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EDITORIAL
Após o sucesso alcançado pela Mostra do 
Redescobrimento, com uma média de 1,6 
mil visitantes por dia, o MARGS prepara- 
se para receber outra grande parceria: a III 
Bienal do Mercosul. Nessa ocasião, as 
Pinacotecas receberão o trabalho do 
mexicano Diego Rivera (1886-1957). São 
52 pinturas e gravuras que formam uma 
retrospectiva da carreira do artista que 
sofreu influências do cubismo ao realis
mo. Será a primeira vez que esse grupo de 
telas ficará exposto fora do México. O 
segundo piso do MARGS também abrirá 
espaço para a Bienal, com o segmento de 
mostras paralelas. O enfoque será dado ao 
norueguês Edvard Munch. Como pintor 
e gravador, Munch tornou-se conhecido 
pela tela O Grito, instituída como o 
símbolo do movimento expressionista.
São 12 óleos e 20 gravuras nunca antes 
vistos na América do Sul.

Além da Bienal, o MLARGS desenvolve 
outros projetos no segundo semestre. As 
54 telas de Leopoldo Gotuzzo, expostas 
inicialmente no Museu, seguem sua 
itinerância pelo interior do Estado. 
Chegou a vez de Santa Maria receber os 
esboços, pinturas sangüíneas e carvões 
assinados pelo artista pelotense. Até o 
final do ano, Caxias do Sul e Pelotas 
também terão a oportunidade de apreciar 
esses quadros, através de um esforço da 
Secretaria de Estado da Cultura que busca 
levar a diferentes públicos as mesmas 
oportunidades de crescimento cultural. 
Inspirado na excelente repercussão do 
Projeto Aquisição, lançado em fevereiro 
deste ano, o Museu anuncia a segunda 
fase do programa que visa, agora, enrique
cer o acervo permanente com obras de 
Vasco Prado, Xico Stockinger e Iberê 
Camargo. A Diretoria, junto ao Núcleo

de Acervo, trabalha em busca de estabele
cer a trajetória desses três personagens 
referenciais das artes plásticas gaúchas.
Para isso, o MARGS está contando com a 
participação da Lei de Incentivo à 
Cultura, da Secretaria de Estado e do 
Ministério da Cultura. O projeto já foi 
aprovado e encontra-se em fase de 
captação de recursos.
Ainda em setembro receberemos a visita 
do sub-diretor da Torre do Tombo, José 
Vicente Serrão, que vem buscar a Carta. 
Sem dúvida, a mostra ficou na história 
cultural do Rio Grande do Sul. Com uma 
abertura prestigiada, a Mostra do 
Redescobrimento reuniu uma grande 
equipe da Fundação Brasil + 500 Anos, de 
São Paulo, que exerceu um papel funda
mental para a exposição ter alcançado 
índices de visitação recordes. Na noite de 
inauguração, estiveram presentes mais de

1,4 mil convidados. Destacamos a 
presença do curador-geral, Nelson 
Aguilar, do curador-adjunto, Franklin 
Pedroso, do diretor de projeto, Emilio 
Kalil, da coordenadora de itinerância, 
Glória Motta, do Ministro da Cultura, 
Francisco Weffort, do Governador do 
Estado, Prefeito e Secretários. O grande 
estilo em que a Mostra foi iniciada ficou 
presente até mesmo nas declarações de 
Aguilar. Para o curador, aquela seria a 
melhor montagem já feita para acolher o 
documento inaugural da história do Brasil. 
As páginas a seguir trazem os reflexos da 
Mostra da Carta de Caminha, além de 
uma abordagem minuciosa sobre a 
exposição de Evgen Bavcar, outro fenôme
no artístico raro presente nas galerias do 
MARGS.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

ACERVO
Vasco, Xico e

Dando continuidade à proposta de ex
pansão de seu acervo, o MARGS deve lan
çar ao público, brevemente, a segunda eta
pa de seu Projeto Aquisição. A primeira, já 
em fase de finalização, foi dedicada aos pre
cursores na arte gaúcha, encerrando seu re
corte histórico nos anos 50. Agora, dando 
um passo adiante em nossa história, 
concentramo-nos exclusivamente em três 
ícones da arte gaúcha: Iberê Camargo, Vasco 
Prado e Xico Stockinger. Eles representam 
pontos de referência obrigatórios para a 
compreensão dos rumos que a arte contem
porânea tomou nas últimas décadas neste 
Estado. Personalidades carismáticas e cria
dores de obras personalíssimas, são todos 
desbravadores incansáveis de novos cami- 

2 nhos visuais e divulgadores de novas idéias, 
mantendo sempre aberta a discussão estéti
ca. São ainda formadores de várias gerações

de discípulos diretos e indiretos, exercendo 
decisiva influência no ambiente artístico 
sulino, tendo adquirido imenso prestígio e 
reconhecimento do público e da crítica na
cional e internacional.

O MARGS, como depositário do mai
or acervo público de arte gaúcha, natu
ralmente possui, em seu acervo, alguns 
exemplares da obra desses mestres. Porém, 
as peças de que dispomos não ilustram 
completamente a verdadeira dimensão de 
seus talentos e não permitem ao público 
formar uma idéia nítida da contribuição 
que sua produção ofereceu às novas gera
ções, em termos de inovação estética e 
ruptura com os padrões e posturas artís
ticas anteriores.

Vasco Prado, no acervo do MARGS, é 
representado por seis obras de nível exce
lente: um torso em mármore (1974), dois

bronzes (1965 e 1988), um desenho 
(1977) e três xilogravuras dos anos 50. 
Francisco Stockinger é um pouco mais fa
vorecido, com uma bela série de 
xilogravuras dos anos 50/60 e oito bron
zes recentes da série Gabirus (1996). Das 
fases intermediárias, porém, em que se re
alizou uma síntese vigorosa e inovadora de 
referências, e onde apresentou um trata
mento realmente original dos materiais (as 
séries Guerreiros e Sobreviventes dos anos 
60/70, e os Mármores lunares dos anos 80), 
destas temos em acervo apenas um exem
plar de cada. No caso de Iberê Camargo, 
o MARGS possui uma amostragem signi
ficativa e relativamente suficiente de 
ças, ainda que com lacunas nas áreas de 
gravura e de desenho, mas no campo da 
pintura, onde desenvolveu sua pesquisa es
tética mais visceral, de grande densidade e

vasta repercussão, através da qual realmente 
tornou-se reconhecido como mestre, temos 
poucos exemplares.

Acreditamos que, a partir desse projeto, 
aprovado pelo Ministério da Cultura e com 
o apoio da Secretaria de Estado da Cultura 
e da AAMARGS, será possível reunir uma 
documentação mais abrangente em torno 
da trajetória desses artistas, possibilitando 
delinear de modo mais claro e didático as 
suas origens, as fases por que passaram e 
novos padrões estéticos que estabeleceram. 
Com esses acréscimos, esperamos também 
despertar entre todos os apreciadores da arte 
um renovado interesse pela compreensão 
dos movimentos de nossa rica e saborosa 
cultura, da qual esses três artistas fazem parte 
tão significativa.

pe-

Ricardo Frantz 
Coordenador de Acervo / MARGS

Doações
Ruth Malagoli. viúva do patrono do MARGS. Ado Malagoli. doou ao Museu quatro óleos sobre tela assinados pelo marido. A Capela de 1989 e 
O retrato de Ruth Malagoli de 1948. Esse último quadro foi pintado pouco depois do casamento de Ruth e Ado, no Rio de Janeiro. Nessa 
ocasião, ela tinha 34 anos e vivia, ao lado do marido, uma época em que não havia mercado artístico no Brasil. Seguindo os conselhos do 
amigo Cândido Portinari, Malagoli dedicou-se a fazer retratos "para sobreviver". 0 pintor reservou um mês para compor a imagem da 
esposa. Em virtude da jornada de trabalho, Ruth só podia posar para o marido nos finais de semana. Esse foi um dos poucos quadros em que 
Ruth esteve presente ao lado do esposo enquanto ele pintava, pois Ado Malagoli fazia questão de fazer a sua arte sozinho no atelier.
As boas memórias dessa senhora de 87 anos ficarão guardadas no acervo do MARGS. Além dessas obras. Ruth Malagoli também está doando 
ao Museu Os restos do tempo e Permanência do tempo, trabalhos sem data registrada. A partir de setembro, dois desses quadros ficarão 
expostos nas Salas Negras do MARGS.

Errata A escultura de João Bez Batti. intitulada Anel basalto negro, foi doada ao MARGS por Ayrton Luiz Giovannini e Beatris Dreher 
Giovannini. A reprodução dessa obra foi publicada na página central do jornal de julho de 2001, ao lado de outras peças doadas ao Museu 
por empresários, colecionadores e familiares de artistas.

Ado Malagoli, Retrato de 
Ruth. óleo, 1948.
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E-MAIL

Em 2002. Arthur Piza. um dos 
nomes referenciais da arte 

brasileira e que encontra-se 
radicado em Paris desde os 

anos 50. estará em São Paulo 
abrindo uma retrospectiva de 

sua obra na Pinacoteca do 
Estado, com a curadoria de 

Paulo Sérgio Duarte. Tratativas 
estão sendo feitas para que essa 
exposição também aconteça em 

Porto Alegre, no MARGS. Em 
setembro deste ano. quando 

chegou em Paris, depois da 
necessária temporada no Brasil, 

Piza respondeu ao e-mailde sua 
amiga Elida Tessler, artista e 

professora do Instituto de Artes. 
Os dois se conheceram no final 

dos anos 80 e, desde então, 
não pararam de conversar, 

interlocutores e cúmplices de 
criação.

Arthur Piza. Le grand bleu (O grande azul). 1976. 
gravura em metal. Acervo MARGS.

Cores
misturadas
com
sombras

ET - Como é organizar num espaço o tempo de vida e de criação ? Como será sua exposição 
retrospectiva?

AP - Estamos nas premissas, como responder? Paulo Sérgio Duarte vai dizer o rumo. Da pré-historia 
brasileira minha à França dos anos cinqüenta até 2002. Vamos mostrar trabalhos que estão na Europa com 
colecionadores e que estão no Brasil, também com colecionadores. E ainda coisas minhas. Mas é cedo, não sei 
como será definida.

ET - Conte um pouco sobre a mistura de ser brasileiro e francês, o que voce é no fundo ?
AP - A mistura me parece natural, sou uma planta tropical aclimatada, me sinto mistura. A parte brasileira 
permanece muito presente, talvez mais presente do que em muito brasileiro que não saiu do país.

ET - E o seu cotidiano de criação, quais suas pesquisas atuais ?

um garimpeiro, vou esburacando, remexendo, misturando, lavando, aprofundando à 
procura de um momento. Hoje, por exemplo, são as cores misturadas com sombras num livro de poesias com Jeannine 
Worms que deve sair em breve.

AP - Trabalho um pouco como

3ET - Como é sua relação com o Brasil hoje?
AP - É uma relação amorosa e, toda relação desse tipo, às vezes conflituosa. Acabei de fazer minha peregrinação 
anual a São Paulo, nos restos do meu passado, da rua em que nasci ao cemitério.

como

ET - Você tem um espaço reservado para artistas visitantes na sua casa parisiense...
AP - Tento informar os visitantes, mas também eles me informam. Gosto dos contatos. Procuro ligá-los 
Percebo que os do sul não conhecem os do centro-sul que, por sua vez, nada sabem dos do nordeste.

ET - Como fundador do Espaço Latino-Americano, como avalia a relação dos franceses 
brasileira ?

uns aos outros.

com a arte

AP - Trata-se de uma boa relação. Antigos cruzamentos culturais ligam-nos. De Rego Monteiro a Tunga, por 
exemplo. No começo do Espaço Latino-Americano era um encontro entre latino-americanos num momento político
especial, de repressão. Hoje os encontros entre latino-americanos são mais esporádicos, mas os laços permaneceram.

ET - Uma curiosidade: as capas dos livros de Saramago da Companhia das Letras sempre carregam 
algum trabalho do Piza . Qual é sua relação com esse escritor ?

AP - A relação é a da Companhia das Letras e de antes do Prêmio Nobel. O primeiro encontro foi o da ilustração 
do conto A Ilha. Há muitos anos Saramago esteve em minha casa, em Paris. São coisas que acontecem, coisas boas.

Paris. 3 de setembro de 2001
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EVGEN BAVCAR

Fotografias para a
transcendência
Evgen Bavcar é um sujeito surpreendente. Provoca no interlocutor mais do
que uma tentativa de entendimento entre sintaxes ou culturas. Convida suas
companhias para um passeio pela tridimensionalidade do escuro, pela 
delicadeza de um sabiá no centro ruidoso de uma cidade, pela riqueza das 
descrições dos espaços geográficos e afetivos. Kantiano, mostra o quanto o 
olhar é um instrumento da distância. Como não desfruta dessa possibilidade 
(perdeu completamente a visão na pré-adolescência). percorre o cotidiano 
numa materialidade densa, sente o espaço na textura e no apego 
objetos, no perfume dos sujeitos e dos territórios, no movimento do vento e

aos

da música e, melhor, na fala das pessoas sobre suas terras.
Filósofo, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisas Científicas de Paris
esse esloveno, naturalizado parisiense, deixou no MARGS um pouco do 
paradoxo de suas imagens. Não faz fotos por que é um cego, algo 
chamativo num mundo atordoado de visões. Bavcar é o oposto dos clichês 
sobre a cegueira. Seu trabalho e sua vida vão além dos limites impostos 
pelas circunstâncias biográficas. Não faz imagens para si, faz para os outros. 
Traz para o olhar dos próximos imagens frágeis, feitas da interioridade, de
narrativas, espécies de "miradas tácteis” como diz. No terraço do museu, 
fotografou Porto Alegre, espaço já da nostalgia, conhecido na curva de um 
globo, na voz alta das pessoas, nos espaços vazios da Catedral, na sensação 
do viaduto da Duque, nas peculiaridades físicas de suas acompanhantes^ 
Junto à amiga Elida Tessler, Bavcar conversou com as fotógrafas Márian 
Starosta e Andréa Bracher. com a jornalista Cida Golin numa manhã quente e 
ensolarada de uma quase primavera gaúcha. Com metáforas, com gestos às 
vezes perturbadores, com o espelho que tira da bolsa ou exibe na lapela, 
Bavcar falou um pouco das janelas para se olhar o mundo. Talvez sua última
lembrança visível seja a de uma rua. uma rua e uma janela. Para ele. as 
janelas são o caráter especial do olhar, as janelas de nossas lembranças, 
nossos olhos que se abrem ou que se fecham. A dele é a de um menino que 
olha um pouco de baixo.

Cida Colin
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X A fotografia, para mim, não é somente um problema técnico, mas um 
W problema conceituai. A fotografia moderna é destruída pela técnica.

Os novos aparatos técnicos definem quase todo o olhar. Sou um 
jf] filósofo que deve refletir sobre essas novas possibilidades técnicas, mas 

I sobretudo sobre a fotografia como expressão.

Por que produzir mais imagens nesse mundo já tão cheio de imagens? 
Não se pode digerir todas as imagens. Não se cria uma configuração 
interior, tudo é muito superfície. Meu princípio são as trevas. Com 
elas, estou criando imagens muito frágeis porque são novas. Não sou 
influenciado diretamente por outras imagens. Eu não faço imagens porque sou cego, mas porque tenho 

visões interiores Faço as fotografias como uma espécie de 
expressionismo moderno. Há ali uma espécie de 
transcendência, como os quadros do Egito que foram concebi
dos para a morte. Minhas fotografias não são um produto para 

olhar do outro. É muito interessante como

Minhas fotografias são paradoxos. Eu trabalho o retrato ou 
o nu como uma escultura. Estou no espaço tridimensional 
das trevas, um espaço de volume em que se pode mover, 
como a Terra move-se no Cosmos. Essas pequenas luzes, 
que são as estrelas, são acompanhadas das trevas.

mim, mas para o 
problema de criação. Como os santos. Os santos não se vêem, 
só se vê as figuras. Para mim, a fotografia é um trabalho com a 
transcendência da percepção do corpo fisíco e do olhar do
outro.

Como filósofo, estudo estética. É possibilidade deuma
defender-me de minha curiosidade pela arte. Escrevi um 
texto sobre o pintor Zoran Music e a editora da Art Press 
não sabia que eu era cego. Quando foi publicado já era 
demasiado tarde. Por que Kant, o grande Kant? Ele 
também escreveu sobre as coisas invisíveis, ele não

Eu me sinto um analfabeto das imagens. Posso olhar com a 
memória psíquica das coisas. Naturalmente, sou muito humilde 
com as pessoas que podem ler todos os dias. Mas para que 
servem essas leituras? Como disse Milan Kundera, a memória 
necessita de um tempo. Eu tenho muito tempo para repetir uma 
imagem.

visitou a Igreja de São Pedro e escreveu sobre ela. Nem 
sempre a mirada física é a que conta mais. Por isso é que 
a estética me interessa, compreender o que significa a 
percepção, a consideração dos elementos, da estrutura,
dos conteúdos.

A televisão forma, ao mesmo tempo, a luz e as 
trevas como um fast food. Tudo pronto e tudo igual. 
Conheço o código
do a música e o diálogo, posso saber quando as 
pessoas se abraçam, fazem amor, sem ter imagens 
concretas, é possível visualizar planos através de 
uma reflexão lógica.

precisar olhá-la. Entenden-sem

Necessito da descrição das pessoas. A palavra do 
outro é o que me importa nas minhas películas. 
Minha inspiração depende em grande parte da 
palavra, da poesia, falo muito com as minhas 
modelos.
Minhas miradas tácteis: não é para tocar, é para 
olhar de perto. Estou olhando com minhas mãos. A separação entre o homem e os objetos é uma 

forma de castração moderna. Existe uma divisão 
entre a substância do objeto e a imagem do 
objeto. Os objetos fazem parte de meu corpo, 
tenho muitos objetos em casa, pedras das ruas de 
Praga, de minhas visitas ao mundo. Também 
exprime a materialidade do mundo, porque 
quando se toca alguma coisa, se toca de verdade, 
enquanto o olhar imprime distância. Como 
disse Kant, os olhos são os instrumentos da 
distância.

Minhas andorinhas significam um desejo da luz, quando há muita luz 
elas voam alto, quando há pouca luz, voam baixo. As andorinhas são um 
símbolo, um emblema do desejo de voar.

Tenho muitas impressões de Porto Alegre e devo tudo analisar.
Vou precisar de muito tempo para isso. Gosto do ar, é pelo menos 
melhor que o de São Paulo. Um problema que é mais poético do 
que estético: a diagonal que devo criar em minha interioridade, 
França, Eslovênia, Atlântico, Porto Alegre, outra parte do mundo, 
é fantástico. Toco num globo que tenho em casa, para olhar a 
curva. Devo situar Porto Alegre com meu corpo e depois como 
nostalgia. Eu devo me preparar para essa nostalgia. Nostalgia é 
como uma imagem, nostalgia de um objeto perdido.

O silêncio deste mundo é muito raro, pela poluição. É o 
mesmo problema das imagens. Para mim, são como as nuvens 
que escondem o sol. Não posso saber se há uma mulher 
bonita nas ruas de Paris, há muito ruído. Só pelo perfume, 
mas há muito homossexuais que usam os perfumes das 
senhoras. É uma confusão, e é preciso pensar sobre isso, sobre 
os rumores. Em todos os aeroportos sinto o mesmo perfume. 
Prefiro lugares que têm perfumes e ruídos naturais, árvore 
com cheiro de árvore e não de petróleo, como é o caso das 
grandes cidades. F, a mesma coisa com os objetos sem aura, 
todos iguais com suas qualidades olfativas, sonoras e visuais. 
Prefiro escutar um som natural, um acordeão natural, do que 
um som eletrônico. O som eletrônico é um som dos núme
ros, do platonismo moderno, som das cifras, do cálculo.

Senti muito bem o espaço da Catedral, o espaço do viaduto. É 
muito importante conhecer as cidades para entender os olhares das 
pessoas. Escuto muito a forma como as pessoas olham para compre
ender as suas paisagens. Um índio da Amazônia pode ver muitas 
tonalidades de verde, enquanto um esquimó pode detectar vários 
tipos de branco. Me interessa as particularidades de cada olhar.

Evgen Bavcar (fotos e fragmentos de uma entrevista)
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de PortugalDOCUMENTO
No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, 
estão guardados os principais documentos escritos da 
história portuguesa. São decretos baixados pelo Rei. 
tratados, certidões, manuscritos da época da 
monarquia. Em 1 745, a Torre, castelo que abrigava os 
documentos, caiu por ocorrência do trágico terremoto 
de Lisboa. Todo o seu espólio, porém, foi resgatado e 
ficou alojado no Mosteiro de São Bento até os anos 

80. Hoje, o Arquivo tem sua sede própria, 
situada em uma zona universitária da capital 

lusitana. A restauradora e conservadora da 
Torre do Tombo. Sônia Domingos (ao 

lado), acompanhou a chegada do bifólio 
k da Carta de Pero Vaz de Caminha em 
! Porto Alegre, e concedeu a seguinte 
1 entrevista:

JM - Além da Carta de Caminha, quais 
outras preciosidades que a Torre do 
Tombo guarda?
Sônia - Guardamos o original do Tratado 
de Tordesilhas em pergaminho, 
guardamos a outra carta que também 
relata o achamento do Brasil, onde consta 
a descrição do Cruzeiro do Sul, há vários 
pergaminhos muitíssimo importantes do 
Mosteiro de Lurval. Guarda codes de 
Santa Cruz de Coimbra, que também era 
um núcleo muito importante, além de 
todas as ordenações de D. Manuel I. 
Temos os sete volumes de constituem a 
Bíblia dos Gerônimos. Guardamos 
também um livro que, para nós, 
portugueses, é considerado um dos 
maiores tesouros: o Apocalipse de São 
João, que é um livro em pergaminho do 
século XII. Há vários livros de horas e 
documentos avulsos. A Torre do Tombo 
guarda, principalmente, documentos 
religiosos, legislação, óbitos, certidões de 
casamento e nascimento, enfim, trata-se 
de uma documentação que tem a ver 
com a vida social e financeira do Estado.

JM - A Carta de Caminha recebeu 
restauro na década de 70 e, talvez por 
isso, ela pareça um documento muito 
novo. O que aconteceu com ela?
Sônia - Não há registro do que aconteceu 
no processo de restauro. Calculamos que 
foi na década de 70 porque essa era uma 
prática habitual na época. Quando ela foi 
entregue ao laboratório de conservação e 
restauro, encontrava-se totalmente 
coberta por outro papel muito fino e 
translúcido. Estava rija, não tinha textura 
de papel. Nós tivemos que fazer um 
processo muito complicado e minucioso, 
do qual participei sugerindo algumas 
opções de tratamento.

reparos ao 
Tratado.
Quando nos dão 
um documento 
que tem 
importância 
histórica para 
sofrer uma 

intervenção, nós 
nos sentimos 

pequenos diante 
daquilo. A nossa 

■ ação é apenas um 
pequeno momento na 

vida daquela obra que já 
teve uma vida muito grande 

e terá outro tanto pela frente.
Nós temos uma esperança de 

vida de 80 anos, 90 com sorte. A 
documentação que nos chega às mãos 

tem centenas e centenas de anos. Quase 
toda a documentação com que eu mexo 
tem mais de 500 anos. Poderia dizer, 
inclusive, que a Carta é um documento 
praticamente recente para mim; pois 
ela é em papel; geralmente, trato as 
coisas que são em pergaminho.

f.i

m
m
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um processo muito longo de 
transformação de roupa para papel. 
Quando se inventou o papel, na China, 
ele era feito com redes de pesca, cascas 
de árvore e pedacinhos de tecidos que 
não eram utilizados. Tudo isso era moído 
em um pilão, manualmente. Ai, 
misturava-se com água e obtinha-se 
pasta que era estendida sobre uma rede. 
Deixava-se no sol para secar e daí tinha- 
se o papel. Na época da Carta, o papel 
era feito, mais ou menos, da mesma 
forma, só que se usavam roupas. No 
tempo da Carta havia pilões mecânicos, 
cujas engrenagens eram movidas por 
moinhos de água. A fábrica de papel 
situava-se sempre perto de um rio. É 
muito provável que o papel da Carta não 
seja português, pois nós só começamos a 
produzir papel em 1470, o que é pouco 
tempo.

JM - E os navegadores levavam papel...
Sônia - Levavam, sim. A Carta registra 
que eles trocavam papel por contas. Não 
sei o que os índios iriam fazer com o 
papel. O nosso documento português 
mais antigo em papel são as inquisições 
de D. Diniz, que datam de 1326. Em 29 
de abril de 1411, houve um documento 
que era uma autorização para um senhor 
chamado Gonçalo Lourenço de Gomide 
instalar um engenho de papel, na 
margem do rio Luís. Esse rio fica a uns 
100, 120 quilômetros de Lisboa. Em 
1441 já há 
condições necessárias ao fabrico do papel 
em moinhos do Enria. É mais provável 
que o papel que Pero Vaz de Caminha 
utilizou para escrever a Carta seja francês 
ou italiano.

JM - Essa Carta tem condições de durar 
mais 500 anos?

Sônia - Sim, porque um papel feito dessa 
forma tem um material extremamente

ví:

estável. O linho e o algodão são materiais 
que têm possibilidade de resistir às 
condições desfavoráveis. Se nós 
conseguirmos manter a umidade e a 
temperatura estáveis, se não houver 
muito manuseio, tampouco muita 
exposição do documento, ela dura. A luz 
tem efeitos muito nocivos, pois ela vai 
oxidar, envelhecer o papel tal como 
envelhece a nossa pele. Há de se proteger 
o documento, ao máximo, da luz. Nós 
temos três fatores que vão contribuir 
para a degradação do documento: a luz, a 
temperatura e a umidade. Por isso que, 
nas exposições, nós procuramos reduzir 
ao máximo a iluminação.

JM - E a tinta?

Sônia - A tinta é uma questão mais 
complicada. Embora neste momento ela 
esteja estável, nós não podemos garantir 
que ela se mantenha assim. É muito 
possível, porque está com muito boa 
aparência. Não é muito intensa e isso é 
bom. Se a tinta for muito forte, significa 
que os elementos estão ativos; vão 
produzir, portanto, corrosão.

JM - Como é a relação do povo 
português com a Carta?

Sônia - Acho que a Carta, em Portugal, 
passa desapercebida para o leigo. Para o 
estudioso, há aquela noção de que se 
trata de um documento único. O que o 
Pero Vaz de Caminha faz é 
descrição minuciosa, é quase como 
compará-lo com o “pai da história”, com 
Heródoto. Foi procurar terras novas para 
cristianizar e descobrir ouro. Para os 
portugueses, o Tratado de Tordesilhas tem 
maior repercussão. Eu participei dos

uma

um
JM - Como podemos descrever 
a letra de Pero Vaz?

Sônia - É uma letra típica do século
XVI. É uma caligrafia que aplica 
diversas abreviaturas, mas ainda não 
podemos chamá-la de cursiva. Cursiva 
era um tipo de caligrafia que aplicava 
muitas abreviaturas por ser 
extremamente rápida. Isso aparece mais 
no fim do século XVI, início do século
XVII. Neste caso, Pero Vaz de 
Caminha escreveu com calma, é uma 
letra muito legível, tem algumas 
abreviaturas, mas é perfeitamente 
normal para a época. A letra gótica 
aparece no tempo de Gutenberg. É uma 
letra mais cuidada, que exige muita 
concentração. É uma letra de escriptório, 
de mosteiro. Escriptório era o espaço 
onde os monges transcreviam bíblias, 
escritos religiosos. Cada escrita tinha 
sua forma, tal como nós temos a nossa 
caligrafia, que exprime um bocado de 
nossa alma, se é grande, se é pequena.
A letra gótica é uma letra carolíngea; há 
linhas que são contadas. Há um 
requerimento ao qual a letra é inserida; 
digamos que esse requerimento seja a 
subdivisão da página, segundo a regra 
de Pitágoras.
Na Carta, temos uma subdivisão 
simples, apesar de ela seguir alguma 
regra.

g JM - Quando esse restauro foi feito?
Sônia - Em 1999, pois a Carta viria ao 
Brasil no ano 2000 e não estava em
condições de suportar uma exposição tão 
prolongada. O papel tinha pedaços 
instáveis e isso foi removido. Reparamos, 
então, que a Carta havia ficado com o 
aspecto muito mais avivado. As letras, 
que tinham uma aparência envelhecida 
por causa do papel que as cobria, ficaram 
muito mais bonitas. Evidentemente, 
também estranhamos aquele aspecto 
esbranquiçado.

privilégio para asum

umaJM - Qual o papel utilizado?
Sônia - O papel da Carta é feito à base de 
trapo de algodão e de linho. Como era 
difícil obter a matéria-prima do linho e 
do algodão, mesmo pura, sem ser tecida, 
o papel era feito com roupa usada. Havia
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MONITORIA

Os caminhos da Carta no Museu
As estratégias de recepção ao público pro

movidas pela Mostra do Redescobrimento 
estão surtindo um efeito significativo. A 
demanda de visitantes atingiu números re
cordes. A média de visitação tem alcançado 
mais de 1600 pessoas por dia. O MARGS 
e a Brasil Connects firmaram uma parceria 
com o grupo Vonpar. A empresa 
disponibiliza ônibus para trazer crianças de 
escolas carentes de Porto Alegre à exposição 
da Carta de Caminha. Ao final da visita, os

de São Paulo. O programa, iniciado em 
1999, foi responsável pelo preparo de 
monitores e professores das cidades por onde 
a Carta de Caminha itinerou.

Em Porto Alegre, a iniciativa propôs o 
ensino de disciplinas convencionais, como 
português, história, geografia, a partir de 
conceitos artísticos. O material didático é

do contexto artístico que envolverá o estu
dante em uma mostra.

Outra figura importante na condução 
do aprendizado pela arte é a do monitor. 
Seu papel se concretiza no acolhimento, 
percurso e fechamento de uma visita. Para 
essa exposição, o MARGS está disponi
bilizando ao público 13 monitores. A pri
meira tarefa da monitoria é mapear o co
nhecimento do visitante. Trabalhando com

composto por um caderno que traz uma 
linha de tempo e espaço, contando tudo o 
que aconteceu acima e abaixo da Linha do públicos de diferentes bagagens culturais,

estudantes recebem refrigerantes. Todo o Equador, de 1500 a 2000. Arqueologia, arte o monitor define qual o trajeto mais apro-
trabalho está sendo feito com um objetivo indígena, arte popular, obras e documen- priado de visitação, preocupando-se em
central: que após uma visita, o público sem- tos relevantes à história nacional servem para manter uma seqüência lógica na apreciação
pre retorne ao Museu. traçar um panorama da sociedade brasilei- das obras. A responsabilidade maior é apro-

Um dia após a abertura da mostra, a ra. Os conteúdos são integrados pelo prin- ximar arte, artista e público, reservando ao
professora Maria Ercília Fama de Castro mi- cípio do rizoma, que consiste em diversos visitante a liberdade de uma interpretação
nistrou a palestra Um olhar distante, desti- núcleos de conhecimento, autônomos e particular diante daquilo que vê.
nada a arte-educadores. Maria Ercília é as- conectados, tais como as páginas da
sistente de coordenação da Ação Educativa Internet. Levada à sala de aula, essa didáti- Ana Maria Brambilla
e Social da Associação Brasil + 500 Anos, ca busca despertar um olhar mais apurado Equipe Jornal do MARGS

Loja do MARGS. O fotógrafo, sua companheira Ana e a filha Isabel, percorreram as ruas de 
Porto Alegre em busca de casas esquecidas pelo olhar apressado e passageiro. Descobriram 
espaços delicados, às vezes fachadas inacreditáveis, um tanto misteriosas pelo que guardam 
dentro. Esse passeio lúdico na temporalidade e na arquitetura urbana virou jogo de memória, 
de cores e, claro, de imaginação. A caixa dos memodípticos custa só R$10. Imperdível.

MARGS CAFE Indicado pela Revista Veja como um 
dos pontos mais requintados da gastronomia 
porto-alegrense, o Café do MARGS 
va as tradicionais receitas que atraem o pú
blico há três anos. A torta de ricota com to
mates secos, acompanhada por sucos natu
rais, faz a combinação ideal para as tardes de 
primavera. Uma novidade está reservada para 
final de outubro: enquanto a Feira do Livro 
estiver acontecendo na Praça da Alfândega, 
a jornalista Tânia Carvalho estará apresen
tando leituras dramáticas de narrativas e 
poesias de escritores brasileiros. O Café do 
MARGS fica aberto de terças a domingos, 
das 10 às 19 horas. Fone:3221-4945.
LOJA Uma nova linha de souvenirs chegou 
à Loja do MARGS. São peças vendidas 
museus franceses, como o Louvre e D’Orsay. 
Os marcadores de página, cartões, quebra- 
cabeças, post-ite placas magnéticas vêm ilus
trados com a arte de Van Gogh, Boticelli, 
Monet, Renoir entre outros. Além disso, você 
encontra uma linha de produtos alusiva à 
Mostra do Redescobrimento. São aventais,

camisetas, artigos de papelaria, livros e o CD 
com a leitura da Carta de Caminha pela voz 
do artista Joel Garcia. Confira também o li
vro A invenção da vida - arte e psicanálise-, 
uma reunião de textos escritos por intelec
tuais e artistas, incluindo o fotógrafo Evgen 
Bavcar. Visite a Loja do MARGS de terças a 
domingos, das 10 às 19 horas. Fone: 3228- 
8533. E-mail: lojadomargs@terra.com.br 
AAMARGS Os amigos do Museu dão as 
boas vindas aos novos parceiros: Arte 
Antigüidades Dariano, Casa Masson, Ótica 
Confiança e Win Tour. Os sócios da 
AAMARGS podem aproveitar os descontos 
nas compras feitas nestas empresas, além dos 
tradicionais amigos: Arteplantas, Arte No
bre, Nieto, Edelweiss, Arte & Cia, Casa do 
Desenho, Galeria Belas Artes, Nathan Jóias, 
Rota Cultural Turismo, Cárdio Método, rede 
de hotéis Plaza e Revista Aplauso. Para se 
tornar um amigo do Museu, basta acessar 
www.margs.org.br e preencher o cadastro no 
link da Associação. A AAMARGS funciona 
de terças a sextas, das 10 às 1 lh30min e das

14 às 18 horas. Fone: 3224-4255. E-mail: 
aamargs@terra.com. br 
EXTENSÃO O curso de História em Qua
drinhos, ministrado pelo Grupo Legião, ain
da está recebendo novas inscrições nas mo- y 
dalidades básico e infanto-juvenil. O aten
dimento aos alunos é feito em ateliês ou in
dividualmente. No curso extensivo, as aulas 
acontecem aos sábados, das 10 às 13 horas; 
no intensivo das 15 às 18 horas. Informa
ções e inscrições junto ao Núcleo de Exten
são do MARGS, aberto de terças a sextas, 
das 10 às 18 horas. Fone 3227-2311, ramal 
15. E-mail: extensao.margs@terra.com.br 
BI ST RO Para o começo da primavera, o 
Bistrô do MARGS convida para um happy 
hour musical. Toda a sexta-feira, das 18 às 
20 horas, beba um chopp ao som ambiente 
de um sax. Em tempos de exposição da Car
ta de Pero Vaz de Caminha, a dica do chef 
são os deliciosos bolinhos de bacalhau acom
panhados por um cálice de vinho do Porto.
O Bistrô funciona diariamente, das 11 às 21 
horas. Fones: 3225-4448 ou 3231-6270.
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ESPECTADOR

Deleites 

de voyeur
E então, de uma hora para outra, dizer que a carta de Pero Vaz de 

Caminha é “a certidão de nascimento do Brasil” já não se trata 
apenas de um clichê: tornou-se também uma afirmação politicamente 
incorretíssima... Sejamos pois condescendentes com os revisionistas: 
deixemo-los envoltos em suas tergiversações sobre o suposto olhar 
imperalista “com fins exploratórios” de Caminha, e nos concentremos 
no valor histórico e literário do documento.

Pois aqui está um relato primoroso e preciso, repleto de frescor e 
minúcia, redigido no calor da hora, sobre o primeiro desembarque 
oficial dos portugueses no território que viria a ser o Brasil. Quando 
Caminha o escreveu, em Porto Seguro, entre os dias 25 de abril e Io 
de maio de 1500, fazia mais de meio século que os navegadores 
lusitanos aprimoravam e refinavam a arte de registrar os feitos mais 
relevantes ocorridos em suas viagens por terras e mares desconheci
dos. Nenhum deles, porém, tinha atingido — ou iria atingir — o 
grau de refinamento do primeiro cronista do Brasil.

Filho da pequena nobreza lusitana, mero contabilista, ligado à 
natureza prática das Coisas e acostumado a reconhecer o poder do 
dinheiro, Caminha se revelaria muito mais do que um homem de 
números ou de letras. Foi profeta, foi poeta, foi profundo. Sua carta é 
uma profissão de fé; é um relatório minucioso e uma reportagem 
repleta de viço. É um tratado antropológico e uma utopia plausível. 
Recorda a chance perdida, mas mantém a esperança num futuro mais 
límpido. Ressonante e imagético, o texto parece tecido com a matéria 
de que são feitos os sonhos.

O relato de Caminha é um esplendor, um espanto, quase um 
espasmo. Trata-se, de certa forma, da Carta Magna do Brasil: 
espécie de Constituição, poética e visionária, que, cinco séculos depois, 
o país ainda não foi capaz de colocar em prática. Caminha propõe a 
comunhão dos povos, canta a pureza das águas, a riqueza flamante da 
natureza, a altivez e o retraimento dos nativos. Observa, compreende e 
faz o elogio das diferenças. Compõe, desse modo, a primeira obra- 
prima redigida em território brasileiro. Só não sabe quem não leu .

Sua carta se tornaria também seu testamento: seis meses após de 
redigi-la. Caminha morreu na distante índia, sem jamais retornar a 
Portugal.

Por tudo isso, e muito mais, tão logo soube que a Carta viria para 
Porto Alegre, corri ao aeroporto disposto a acompanhar seu desembar
que. O diretor do MARGS, Fábio Coutinho — talvez o principal 
responsável pela façanha de trazer à cidade um documento que raras 

sai da lorre do lombo e que em pouquíssimas ocasiões retornou 
ao Brasil — estava lá, é claro. Jornalistas mascando chiclete e fazendo

uma

melhor: na pequena parte que veio visitar Porto Alegre — apenas um 
bifólio (as páginas 4 e 11 do original), Mas aquelas duas folhas (de 
linho e algodão), tomadas pela caligrafia sinuosa e elegante de 
Caminha, desenhada ali em tinta “ferrogálica” — de um vermelho 
corrosivo e, por isso mesmo, imponente —, foram minha passagem 
de primeira classe para fazer a viagem do descobrimento. Meu bilhete 
premiado, meu passaporte para a História, meu salvo-conduto para a 
nau-capitânea. My ticket to ride.

Em 1998, ajudei a redigir o episódio “Descobrimento do Brasil”, que 
Regina Casé gravou no seu “Brasil Legal”. Só que, além de não ter viajado 
para Portug.il com a equipe, ainda tive que ver minha querida amiga 
Regina, toda orgulhosa, sorrindo na TV — com a carta nas mãos! Fui 
quase fulminado pelo feio sentimento da inveja. Mas sempre soube que 
meu dia ia chegar — e, de certa forma, foi mais legal tocar na carta em 
minha cidade natal do que em qualquer outro lugar. E foi nos recônditos 
do MARGS, entre aquarelas de Lutzenberger e óleos de Gotuzzo.

Bem, ao contrário de Regina e de mim, você dificilmente vai tocar na 
carta. Mas não ignore que o deleite do voyeur, muitas vezes, suplanta 
qualquer prazer explícito. E a Carta de Caminha, exposta ali naquela 
vitrine, é a materialização de um fetiche. Você olha e quase vê Caminha 
em frente às areias faiscantes de Porto Seguro, com papel, tinta e pena às

vezes

perguntas, também. E havia mesmo uma escolta policial: batedores, 
sirenes, rifles. Engraçado ver um papel — mesmo que ancestral — 
recebendo tratamento de chefe de Estado. Ou de segredo de Estado: o 
documento viaja em uma pasta metálica, cerrada a sete chaves.

Tão linda quanto a carta, era sua guardiã: o texto de Caminha 
chegou a Porto Alegre pelas mãos de Sônia Domingos, conservadora- 
restauradora ligada à equipe da Torre do Tombo. “Conservadora- 
restauradora”? Meu Deus, com aqueles cabelos tingidos de marinho.
com seu piercing no umbigo, sua paixão por P.J. Harvey, seu humor

mãos, redigindo sua mensagem na garrafa, sua mensagem para o futuro.cool e sua gíria “giro”, genuinamente lusitana, Sônia está mais para
Urdindo a profecia de que um dia iremos viver em um território tão“conversadora-inovadora”. Ela é uma metáfora ambulante (sobre
fulgurante quanto aquele que ele não imaginou: que ele viu e cantou.pernas bem legais, aliás) do Portugal de hoje: conectada, moderninha,

esperta e, ainda assim, um olhar reverenciai (e cada vez mais Eduardo Buenocom
Jornalistaanalítico) voltado para passado camosiano.seu Autor do livro A viagem do descobrimento,

Além do mais, foi Sônia quem me deixou pegar na carta. Ou coleção Terra Brasilis.

Porto Alegre. I 7 de agosto de 2001. Fotos Tonico Alvarez


