pode adqui-

• Aliança Francesa
•Arteplantas
•Ativa
• Banrisul
• Edelweiss 
•Fiat

un •Cerator Software 
•Gerdau 
•Gráfica Palotti
• Happy Man
• 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
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POÉTICA URBANA

Jogo de memórias
No mundo saturado de visualidade, o fotógrafo pergunta-se por que produzir mais 

uma imagem no excesso. Manuel da Costa responde ao impasse ao perseguir a visão 
límpida sobre os objetos, quase o frescor da imagem, construindo séries sobre

tema capaz de garantir a cada cena o potencial que ela não desfruta sozinha. Assim 
dedicou-se a percorrer a cidade, justamente o espaço fragmentado da competição absolu
ta entre mensagens visuais. Imobilizou no registro fotográfico 
trangeiro, aquele que vai além da percepção familiar.

Manuel, sua mulher Ana Becker e a filha Isabel (quatro anos) registraram durante 
duas semanas nubladas de fevereiro de 2000 a sutileza da arquitetura modesta de Porto 
Alegre, construindo uma espécie de mapa afetivo, como são todos 
preferidas. Descobriram na dispersão dos caminhos do Centro, Cidade Baixa, Partenon, 
Navegantes e Floresta, mais de 150 casinhas híbridas, composições sem a chancela de 

arquiteto, mas capazes de denunciar a intenção de seus proprietários invisíveis. Des
sas, escolheram trinta e duas para compor a caixinha dos Memodípticos. São casinhas 
térreas, de beira de calçada, porta e janela, na sua grande maioria fechadas, com portões 

cheias de grades. A cor rosa-choque parece ser freqüente no conjunto das residências. 
Ao serem retiradas, pela perspectiva do fotógrafo, da dispersão da rua, adquirem o 

estatuto digno da casa, alicerce da interioridade do homem burguês, reduto protetor 
contra a agressão do coletivo, que esconde um tempo privado e cíclico feito de rotinas. A 
ordenação criativa de uma 
imagens, foi festejada por Mario de Andrade. O poeta transformou seu endereço na rua 
Lopes Chaves, em São Paulo, num personagem de si próprio. “A minha casa me defende, 
que sou, por mim, muito desprovido de defesas. E sobretudo a minha casa me moraliza, 

mais vasto sentido desta palavra”, escreveu sobre aquilo que chamava de felicidade 
“lopeschávica”.

um mes
mo

espécie de olhar es-uma

os percursos por ruas

um

ou

residência, possível mistério que guarda cada uma dessas

no

_______
Resgatando a peculiaridade visual de paisagens escondidas, Manuel constrói 
tempo quase imóvel, silencioso, e transfere as imagens cotidianas para o espaço do

regras próprias e sentido específico como 
ensina Johan Huizinga. As casas transformam-se em jogo de memória, dupli 
duas nos Memodípticos-. a imagem flagrada e, 
mão do fotógrafo que tira uma 
produzindo uma visão ortogonal, impossível de ser captada pelo olho. O conjunto seduz 
pela diversidade, pela discrepância entre os elementos, pela quase melancolia de casi
nhas de boneca. No jogo da memória e do esquecimento, uma alusão à cidade 
palimpsesto, que vai soterrando prédios e histórias segundo o desejo imobiliário.

Profissional premiado, Manuel da Costa faz do despojamento do olhar e do rigor da 
composição elementos cotidianos do seu

um ou
tro
jogo, um intervalo na vida cotidiana, com m

carn-se em
no contraponto, a réplica manipulada pela 

das dimensões (perspectiva), o lixo urbano do contexto,
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percurso criativo. Entre suas séries de fotógra- 

fo-artista estão Plano Branco e Mariposas (1995), onde compunha folhas, gravetos e 
insetos; Caixas de Luz (1997), novamente tendo os insetos como referências

■Ml K&ãI .

SE5
mm. surpreen

dentes; Perceptos (1998), uma instalação a partir da luz produzida em cada mês do ano; 
e Nexos, exibida em 2000, nas Salas Negras do MARGS, arranjos com resíduos da natu
reza e do lixo urbano. Obsessivo em ir além da mera produção de imagens, em provocar 
o estranhamento no espectador, Manuel prepara sua próxima criação, algo em torno do 
cotidiano microscópico das formigas do Jardim Botânico.
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