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EDITORIAL
O MARGS abre sua temporada 2001, 
apresentando uma das maiores coleções 
privadas de arte brasileira sediada na 
nossa CapitaL As obras reunidas com 
esforço e dedicação, ao longo de mais de 
40 anos, pelo casal Rubem e Liba Knijinik, 
podem ser vistas a partir de abril, nas 
Pinacotecas, sob o viés da 
contemporaneidade. A professora Ana 
Carvalho, especialista nesta área, recortou 
com precisão o conjunto de obras, 
oferecendo ao espectador um painel das 
últimas quatro décadas de arte no Brasil, 
seus impasses, rupturas e 
experimentalismos.
Poderemos apreciar peças importantes 
como o objeto Bichos, de Lygia Clark, ou as 
pinturas de Antonio Dias, todas vistas no 
segmento contemporâneo da exposição 
Brasil + 500 Anos. Trata-se de uma 
oportunidade rara para o grande público 
apreciar um universo reservado à fruição 
particular A mostra também teflete o 
afinamento da política cultural da Secretaria 
de Estado da Cultura que, através do seu 
Museu de Arte, busca consolidar a idéia de

intercâmbio com grandes coleções, exibição 
de acervo dentro e fora de Porto Alegre, 
oferecendo ao visitante experiências artísticas 
capazes de produzir reflexão e resgatar a 
história. Um outro exemplo é a mostra do 
acervo familiar de José Ijjtzenberger que abre 
no dia 10 de abril.
E nesse espírito que o MARGS finalmente 
ingressa no espaço virtual em grande estilo. A 
partir de abril, em qualquer lugaç será 
possível conhecer nossa história, nosso 
acervo artístico e documental, os serviços, a 
folheteria e as atividades cotidianas do 
Museu. Numa parceria com a agência Martins 
+ Andrade e o provedor Terra, o site do 
MARGS entra na Internet com um cuidadoso 
projeto visual e de informação. Saudamos 
também os novos administradores do Bistrô 
do MARGS, uma feliz parceria entre o grupo 
do Variettá Bistrô e o serviço de Aninha 
Comas que, com certeza, irá qualificar ainda 
mais o espaço já tradicional pelo seu charme 
no centro de Porto Alegre.
Nessa edição do Jornal do MARGS, desta 
vez todo em quatro cores, registramos falas 
remanescentes do Fórum Social Mundial,

evento que inquietou a cidade no início 
deste ano. Não deixamos também de 
registrar uma de nossas visitas, o crítico de 
arte francês
Philippe Piguet, que veio conhecer o 
MARGS para estudos de futuras exposições 
em 2002, dentro de intercâmbios 
alinhavados com
a Direção do Museu em setembro do ano 
passado. Piguet aproveitou para comentai; 
para o Jornal do MARGS, a arte na França, 
revelando um dado peculiar de sua 
biografia: é bisneto do gênio Claude Monet. 
Convidamos também a senhora Liba 
Knijinik para apresentar sua coleção e a 
professora e artista Elida Tessler para 
escrever
sobre uma de suas especialidades, a 
trajetória de Lygia Clark, mais 
especificamente sobre o objeto que veremos 
nas Pinacotecas do MARGS ao lado de 
outras tantas obras e imagens significativas 
de seus contemporâneos.
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Margs entra na cibercultura
Otimista com o dilúvio informacional 

dos sistemas digitais, com a proliferação 
infinita de interconexões entre textos e 
signos o/i Une, teóricos como Pierre Levy 
preconizam a aparição de um novo tipo 
de relação com o sabei; com a memória, 
com a construção da história. Não há 
mais como desviar dos gêneros de co
municação e da produção de conheci
mento, muitas vezes inusitados, das co
munidades virtuais. Bibliotecas sem ter
ritório, coleções de arte visitadas numa 
madrugada qualquet, esse é finalmente o 
museu imaginário do nosso tempo apres
sado, algo etemamente aberto, em muta
ção, em fluxo.

Mesmo antes do advento da Internet, 
já sabia-se que uma obra célebre como a 
Mona Lisa, por exemplo, é sempre muito

mais apreciada como reprodução do que os catálogos, o Jornal do MARGS, 
no original. Nem por isso, diminui a agendar visitas guiadas, inscrever-se na 
fruição in loco da obra. Os museus virtu- Associação dos Amigos, além de reunir 
ais, lembra Levy, não concorrem com os links para outros museus brasileiros. O 
museus reais e físicos. Muito antes pelo projeto é da equipe da agência Martins + 
contrário. Cada vez mais se constroem Andrade. Apesar da grande quantidade 
espaços físicos para o abrigo de obras de de elementos gráficos, pode rodar em 
arte, cada vez mais se visita museus. O qualquer micro ligado à Internet. Signos 
site de um museu passa a ser uma exten- visuais e sonoros buscam dar dinamis- 
são publicitária e de divulgação, um ou- mo à página, fugindo de suportes monó- 
tro acesso para aproximar-se da criação. tonos. Periodicamente, as obras que 

Depois de várias tratativas, o MARGS abrem o espaço e recebem o visitante vir- 
abre sua porta para interagir com os tual serão trocadas, assim como as infor- 
intemautas. Em abril, o site oficial do Mu- mações, atualizadas conforme a necessi- 
seu será inaugurado num trabalho con- dade e fluxo de programação. Uma das 
junto dos parceiros Martins + Andrade e idéias é, antes mesmo de abrir uma ex- 
o provedor Terra. Ali será possível co- posição temporária, suas imagens já es- 
nhecer o acervo, a história, as principais tarem disponíveis para apreciação do pú- 
exposições atuais e passadas, os serviços, blico virtual.

Manipulação eletrônica sobre 
imagem de Ernest Zeuner, 
Supermercado-As compras, da série 
A vida na cidade. Têmpera sobre 
papel. 24.4x36.5, sem data

0 MARGS. em parceria com a SEDAC e AAMARGS, está desenvolvendo um projeto de aquisição de novas obras para o seu acervo. Aprovado pela Lei de Incentivo à 
Cultura (UC). a iniciativa pretende suprir uma série de importantes lacunas na seção de arte gaúcha da coleção. 0 projeto vai garantir que a coleção do Museu possa 
reconstituir de modo bastante completo a história da arte desenvolvida no Estado, desde os seus primórdios até os anos 60 aproximadamente. Colecionadores.

herdeiros dos artistas e marchands podem apresentar suas propostas de venda de obras para o Núcleo de 
Acervo, agendando um horário através do telefone 227-2311. de segundas a sextas, das 13 às 15 horas. Os 
artistas que interessam a essa edição do Projeto Aquisição são: Antônio Cândido de Menezes, Ado Malagoli. 

Aldo Locatelli. Ângelo Cuido Gnocchi, Antônio Caringi. Augusto Luiz de Freitas. Benito Castaneda, Carlos Torelly, Eugênio Latour. Edgar Koetz. Emílio Sessa, Fernando 
Corona. Francisco Bellanca. Francisco Mana. Frederico Trebbi, Franz Pelichek, Gustav Epstein. Gastão Hofstetter. Guilherme Litrán, Jacintho Moraes. João Fahrion. 
João Faria Vianna, Joel Amaral. José de Francesco. José Lutzenberger, Leopoldo Gotuzzo. Libindo Ferrás. Luiz Maristany de Trias. Manoel de Araújo Porto Alegre. 
Oscar Crusius. Paulo Flores. Oscar Boeira. Pedro Weingártner, Romoaldo Pratti. Sobragil Gomes Carollo.
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VISITA

0 crítico de arte francês 
Philippe Piguet veio a 
Porto Alegre em fevereiro e. no 
MARGS, contou um pouco da sua 
intimidade com o impressionismo. 
Mais do que um especialista no 
assunto - ele é autor dos livros 
Monet e Veneza e A paisagem no 
impressionismo Philippe tem uma 
relação particular com esses pintores 
que buscavam fixar o instantâneo, a 
luz em movimento.
Ele é bisneto de Claude Monet, 
mais precisamente da segunda 
mulher do pintor das ninféas,
Alice Hoschedé.
Philippe Piguet assina críticas em 
revistas especializadas, leciona 
história de arte no Instituto Superior 
de Formação Artística em Paris e 
apresenta, na televisão, o Jornal da 
Criação, trazendo o interior dos 
ateliês para o grande público, os 
flagrantes de artistas em criação.
Ele está no Brasil como um dos 
curadores de uma exposição de 
artistas brasileiros e franceses que 
ocupará o SESC Pompéia (SP) 
em 2002.
A mostra vai circular pelo país e 
deve chegar a Porto Alegre.
Para o Jornal do MARGS, 
acompanhado do diretor da Aliança 
Francesa, Eric Chartiot, Philippe 
falou da exposição que organiza e 
contou um pouco da vida familiar 
de seu bisavô. Claude Monet era 
conhecido nos arredores de Giverny 
como um sujeito estranho, que 
acordava cedo atrás da variação da 
luz, ia pintar nos prados 
acompanhado de um bando de 
crianças - oito filhos e enteados - 
que carregavam seu material de 
pintura num carrinho de mão. 
Enquanto usou modelos, eles 
sempre foram da família. Na tela do 
acervo do MASR por exemplo, 
Philippe Piguet reconhece 
sua avó, a figura à direita.
(Cida Golin)

• | y í ípintor da agua e da luz
A figura

Sou responsável pelo segmento francês 
da exposição que vai ocupar o SESC. Mi
nha idéia é mostrar os artistas jovens cuja 
pintura gira em tomo da figura, a figura 
humana, urbana, a paisagem, uma exposi
ção que comprova o quanto a pintura está 
bem viva. São artistas que têm em tomo de 
30 a 40 anos, a maioriajá é bem reconhe
cida na França e no estrangeiro. O século 
XX inventou a arte abstrata e, portanto, 
muitos artistas das novas gerações se inte
ressam pela figura, pelo porquê dela ter sido 
abandonada.

Impressionismo
O impressionismo é um momento deci

sivo na transformação da pintura e da arte 
em geral. Introduziu no campo artístico a 
noção do sujeito moderno. O impressionismo 
é o primeiro movimento de pintura republi
cana. Marra o inicio da República, da pin
tura laica, da pintura do cotidiano, das pes
soas e do seu meio-ambiente urbano e rural, 
lúdo isso é novo na época. Até então, o 
habitual era a pintura histórica, religiosa, 
mitológica. Os impressionistas rompem com 
isso,propondo toda a sorte de imagens que 
até então eram consideradas menores. E o 
século da Revolução Industrial, da apari
ção da fotografia, da democracia, é uma res
posta artística poderosa para a época.

O avô da land art
Claude Monet é um artista que amo 

muito, não só por razões familiares, mas 
por seu mérito. Foi o primeiro que explo
rou o modo da série, que trabalhou durante 
27 anos sobre o mesmo assunto, as ninféas. 
Kandinsky escreveu que o que o levou ã 
abstração foi a série das medas defeno de 
Monet. O artista russo Malevitch inven
tou o suprematismo influenciado pelo 
impressionista e criou um texto extraor
dinário sobre a série de catedrais. Em se
guida, artistas americanos dos anos 40, 
50, do expressionismo abstrato, afirma
ram que seu modelo era a gestualidade das 
ninféas, da pintura liberta do sujeito. Eu, 
pessoalmente, defendo uma tese que me pa
rece implacável: com a série das ninféas, 
Monet realizou algo de único na história 
da arte. Ele mesmo mandou cavar o lago 
que serviu de motivo para sua pintura, 
transformando a na tine zq para se servir 
dela como mote para a criação. Ele mode
lou a natmezq, antecipando procedimen
tos de artistas dos anos 60. Ele é o avô da 
land art.

Pintor família
Eu acho que se produziu muita litera

tura em tomo dos pmblemas de visão de 
Monet no final da vida. Isso só ocorreu nos 
últimos dois anos. Muitos historiadores cre - 
ditam aquela pintura extraordinária ao fato 
de ele não enxergar bem. Monet não era 
um pintor de figura, era um pintor de pai

sagem. Existem alguns quadros, não mui
to numerosos, com figuras. Os modelos são 
sempre seus filhos, seu entorno familiar. 
Monet era um artista muito familiar, exis
tem uma série de belasfotos com minha mãe 
nos seus braços.

Giverny
Sou o décimo segundo filho de Simone, 

neta de Alice Hoschedé. Minha mãe foi a 
primeira mulher engenheira na França, em 
1924. Quando eu era adolescente, 15,16 
anos, nós íamos visitar nossa avó no final 
de semana. Era uma obrigação passar o 
final de semana em, Giverny. Eu não gos
tava, preferia ir ao cinema em Paris. Eu 
encontrei uma maneira de tomar isso mais 
interessante, fazendo minha avó falar de 
Monet. Ao vasculhar seus armários, encon
trei uma série de cartas e fotos de família. 
Hoje isso se constitui em arquivos com os 
quais eu trabalho.

Arte do universo
O mundo inteiro ama Monet. Monet 

não é um artista francês, é um artista uni
versal, como Ixonatdo, como Ficiano, como 
Rafael. Na França, as criançasjá crescem 
com obras do pintor em toda a parte. Elas 
são objeto de toda a sorte de produtos deri
vados.

Acima
Claude Monet. Crepúsculo em Veneza. Óleo 
sobre tela. 1908, 73 x 92cm.
À esquerda
Claude Monet. A canoa sobre o Epte. Óleo 
sobre tela. 1887, 133 x 145cm. Acervo MASP. 
À direita
Monet e sua mulher Alice, em Veneza. 1908. 
A casa e o jardim de Monet em Giverny.

1 SEUS AMIGOS 

NÃO VÃO MAIS DIZER : 
“AH, MAS NÃO PRECISAVA”.

Agora, você pode homenagear 
quem você quer bem e, ao 

mesmo tempo, ser solidárw 
com quem precisa. Ligue para 

(51) 249.1777 e adquira os 
cartões da Spaan. Quem recebe 
não é o único a agradecer você.
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ti Quem tem o mur
Antonio Dias. "Mamãe quebrei o vidro" (ahh).

O apartamento, com a vista 
charmosa para os jardins da Caixa 
d'Água, abriga uma senhora e sua 
grande coleção. Poucos móveis, 
apenas os necessários, e obras, 
muitas obras, uma síntese dos 
últimos 40 anos de artes visuais noRubem e Liba em 1978
Brasil. Um expressivo recorte desse
universo, construído pelo desejo de
um colecionador, será dividido com
o grande público em abril. A
exposição Coleção Liba e Rubem
Knijinik - Arte Brasileira anos 60-90:
Confrontos e Diálogos, com a
curadoria da pesquisadora de arte

Rubem em Viena. 1973, com a escultura contemporânea Ana Carvalho, vaide Marino Marini. Acervo Pessoal
mostrar a coleção sob o viés do
impasse, da ruptura e do
experimentalismo. Entre as peças

JM - Quais são as primeiras histórias da Desenhou. Foi tão de repente, eu fiquei tãofundamentais, encontra-se. ao
coleção? atordoada, que o Xico não só desenhou, fezcentro, o Bicho (1960) de Lygia
LK- Oresponsávelpelo começo da coleção é as esculturas, como mandou farçer todo oClark. Na mesma temporada, o

resto. E um amigão. Rubem era desapegado,o Rubem. Ele era uma pessoa muito especial,objeto foi solicitado para uma
aberto, entusiasmado pela vida e, porque quem quer ganhar dinheiro não farçmostra no Guggenheim nova-
principalmente, aberto para o que estava coleção de arte. E invendável. Naquelaiorquino, mas Liba preferiu exibi-lo
acontecendo. Além da medicina, ele cultivava,no MARGS. ocasião, a seleção não era seleção. Os artistas

Numa manhã quente de fevereiro. por exemplo, a música. Aprendeu arte, o procuravam, estavam mal de dinheiro. Atécomo
essa senhora dinâmica e de porte aprendeu também música. Ele tinha uma que, por influência do Thomas Cohn, fomos
frágil recebeu Ana Carvalho. Cida qualidade: era humilde para aptender, estudando e aprendendo. Chegou o momento
Golin. Flávio Gil e Walter Fagundes respeitava muito quem cria, quem vai avante. em que filemos uma opção pela arte
para contar histórias de sua coleção. brasileira contemporânea e, então, RubemJM-A primeira peça...Ela surgiu do interesse e da busca morreu. Durante dois anos eu não fiz nada.LK - Estávamos no Rio de Janeiro e fomosconstante do casal Knijinik pelas

comprar uma peça para casa. Encontramos o JM - Foi algo repentino?coisas do espírito, pela boa música.
Erico Veríssimo que, com aquele jeito todo LK - Repentino. Ele trabalhou até às novepela literatura, pela arte. Ao falar
especial, disse: “olha eu conheço uma moça da noite e ás duas horas da madrugadado conjunto de obras, nascido ao
que comprou do Glênio Bianchetti um gato morreu. Eu nãofiz nada, não queria meacaso, sem um norte inicial, e
preto e, desde aí, a sorte não lhe corre bem. forçar, mas o tempo ajuda. Agente sobrevive,depois com uma opção convicta
Então, ela quer se desfazer desse gato”. E o não morre junto.num segmento pouco explorado.
Rubem confiou na indicação. QuandoLiba foi. aos poucos, refletindo um JM - Vocês ficaram quantos anos
compramos, não havia um projeto de coleção.cotidiano intenso. Um dia-a-dia de casados?
Quando a minha neta mais velha fiz 15quem viajou muito - e continua EK-Trinta e três anos casados e seis anos
anos, eu dei esse quadro para ela. E o marc oviajando -. de quem é apaixonada de namoro, é uma vida. Nós nos

pelo ensino, pelo cinema, pela do início. desenvolvemos juntos, crescemos juntos. Issoé
família e pelo marido que a deixou JM - Vocês eram amigos do Erico? o casal. Durante as viagens, compramos
tão precocemente. Seus netos têm o LK-Fuiprofessora dos filhos dele. gravuras (de Chagall, Leger; Braque, Aíarxprivilégio de ter uma avó como Alfabetizei a Clarissa e o Euis Femando. Ernst, Picasso) que depois precisei vendercompanhia nas Bienais de arte e nas

Quem é que não conhecia o Erico, não é? para continuara comprar brasileirosvisitas aos museus internacionais.
Bom, continuando, Raibem teve sorte de ter contemporâneos.Dona Liba construiu uma pequena
conhecido o Thomas Cohn, através doUm museu no apartamento história da arte e quer dividir com JM - A opção pela arte contemporânea
A)atar Moraes. Naquela ocasião, tambémmais pessoas seu sonho, desde se dá num período que isso não é muito
se tomou amigo do Xico...menina imigrante, de guardar comum.

cultura no olhar, (edição Cida Golin) IK - Não, não é. Meu primeiro contato comJM - Xico Stockinger?
arte abstrata foi em 1959. Nós não fomos áLK - Xico Stockinger, e foi amigo até o fim.
primeira Bienal de São Paulo, mas depoisQuem fez o túmulo dele foi o Xico.



do nos olhos é especial”
EK-Querv oportuni^ar a outras pessoas 
usufruírem disso. Acredito na possibilidade 
de socializar esse patrimônio. Não posso 
fa^er uma exposição na minha casa. E 
também uma forma de homenagear o go vem o 
estadualpelo qual lutei.

JM - A senhora é militante?
LK-Tenho muito orgulho em dizer que 
toda a minha família é do PT. No Fórum 
tive uma satisfação de ver meus quatro netos 
participando, batendo palmas. Tem tanto 
jovem alienado e esse fórum foi um 
acontecimento ímpar

fomos a quase todas. Nos últimos tempos, 
convido toda a família. Tenho quatro netos e 
os quatro vão a bienalpara abrirem os olhos. 
Porque é o mundo que vêem lá, não é? Em 
59, Rubem ficou três meses em Nova York, 
foi a minha primeira viagem ao estrangeiro. 
Enquanto ele trabalhava no hospital, eu ia 
todos os dias ao museu. E pensava, “meu 
Deus, umas manchas, o que é isso?” Cheguei 
perto de duas senhoras nafrente eperguntei o 
que tinha de especial naqueles quadros, elas 

falavam na cor; na nuance, explicações 
difíceis de dar por que você tem que aprender 
a olhar. A influência de Thomas Cohn foi 
decisiva, ele é uma pessoa internacional, viaja 
por todo o mundo, foi o mentor e, até hoje, a

muda. Eu tenho uma relação de afeto com as 
peças, com os artistas que, às vezes, nem 
conheço. E eu mudo também. Cada obra me 
deu prazer num tempo determinado. E o 
novo é sempre mais instigante, não é?

JM - A senhora também é apaixonada 
por cinema, não?
EK - 0 cinema é a outra paixão. Não tenho 
ido tanto porque ando amolada, mas gostaria 
de ir ao cinema todos os dias. Gosto da sala 
escura. Aí eu estou em outro mundo, me faz 
bem. O cinema me alimenta. A literatura 
alimenta, mas leva mais tempo.

JM - Uma de suas preferências seria a 
Leda Catunda...
LK-Tenho admiração por ela. Eu a acho 
criativa e corajosa, até instintiva, sabe? 
Porque ela pega uns paninhos, junta, pega 
umas cortinas... Vocêsjá viram essa dela? 
São cortinas e, de longe, todos dizem que é 
uma cachoeira.

JM - Dona Liba, fale um pouco mais do 
convívio de Rubem com Avatar Moraes. 
Avatar é um artista interessante dos 
anos 60. Sua primeira exposição de 
objetos aconteceu no MARCS em 1965. 
EK - O Rubem tinha consultório no edifício 
onde o Avatar tinha um ateliê, na General

JM- A senhora trabalhou como 
professora...

Vtorino. O convívio deles começa aí. NaEK - Eu estou aposentada, dava aulas paraopinião dele me é muito valiosa. A pessoa época, a enfermeira do Barbem, uma alemã,formar professores de escola primária.que tem o mundo nos olhos é especial. ficava louca com a agenda de horários,Trabalhei com muito entusiasmo, com
brigavam muito. Barbem atendia os artistasJM - Dona Liba, essa atração do casal paixão. Fiz a faculdade, mestrado e me

pela arte, pela música, isso se deve, preferencialmente e ficava muito tempoaposentei no Instituto de Educação. Depois
também, à formação familiar de vocês? conversando, logo atrasava os outros horáriosque me aposentei, e ainda antes, preparei os
EK - O Barbem teve uma formação familiar JM - E o futuro da coleção, dona Liba?quatro netos em língua portuguesa, história ebem diferente da minha, porque eu sou EK-Não sei responder. Eu não sei. O quegeografia para o vestibular... A minha neta
imigrante. Sou da Polônia e cheguei com nove eu faço, quase naturalmente, épreparar amais moça terminou o vestibular agora eanos ao Brasil. minha gente para entender o que estápassou em Medicina. Voltando ao meu
JM - Qual a cidade da Polônia? acontecendo. Não é a coleção mais fantásticamestrado, a minha tese é sobre a
EK - Uma cidade pequena, perto de do mundo, mas é a que se conseguiu e, aqui“Criatividade no Ensino ”. Tentei
Lemberg, que hoje pertence à Ucrânia. A no sul, talvezseja um caso único.demonstrara diferença de sensibilidade e
Polônia tem histórias de junção e de criatividade das alunas no início e nofim do JM - Algumas coleções são mais
separação. Imigrante ê uma situação toda curso normal. Quando saíam, as alunas centradas em artistas. Outras
especial, porque ninguém que está bem imigra estavam com aquele planejamento rígido, não privilegiam determinados artistas
para outro país. Imigrar é muito sofrimento. viam que todas as crianças, potencialmente, contemporâneos. Nessa, você pode
Eu esqueci o polonês. Os judeus que tinham são criativas. quase traçar uma história da arte que é.
que imigrar davam valora cultura. Essa éa mais ou menos, o que vamos ver nessaJM - Como é morar quase numaherança que se leva para qualquer lugar. E o exposição, dos anos 60 aos 90. É agaleria, num museu de arte, acordar eque ninguém pode tirar segunda vez que ela vem a público?ver as peças?

EK- Ê a quarta. A primeira vezfoi noJM - Voltando à coleção. Conte uma EK - De vez em quando eu descubro coisas
Matgs, 1966; a segunda no Espaço NOhistória de alguma peça. A famosa obra novas. É ótimo, sabe? Sou sozinha. Agente em
1981; a terceira, no MARGS, em 1986.da Lygia Clark, por exemplo... convive com as peças e com o tempo tu passas

EK - Foi o Rubem quem comprou. Para tu a não ver mais, aí num determinado dia... tu JM-E o mercado, como a senhora lida
comprares é tanta coisa que está em descobres detalhes novos. Agente também com essa circunstância?
oferecimento que tu tens que ter aquele amadurece, cresce. LK - Eu sou absolutamente desligada do
feeüng Por exemplo, o Ivens Machado. m e rcado. Quem quer ganhar dinheiro nãoJM - De uma certa forma, colecionar éEstive na galeria do Thomas, gostei da peça, fazcoleção, nem vai estudar arte, não écontar, sob o próprio viés, a história da
mas não deu para comprar Me esqueci. Três verdade? Eu acredito que o que eu tenho,arte.
anos depois voltei, e a peça estava esperando com exceção de pouca coisa, éinvendável. EuLK-Elpreciso também estudar. Eu assino üe cima para baixopor mim. Quer dizer; as coisas acontecem. não me submeto, não tem porquê, não é umaa re.vista Artin America, e estudo inglês Daniel Senise. Small Parade. Pintura. Acrílica, pó 

de ferro s/teia. I995. 110x152.Tem uns que compro epenso, “poxa, não coleção tão grande que eu precise que otambém para poder compreender melhor a
entendo esse sujeito. Vou aprender”. mercado tenha ingerência. Glenio Bianchetti. 0 Cato. Pintura, 1962. 35x55.arte na América. Também estudo alemão,

Leonilson. Quem morre comigo.JM - Alguma de sua preferência? porque acho a Alemanha uma grande JM - Como a senhora vê a Pintura, 1982. 74x72.
EB - Eu não sei responder. Apreferência escola. possibilidade de tornar pública sua

colecão?



OBRA
molusco emana sua co 

os de Lygia Clark
i <0

Dicfío e uma dos acervos dos colecionadores, podendo 
estar nas ruas ou nas residências de pesso
as com menos poder aquisitivo no Brasil(BH, 1920 

ü de alguns dos mais 
ês momentos da história recente

- proposição de integrar à obra os sen
tidos do espectador. Experimentação, 

da arte brasileira. Interessada na relação da radicalidade, invenção,
obra e seu contexto e sobretudo investigan
do exaustivamente as formas geométricas, 
integra o Grupo Frente entre 1954 e 1956, 
liderado por Ivan Serpa, junto com Hélio 
Oiticica, Lygia Pape, Décio Vieira, Frans 
Weissman, entre outros. Sua parceria com 
Hélio Oiticica ficará, desde então, marcada

mento construtivo, a p 
to do plano e da noção de quadro, aspiran
do a incorporação da superfície ao espaço 
em que transita o espectador. Em suas for
mulações, escritas no mesmo ano do início 
da criação do conjunto de estruturas com 
placas metálicas, ela acrescenta: “Ele (o Bi
cho) tem afinidade com a concha e os mariscos”.

Pois se nos dedicarmos a olhar e a ma
nipular um Bicho de Lygia Clark, como qual
quer um de nós já o fez quando tomou às 
mãos um molusco em sua concha à beira 
da praia, talvez possamos perceber ali as 
idéias de ordem e de fantasia, de invenção 
e de necessidade, de lei e de exceção ema
nadas do movimento espiralado, pelas for
ças de torção, pelas reentrâncias e saliênci
as que nos conduzem, ora aos espaços in
ternos e inacessíveis ao olhar, ora ao lado 
de fora da estrutura calcária, tão sedutora 
aos olhos, às mãos, ao pensamento.

Mas o que são os Bichos? Deixemos a 
resposta por conta das palavras da própria 
artista, tão vivas e viscerais quanto seu tra
balho: “E o nome que dei às minhas obras desse 
período (1960), pois suas características são fun

damentalmente orgânicas. Além disso, a 
chameira de união entre osplanos 

mefie% lembrar uma espinha 
Wto dorsal”

OsBichosáe Lygia Clark 
pedem, como o fez Paul 

Valéry quando investigava fi
losoficamente a necessidade (e 

Rk o ato) de criação artística1, que
S^^k escutemos o ingênuo que

^k existe em nós: um olhar
[_____ pela primcira vez, um

gesto prenhe de curi
osidade, uma inun

dação de peque- 
k nas perguntas, 

atitudes ge- 
ralmente 
atribuídas 

às crianças. Lembram de Oswald de 
Andrade, que no Manifesto da Poesia Pau 
Brasil demandava “Nenhuma fórmula para a 
contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos 
livres’?

uu luuipimen-dí Lll manuseio, 
sensibilização tomam-se operações ineren
tes ao processo artístico.

“Os Bichos não têm avesso ”, revelava Lygia 
sempre que comentava suas proposições.

Antes dos Bichos, Casulos, advindos de 
placas metálicas, com demarcação de pla
nos através de dobras e vincos. As constru-

por proposições e reivindicações em con
junto, intensa troca de correspondência, 
publicações e exposições em comum. Sa
bemos hoje o quanto é importante a as^H 
ciação de um e outro percurso no 
da arte no Brasil e seu reconhecimer^^^^B 
nacional.

çoes eram

Lygia Clark. Bicho. 1960. Objeto, 
placas metálicas móveis. 55 x 53 x 
28. Coleção Liba e Rubem Knijinik

Preocupações com os e^^^H 
topológicos sempre estiveram pres^^^H 
atividade da artista que iniciou sua fomH 
ção com o arquiteto Roberto Burle Marx, 
no Rio de janeiro. Em quatro anos de estu
do com esse mestre, ela pôde vivenciar as 
múltiplas possibilidades do desenho e com
preender as formas arquitetônicas que lhe 
seriam tão caras em seus projetos posterio
res (como os Projetos de Arquitetura Fantásti
ca, de 1963, por exemplo). Lygia Clark es
tudou, de 1950 a 52, com Fernand Léger, 
Aspard Szènes e Dobrinsky, em Paris, e 
sempre soube valorizar suas viagens ao ex
terior, tornando-as verdadeiras experiênci
as profissionais e de formação de subjetivi
dade. No Brasil, acompanho^^^MHto| 
teórica de Mário Pcdrosa cggaa-eira Gullar, 
o quea inseriu no MovimcntoNeoCóncrétO 
(1959/61) junto com 
pesquisas afins. Do Neocona^dsmo, po
demos sublinhar algumas característicS^^ 
podem ser as mesmas das proposições de 
Lygia Clark e dos 13 Adorem particular:

- eliminação da moldura, para as obras 
bidimensionais e da base, para as escultu
ras, com desejo de integração da obra e de 
seu ambiente;

- introdução do objeto, interseccio- 
nando os territórios da arte e os da vida 
cotidiana;

- consideração da arte como possibili
dade de intervenção no social, principal
mente através da dessacralização dos obje
tos utilizados na construção da obra, ou pela 
possibilidade de reprodução das mesmas. 
Neste caso, a arte não estaria destinada so
mente aos espaços dos museus e galerias,

intervalo que une e separa ao mesmo ft-rvi
as Obras

Moles, feitas com tiras de borracha 
entrelaçadas, e os Trepantes, conjugando 
madeira e cobre. O trepante, explica-nos 
Fabbnnni, “é uma planta trepadeira ou um bi- 
cho-preguiça que se agarra aos ttvncos das árvores, 
confundindo-se com a vegetação. Como uma víbora, 
ele se enrodilha nos ramos, ou como uma parasita, 
se nutre da seiva de outros vegetais. O trepante é 
uma cascavel, gavinhas, molusco,planta ou órgão... ’2 
Novamente aqui, a imagem do molusco e 
suas circunvoluções iniciais.

Orgânico. Dobradiça. Planos. Dobra. 
Espinha dorsal. Placas. Posições. Metal. 
^^Braento. Avesso. Tempo. Corpo-a-cor- 
po. Diáloko. Circuito. Estimulações. Jogo.

mica. Expressividade. Vida própria.. 
Essas são algumas das palavras que pulsam 

Lygia, evocado na introdução 
desse nosso convite a visitar um B ich o. To
mados como segmentos de planos metáli
cos a partir de uma superfície maior (o con
texto da arte), estes vocábulos poderíam ser 
dobrados e articulados visceralmente en
tre si, gerando possibilidade de movimen
tação em nosso pensamento, provocando 
outras emanações a partir das proposições 
da artista.

w5

Elida Tessler
Artista Plástica. Professora do Departamento de Artes 

Visuais do Instituto de Artes/UFRGS 
Coordenadora, junto com Jailton Moreira, do Torreão.

Mas o que pode significar a visualização, 
ou mesmo a manipulação de um Bicho, pas
sados mais de quarenta anos da primeira

O Homem e a concha”, in: VALÉRY, Paul, 
Variedades, SP, Iluminuras, 1999.
2 FABBRINNI, Ricardo. O espaço de Lyeya Clark, 
SP, Adas, 1994
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MAR
0 novo Bistrô do Margs

A partir deste mês, o Bistrô do Margs 
ganhará nova personalidade, conferida 
pela administração de Edemir Simonetti 
e grupo, já conhecidos na cidade por es
paços hoje tradicionais - Variettá Bistrô, 
Le Petit Gourmet, Barão Vermelho, Rosen 

Café, Cyber Café, 
Boccado e Piace- 
vole. O projeto 
arquitetônico 
será assinado 
por Carlos Eduar
do Comas e cozi
nha ficará a car
go de sua espo
sa, Aninha Co
mas, numa par
ceria inédita. “A 
idéia é degustar

um bom menu, com um atendimento 
exemplar, num ambiente diferenciado, 
onde a comida é um complemento”, afir
ma Simonetti.

O novo lay-outextemo prevê a criação de 
um jardim, com cerca viva e folhagens, perfci- 
tamente integrado ao restaurante, com, apro
ximadamente, 70 mesas fixas. Intemamentc o 
ambiente terá 80 lugares, com a decoração em 
tons de preto e branco, com toalhas. O siste
ma à la carte contará com itens não disponí
veis nas outras lojas do grupo, criados especi
almente para o local, com nomes de artistas e 
museus famosos no mundo inteiro. “Os pra
tos farão uma rcleitura da cozinha 
riograndense”, antecipa Aninha Comas, dan
do como exemplo o risoto de charque com 
tomates secos e o cordeiro com molho cie 
amêndoas, acompanhado de quibebe. Mere

cem destaque o filé Bistrô MARGS, filé Aldo 
I -ocatelii e o prato que leva o nome do arqui
teto que projetou o prédio histórico da Praça 
da Alfândega, Theo Wiedersphan.

Os fireqüentadores do Bistrô, formados na 
sua maioria por executivos que trabalham no 
centro, profissionais liberais, turistas, forma
dores de opinião e intelectuais, terão uma op
ção a mais no happy hour, ao som de saxofo
ne e violinos. Quinze funcionários farão o aten
dimento, das 10 às 24h, com reservas para 
eventos e manobristas à noite. A cada exposi
ção, o espaço pretende fazer composições, com 
uma programação temática. Também haverá 
exposições fotográficas, com curadoria do Mu
seu, sem esquecer do brunchaos domingos.

Vera Pinto 
Jornalista

CAFE - O Café prepara para 2001 uma sé
rie de atividades: os já tradicionais encon
tros lingüísticos semanais, shows de mpb e 
jazz aos sábados à tarde, bufê de chás às 

sextas-feiras e novas 
exposições do acervo 

^ do MARGS, com par- 
I' ticipação e escolha do 

público. Confira, na 
sg hora do almoço, as re

feições leves, panque- 
|| cas, sanduíches quentes 
■ e frios, saladas e tortas 

especiais, entre elas a de 
H tomates secos, com ri

cota e manjericão. Ex
perimente também o café italiano, o 

j capuccin ogelado, os coquetéis de café e sor
vetes especiais com um toque especial da 
casa. O serviço do Café do MARGS tam
bém pode ser encomendado para even
tos exclusivos e externos ao Museu. Fun
ciona de terças a domingos, das 10 às 19 

horas. Telefone: 211 -4945.

tintos como cartões soci
ais para membros da di
retoria, catálogos das ex
posições do MARGS, re
cebimento de 100 exem
plares das publicações 
que patrocinarem, divul
gação do seu logotipo nas 
publicações, veiculação 
do nome comercial no 
Jornal do MARGS em local especial. Pes
soas físicas podem escolher entre planos 
individual, familiar, estudante, maiores de 
65 anos e residentes em outros Estados. Os 
interessados podem se dirigir à sede da As
sociação, no subsolo do Museu. Para os só
cios, descontos na Arteplantas, Arte No
bre, Nieto, Arte e Cia, Edelweiss, Galeria 
Belas Artes, Natan Jóias, Casa do Desenho, 
Garagens Ceres e Siqueira Campos, Rota 
Cultural Turismo (10% em roteiros opera
dos pela agência) e Cardio Método (30% 
em testes eigométricos e monitorização). 
A AAMARGS está aberta de terças a sextas, 
das 10 às 1 lh30min e das 14 às 18 horas. 
Telefone: 224-4255.

I
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taque, uma linha de papelaria, com re
produções das obras do acervo, como 
cadernos, conjuntos para escritórios e 
caixas em vários tamanhos. Confira tam
bém as novas opções em canetas, obje
tos, agendas e livros de arte para adul
tos e crianças. Para acompanhar a Cole
ção Rubem e Liba Knijinik, a Loja ofere
ce pastas e carteiras em plásticos e obje
tos em metal com imagens da exposi
ção. Funciona de terças a domingos, das 
10 às 19 horas. Telefone 228-8533.

H AAMARGS - Pessoas jurídicas que deseja
rem ingressar na Associação dos Amigos 
do Museu podem escolher entre as catego
rias de sócio-colaborador e sócio-patroci- 
nador, tendo direito a benefícios sociais dis-

m LOJA DO MARGS - Para o mês de março, 
a Loja do MARGS desenvolveu novos pro
dutos com agriffe do Museu. Em des-

SI
sÉÉ

Confira os cursos para o primeiro semestre de 2001: Aquarela com Nathaniel Guimarães • Desenho da Figura 
Humana com Plínio Bemhardt • História em Quadrinhos com o Grupo Legião. Informações no Núcleo de 
Extensão, no subsolo do Museu. O Núcleo está recebendo propostas para cursos teóricos e práticos de arte no 

MARGS para o ano de 2001. Funciona de terças a domingos, das 10 às 18 horas. Telefone 227-2311, ramal 15.
m CURSOSlá-:

jip -

Parceiros do MARGS
•Acori Comunicação 
•Arteplantas 
•Ativa 
• Banrisul

• Edelweiss 
•Gerdau
• Happy Man
• Hotel Plaza São Rafael

• Kreybel 
•Lojas Pompéia 
•Lojas Renner 
•Ouro e Prata Turismo

• Revista Aplauso 
•Start Pre-Press 
•Terra
• Varig
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Artistas gaúchos pintam o Fórum foto Cristme Rochol

FÓRUM

Mosaico da Cidadania,
Porto Alegre, janeiro 2001

Aminata Traoré,\
ex-ministra da Cultura
de Mali

nossa diferença, criar e recriar nossas vestes, nos
sas jóias e nossas casas. B necessário nimaginar 
a África para ela dar o melhor de si, questionar 
a ordem dominante, abrir uma brecha no siste
ma capaq de nos reposicionar. G)tno as mu
lheres africanas que, a cada dia, acordam 
para sobreviver. A supressão dos emprc- 

Primeiro, a intervenção cultural não pode gos condena pais de família a passar suas
reduzir-se à organização de eventos. Se- tardes jogando cartas ou bebendo. A hu- 
gundo, tocar na ferida e na abissal baixa- milhação é total, a desumanvqação atinge a to-
esüma de sua gente que cresce com um dos, acaba com o amor; com as emoções, destrói a
sentimento de ser inferior; que cultiva o ódio de si família e o senso de com partir: Parack jxalmen- 
mesmo. Por fim, a reabilitação da memó- te, a solidariedade se mantém viva, so- 
ria, conduzindo esforços para articular a bretudo entre essas mulheres. Se a dor é 
preservação e a criatividade. Um museu, real, a esperança também é
por exemplo,deve ser o lugar da memória, um 
espaço de identidade capa^ de responder de onde

De Mali, um país do deserto do Saara, 
na fronteira com a Argélia, veio Aminata 
Traoré. Francês colonial, voz pausada, na 
platéia alguém definiu essa mulher exu
berante como uma poesia viva. Ela par
ticipou da única conferência do Fórum 
Social Mundial dedicada a pensar a cria
ção artística num tempo em que, como 
alertou o dramaturgo Augusto Boal, o 
imperativocartesianoéestou no mercado, 
logo existo. Na era da paranóia informati
va, do conhecimento entendido como um 
commodity, o Fórum lembrou o 
ocultamento da informação (aquilo que 
não está visível na agenda da mídia não 
existe), o ocultamento das diferenças, das 
culturas, das guerras como a da Colôm
bia, as torturas difusas no cotidiano.

Depois de participar do diálogo que 
não houve com Davos, Aminata sentou- religião islâmica e de 60% de analfabe- 
se à mesa de conferência com o teórico tos, não é fácil. Para Aminata, há uma
da comunicação Armand Mattelart e com forma de elitismo que diferencia a arte e 
o escritor paquistanês Tariq Ali. Numa o artesanal. No entanto, a criatividade está
manhã quente e chuvosa de janeiio, cons- em todos os setores, é necessário assumir a
truiu um depoimento contundente sobre 
um território onde se pode nascer e mor
rer de fome. Seu país, exportador de ouro, 
é um dos mais pobres do mundo. A mai
oria dos 11 milhões de habitantes con- 
centra-se em tomo do solo fértil banhan-

ca esvaziou-se de si mesma. Sua memória 
está pilhada, vive-se em tomo do desejo do outro, 
em função do mete a do. A questão da identi
dade é central, somos o que somos, somos o 
que sabemos

Quando foi Ministra da Cultura, ten
tou articular-se em torno de três eixos.

C/da Colin 
Jornalista

viemos, o que somos
O cotidiano dos artistas, num país de

do pelo Niger. Tribos nômades ocupam
o deserto. Aminata diz-se em carne viva, 
sofrendo pelos seus num continente em
crise cultural. Após cinco séculos, a Áfri-

A esquerda
Desfile em Bamako. 1960 
Grande Mesquita de Djenné, Mali 
Museu Nacional de Mali.
À direita 
Bamako. 1956

Fotos do catálogo Anthologie Revue Noire de Ia 
photographie africaine et de locéan indien


