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EDITORIAL
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli encerra o ano de 2000 
concretizando plenamente a política da 
Secretaria de Estado da Cultura em 
democratizar o melhor de nosso 
patrimônio artístico, interagindo com 
realidades culturais de países vizinhos. É 
com muito prazer que apresentamos na 
nossa Pinacoteca a obra gráfica de 
Antonio Bemi, um dos nomes da 
primeira vanguarda moderna da 
Argentina, que marcou a história da arte 
do país com imagens de cunho social, 
crítico e literário. Ao mesmo tempo, 
promovemos junto com o IPHAN e 
Instituto Arte Viva, a exposição do 
Barroco Missioneiro, no Museu Isaac 
Femandez Blanco, em Buenos Aires, a 
mesma mostra que foi vista no MARGS 
em março num panorama expressivo da 
experiência artística das Missões 
Jesuíticas.
Depois de uma temporada exitosa com a 
coleção de obras raras da Biblioteca 
Nacional, quando cerca de 60 mil pessoas

circularam no Museu em três semanas, o 
MARGS encaminha sua agenda para 
2001, sempre dentro da idéia de 
intercâmbio com grandes coleções, 
exibição de acervo dentro e fora de Porto 
Alegre, oferecendo ao público 
experiências artísticas capazes de produzir 
reflexão e resgatar a história. Foi assim 
que o MARGS percorreu este ano e se 
projetou no circuito dos grandes museus 
nacionais com o Renascimento 
Florentino, o Barroco Missioneiro, a 
individual de Danúbio Gonçalves, a 
mostra De Frans Post a Eliseu Viscontido 
Museu Nacional de Belas Artes, o 
Modernismo na Pintura B rasi/eirada coleção 
de Gilberto Chateaubriand, as obras raras 
da Biblioteca Nacional e, por fim, a obra 
gráfica de Antonio Bemi. Cada exposição 
foi registrada em catálogo especial e 
contou com seminários e palestras de 
apoio.
Lembramos também a política de 
valorização do acervo do MARGS, com a 
abertura da sala de exposição

permanente, o lançamento do livro do 
Museu, com mais de cem reproduções de 
obras, e o trabalho insistente de arte- 
educação promovido junto às escolas. A 
doação do afresco de Aldo Locatelli é 
emblemática nesse ponto. A partir de 
agora, o Museu conta com mais uma 
obra que o qualifica como o guardião da 
história da arte no Rio Grande do Sul. 
Nesse sentido caminharemos em 2001, 
valorizando nosso acervo, nossa história e 
a possibilidade de interação com outras 
identidades culturais. Nesse jornal de 
dezembro, agradecemos aos 
colaboradores, aos parceiros do Museu e 
oferecemos textos para reflexão e 
consulta, destacando a palavra de Fayga 
Ostrowei; a contribuição artística de 
Antonio Bemi, a relação entre arte e 
política e, por fim, a abertura da casa de 
Vasco Prado na forma de memorial, mais 
uma homenagem a um artista que soube 
registrar seu tempo e sua terra sul.

Fábio Coutinho 
Diretor do MARGS

DOAÇAO

0 último afresco de Locatelli
No dia 28 de novembro o MARGS re

cebe da Brasil Telecom e do Instituto 
ArteViva mais uma importante doação para 
seu acervo, um interessantíssimo afresco de 
Aldo Locatelli, oportunamente salvo da 
destruição. Explica-se: originalmente, a pin
tura foi feita como um presente para o 
amigo do pintor, Carlos Alberto Dariano, 
em sua residência, e que agora foi demolida.

Locatelli foi um dos maiores artistas que 
este Estado já conheceu. Italiano de origem, 
disseminou entre nós a antiga tradição 
muralista italiana, atualizando-a e refundi- 
do-a, porém, em uma feição absolutamen
te original e pessoal, e este é seu maior trun
fo artístico. Sua produção já foi objeto de 
vários estudos e merecido aplauso, já es
tando definitivamente reconhecida pelo 
público e pela crítica especializada, mas a 
importância desta obra específica reside em 
suas características peculiares de fatura e no 
fato de ser possivelmente a última pintura

sobre parede produzida pelo mestre, exe
cutada em uma única noite. Esta informa
ção é corroborada pela análise da própria 
obra, ou seja, do lay-out da composição e 
da técnica utilizada.

A composição, cujo idioma estilístico 
revela a marca registrada de Locatelli, apre
senta contudo alguns diferenciais significa
tivos: representando a Viigem com o Me
nino dormindo em seus braços, um tema 
por natureza sereno, é paradoxalmente con- 
cebido em poderoso movimento 
contrapposto, num conjunto compacto, com 
as duas figuras de sólida construção, 
delineadas em traço firmes; e é também uma 
forma aberta, sem limites externos defini
dos, sendo que a imagem vai-se diluindo à 
medida em que se aproxima das bordas. 
Esta maneira contrasta com a maioria dos 
painéis de parede conhecidos do autoç onde 
as composições, organizadas em um espa
ço delimitado, são bem mais cerebralmen

te planejadas e de maior complexidade for
mal, e os valores pictóricos mais densamen
te trabalhados.

A técnica empregada também concor
da com a informação acerca da rapidez de 
sua execução, pois as áreas de cor são pre
enchidas em grande parte, com uma única 
camada de tinta, em pinceladas vigorosas e 
rápidas, quase sem nenhum empaste, ad
quirindo assim a espontaneidade de um 
improviso muito bem sucedido.

Tendo como objetivo ser um depositá
rio do que de melhor se produziu neste 
Estado em termos de artes plásticas, o 
MARGS, incompreensivelmente até hoje, 
não possuía nenhum exemplar da obra do 
mestre, e este, que hoje recebemos signifi
cativamente, preenche esta grave lacuna em 
nossa coleção.

;V:;v.v

Sem título (Virgem e o Menino) 
115x130cm (fragmento de parede) 
95 x 94.5cm (área pintada), 1961. 
óleo sobre reboco de alvenaria, 
afresco secco (pintura em parede sem 
preparação)

Ricardo André Frantz 
Coordenador de Acervo do MARGS
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DEPOIMENTO: FAYCA OSTROWER
Detalhe da capa do livro Pasargada com poemas de Manuel 
Bandeira, Rio de Janeiro, Cem Bibliiógrafos do Brasil, 1960. 
Gravuras de Aldemir Martins

interior, de uma verdade absoluta, não se fin
ge nada. Andy Wa rhol, por exemplo, é de 
uma mediocridade total em termos artísticos, 
ele é puro marketing. Você pode ver no estilo, 
na forma que ele é capaz de reproduzir meca
nicamente, que não existe essa busca da ver
dade interior. E apenas uma busca da verda
de externa.

PIRANESI
A coleção de Piranesi, da envergadura 

como a que a Biblioteca Nacionalpossui, só 
existe em Milão. Com sua imaginação, ele re- 
constrói Roma. Ele tem uma visão de espaços 
vistos de cima, como se já existisse o avião, e 
ao mesmo tempo uma visão de um arquiteto e 
engenheiro, as pontes, os aquadutos, uma 
infra-estrutura vista de baixo. Cria formas 
na água forte que são de uma generosidade, 
de uma clareia. Tudo o que a gente quiser 
saber sobre o barroco, sobre a abertura de es
paço em relação ao mundo está ali, em 
Piranesi. E a expansão da visão do mundo e 
também uma inquietação muito grande, uma 
agitação que entra na arte, um contraponto ã 
segurança do Renascimento. De certo modo, 
ele foi o Leonardo da Vinci de sua época.

Arte como resposta à vida
Em termos da representativade da lingua

gem gráfica, esta é a exposição mais impor
tante que já houve no Brasil. A gente pode 
falar horas e horas diante de cada artista, de 
cada época. A gravura é um artesanato: o 
artista acompanha o processo desde a matéria 
original. A posição artesanal do artista é 

fundamental na arte em geral e está sendo es
quecida hoje em dia. Não sou contra a 
tecnologia moderna, ela traz uma riqueza 
muito grande ã nossa vida, mas pela fragmen
tação que existe na própria produção social, 
se perde o sentido de responsabilidade pelas 
próprias ações. Na gravura, você tem que do
minar a técnica, não existe gravador de do
mingos, você tem que entrar no processo artís
tico com toda a sua alma. Ela precisa de um 
tempo físico e isso possibilita uma outra ati
tude do artista diante do seu próprio fazer.É 
um envolvimento físico e emocional.

Se agente pudesse resguardar isso para a 
pintura também, como o Iberêfez, que quali
dade maravilhosa é sua pintura...! Você pode 
não gostar de sua visão trágica de mundo, mas 
sua pintura é de uma beleza extraordinária. 
Beleza é a verdade interior das coisas. Ele 
tinha um sentido artesanal de pintura.

Há um grande equívoco hoje em que qual
quer coisa, qualquer manifestação,  já seja con
siderada uma obra de arte. Tudo vale. Se tudo 
vale, nada vale. Não há mais qualidade ar
tística. Eu como artista, como professora e 
como ser humano, sou contra essa 
pausterização, como se tudo valesse. Tara mim,

a arte é uma linguagem, como matéria que 
propõe certas possibilidades dentro de limites 
que são as impossibilidades. Não se entende 
a arte no seu sentido mais profundo: uma lin
guagem que diz respeito sempre à condição 
humana, o que é válido através dos vários mi
lênios.

OS BRASILEIROS
Fayga Ostrower, um dos maiores 
nomes da aquarela e da gravura no 
Brasil, esteve no MARGS durante a 
exposição de obras raras da coleção 
Biblioteca Nacional. Confessou seu 
entusiasmo com a mostra, 
destacando-a como o melhor 
panorama da linguagem gráfica 
realizado até agora no Brasil. Nesse 
depoimento, Fayga fala sobre sua 
especialidade: a necessidade 
artesanal da arte, que a gravura exige 
na sua essência, e no sentido da 
criação artística, uma resposta 
milenar à condição de estar vivo.

Carlos Osivaldfoi meu professor, só o co
nhecí nos últimos anos de vida. Era uma pes
soa muito generosa, muito simpática, muito 
gentil. Tive aulas com ele na Fundação Ge- 
túho Va rgas. Ele ainda tem um rigor acadê
mico, mas é muito modesto, não procura sen- 
sacionalismo. No final da sua vida, vai a uma 
espécie de impressionismo.

Acompanhei durante 40 anos a obra de 
Lívio Abramo, uma pessoa incomum,fora de 
série, um dos melhores artistas brasileiros, ab- 
so lutam ente não reconhecido. Nunca teve ore- _ 
conhecimento que merecia. Suas circunstânci
as de vida não foram muito boas, no período 
da ditadura militar teve que se exilar, seus 
últimos 20 anos de vida foram no Paraguai, 
onde ficou muito isolado. São obras fantásti
cas, ele tem um sentido cósmico na sua obra.
O desenvolvimento estilístico de Lívio vai do 
expressionismo até a abstração, sem nunca 
deixar de ser figurativo. Possui um sentido de 
contenção clássica. Ele é um dos poucos artis
tas que, na gravura, sai do expressionismo.
O Goeldi, por exemplo, nunca saiu. O Goeldi 
brigou muito comigo, achando que eu não po
dia ser abstrata. Na época, as coisas tinham 
ressonâncias políticas, ideológicas, éticas que 
hoje não têm mais sentido. O que importa é 
uma obra ser boa ou não, tanto faz serfigu
rativa ou abstrata.

HARMONIAS
A arte ê um potencial que a gente tem 

dentro de si, uma coisa misteriosa. Veja como 
é milagrosa a noção de beleza que existe na 
arte, como o ser humano tenta compreender 
as coisas através de ordenações harmoniosas 
quefaçam sentido para si. Ele está pio curan
do significados. A arte é uma tentativa de 
resposta. Acho que é a coisa mais profunda e 
mais misteriosa no ser humano, essa busca de 
significados através das harmonias, daquilo 
que chamo de beleza, que é a verdade interior 
que existe nas coisas. A beleza de uma ver
dade é intrínseca, não se modifica conforme a 
época. Se você olha obras pré-históricas, você 
está vendo uma energia, uma força, uma bele- 
Za que comove. Você pode não participar mais 
do sentido mágico das pinturas rupestres, você 
pode compreender isso racionalmente, mas você 
se emociona diante da beleza, diante dessa ver
dade que está dentro de cada linha, de cada 

forma. Isso não é modismo.
As vezes a belezafísica  pode corresponder 

à beleza interna como na arte grega ou no 
Renascimento. Já o Gótico ou o Barroco não. 
Goja não é bonitinho, mas tem uma beleza

Carlos Oswald. Tocando Debussy. 1915, água-forte. 20x27.5cm

SEUS AMIGOS
NÃO VÃO MAIS DIZER:
“AH, MAS NÃO PRECISAVA’.

Agora, você pode homenagear 
quem você quer bem e, 

ao mesmo teinpo, ser solidário 
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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EXPOSIÇÃO

Antonio Berni: 

entre a lucidez e a utopia ••• •

Antonio Berni (Rosário, 1905 - Buenos 
Aires, 1981), artista argentino de renome 
internacional, passou a maior parte de sua 
vida dedicando-se a elaborar uma lingua
gem que pudesse, a um só tempo, permitir 
o máximo de liberdade no uso dos recur
sos artísticos, e dar vazão a um pensamen
to essencialmente crítico. Na base das prá
ticas pouco comuns que desenvolveu des
de a década de trinta, depois de uma efer
vescente estadia na Europa, estavam as ex
periências libertárias dos cubistas e 
surrealistas (como colagens e livre-associa- 
ção de idéias), que abriram a possibilidade 
de uso das mais insólitas combinações de 
signos.

política, marcando sua discordância quan
to à ortodoxia praticada pelos muralistas 
mexicanos — discussão aguçada pela pre
sença de David Alfato Siqueiros em Buenos 
Aires, no ano de 1934. Logo publicaria os 
textos de apresentação do Novo Realismo, 
que, segundo o autor, se diferenciava 
conceitualmente do Realismo Socialista, por 
permitir o resgate de uma autêntica tradi
ção latino-americana.

Na poética fundada pelo Novo Realis
mo, as imagens sempre tratam de temas re
conhecíveis, independentemente dos recur
sos que a constituem. Nelas estão expres
sas profundas reflexões sobre os sentidos 
da arte moderna nos países que ainda não 
haviam conhecido os avanços mais genéri
cos provocados pela própria modernidade, 
a não ser os efeitos funestos da sociedade 
de consumo. O próprio Bemi, para dar for
ma a suas figuras, tomou como regra utili
zar-se dos dejetos industriais que perdem o 
sentido depois do uso, e passam a acumu

lar-se incontinentemente nas

imaginário do homem dos pampas.
Foi o criador de diversos personagens, 

que se apresentam quase sempre anti-he
róicos, às vezes patéticos, às vezes 
caricaturais, flagrados em seus sonhos, ví
cios e fraquezas. Juanito Laguna e Ramona 
Montiel, por exemplo, representam a sínte
se do processo de deterioração social e 
moral a que pode chegar uma sociedade 
baseada em parâmetros desiguais. O primei
ro, um Pixote argentino, é o protótipo do 
menino de subúrbio, fadado a carregar até 
o fim da vida o peso de sua condição de 
excluído. A segunda, uma figura feminina 
de forte apelo sensual, vive perdida em pra
zeres mundanos, inerte diante de seu pró
prio destino.

O acento sobre a natureza feminina, e 
suas fantasias sexuais, se faz presente em 
muitas das séries do artista. Na fase final de 
sua carreira, o tema da obsessão das mu
lheres pela beleza corporal recebeu um tra
tamento fortemente erótico, acentuando o 
caráter masoquista das torturas auto-impos- 
tas em nome da boa forma. Também dedi- 
cou-se a analisar, com seu olhar 
escrutínador, e sempre pessimista em rela
ção ao futuro, os impasses provocados pela 
maquinização cada vez mais crescente das 
sociedades contemporâneas.

Finalmente, cabe dizer que a mostra de 
obras gráficas de Antonio Berni no 
MARGS,permite ao público gaúcho o con
tato direto com uma importante fração da 
produção artística rio-platense, ainda tão 
pouco difundida em solo brasileiro. Tam
bém traz à baila o testemunho de um artis
ta, dotado de voz, que praticou incessante
mente sua condição de sujeito histórico, e 
nunca de observador cauteloso.

A participação de Bemi na cena artísti
ca portenha, assim que se assumiu como 
um esquerdista, não se restringiu ao seu in
cansável fôlego para a criação artística, mas 
também ficou marcada por um raro talen
to para articular idéias sobre arte. Coube- 
lhe inaugurar, em 1932, um importante de
bate centrado na relação arte x

gavetas, nos quartos exclusos, 
nos lixões das grandes metró
poles.

-fiub
.iMÚf I Desta forma, apesar de 

ter flertado, na sua inquieta 
fase de formação, com qua
se todas as tendências

S9 ÜH m"vmm r.Hifey HI1B vanguardistas, inclusive no 
campo do informalismo, 
optou por ser um artista fi
gurativo por excelência, 
sem fazer concessões à tra
dicional noção de belo 
gestada durante séculos 
pela arte ocidental. Pelo 
contrário, muitas vezes é 
o grotesto que o atrai. Por 

I outro lado, suas famosas 
I ilustrações de obras da 

literatura aigentina, e sua 
| constante participação 
Et como capista em jornais 
S e revistas, colaboraram 
H na gestação de uma es

tética sulina, de um
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Antonio Berni, El sueno, 
xilocollage. 45x40cm. 1967.
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O estranho é que exemplos tão eviden- mãe” foi musicado por Piazzolla. O discote, é ele quem assistiu ao enterro de Marcei
tes, através da história, não parecem ter sido “Ultimo Payador” (cantador-desafiante)Duchamp...
reverenciados ou entendidos pelos teve palavras de Atahualpa Yupanqui e par-A vanguarda chega a ser agora conse-
conceituais ou pelos críticos-formalistas da ticipação de Mercedes Sosa no de “Juanitoqüência do excesso de consumo geral, a que
modernidade. Hoje repetir “modernidade” Laguna soltando pandoiga”.produto ideológico, comprometido,seu
ébem... Outra criação similar, simbólica, decorresponde, e não ao espírito primordial

A arte dita narrativa, censurada radical- Bemi, foi sua Ramona Mondei. Mulher sede conotação humanística.
mente, é acusada de literária, panfletária, dutora, prostituta, vítima social, originan-Loteria aristocrática? Bem possível...
etc... Todavia os descartáveis, paradoxal- do uma série de pinturas-colagem e umaAntonio Bemi, em 1926, freqüentou o
mente, se apoiam na muleta dos instalação, com destaque em sua temática-curso de André Lhote e Othon Friez em
quilométricos e enfadonhos discursos para popular-social.Paris. Viu Bourdelle trabalhando no
se explicarem. Tanto blá-blá-blá para se jo- Com expressividade, alcançando a ter-munumento para o general Alvear para
gara“obra” fora... ceira dimensão, no Massacre dos Inocentes,Buenos Aires. Em 1928, foi influenciado

Contrariando o show formalista, no Triunfo da Morte, nos Monstro se nos bai-acoe- pelo surrealismo. Em 1930 retomou à Ar-
rente obra de Antonio Bemi responde po- relevos de sua gravura-colagem. Tra-xosgentina, passando a ser funcionário muni-
sitivamente. O artista argentino, fiel às suas balhos que transmitem sensação tátil e im-cipal em Rosário. Em 1932 pintou grandes
raízes sociais, direcionou sua produção ar- pacto visual superior ao hiper-realismo.composições, destacando-se os
tística para a realidade cotidiana universal Teria muito que escrever sobre o impor-“Desemparados”, os “Chacreiros” e “Ma-
dos menos favorecidos. tante artista Antonio Bemi, todavia melhornitestação”. Pinturas denunciando o poder

Do dia a dia dos bairros populares, mun- dirão suas obras agora presentes na mostraopressor
danos, espelha procedente verdade. Sim, do MARGS. Excelente conjunto queAclamado e respeitado, após o Prêmio
Bemi ratifica conscientemente que, antes oportuniza a Porto Alegre o conhecimen-Intemacional na Bienal de Veneza, 1962, e
de ser um pintor, é um homem. to deste consagrado artista argentino dena Argentina, 1963. Também pelo Prêmio

Afirmando: “Na America Latina exis- Rosário, através de sua bela arte não aliena-Intemacional da Bienal de Ljubjana, 1965,
tem, no todo, três classes de artista: o pros- da e que estimula a esperança para o alcan-e o de Cracovia, 1966. Conseguindo ou não
crito pela caduquicie histórica, o proscrito ce de futuras condições vitais menosser considerado pelos jactantes europeus
pela opressão comercial ideológica e os pro- injustiçadas globalmcnte.folclóricocomo um pintor
movidos pelo mercantilismo internacional. latinoamericano...
No tempo de Colombo, se enganava os Criou um personagem que se tomaria Danúbio Gonçalves
índios com espelhinhos: agora para enga- Artista Plásticofamoso - Juanito Laguna, porta-voz do mi
nar os civilizados do terceiro mundo, se lhes serável menino desmaparado. O disco
alugam computadores”.

Érelembrar que Marcei Duchamp, no
tempo do dadaísmo, havia fabricado um

Antonio Bemi. Juanito banandose.
xilocollage. 162x117cm. 1961.
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CRITICA
Nestes anos de pós-modemidade, tor- 

nou-se especialmente evidente o quanto 
estamos imersos no que Guy Debord cha
mava de a sociedade do espetácu/o.Tuào paiece 
acontecer de modo exterior ao indivíduo, 
que perambula por aí assistindo o desenro
lar de cenas e cenários em que não é cha
mado a interferir senão como autômato, ou 
em brincadeiras virtuais. Não se trata, en

tretanto, de um fenômeno recente 
e inusitado, mas de um mo-

É em um desses nichos, circunscrita e 
exteriorizada de tudo o mais, que a arte 
passa a se localizar O artista se autonomiza 
e a arte impõe-se como uma atividade úni
ca e exclusiva com a função de ser admira
da e aplaudida. Em um primeiro momen
to, isso até parecia promover um inusitado 
vigor. A arte brilhava e o artista subia para 
os altares da modernidade. Logo, entretan
to, percebeu-se que, dessa maneira, a arte 
se isolava e as obras passavam a já nascer 
destinadas às vitrines dos museus. Isto é, 
destinadas a serem vistas e admiradas des
de fora como coisas em si, que nada tinham 
a ver com os demais setores da ação social. 
Os dadaístas e outras correntes do moder
nismo, que tentaram romper com esse iso
lamento e trazer a arte para mais perto do 
cotidiano e da ação política, acabaram como 
peças de exposição para serem admiradas e 
lembradas pelo seu exotismo. Como tudo 
o mais no mundo moderno, arte e política 
estão destinadas a permanecerem isoladas 
e impenetráveis.

Por isso, muitas tentativas de reunir es
sas duas manifestações redundaram na pro
moção de um discurso que acabou não sen
do nem tão político e nem tão artístico 
quanto pretendiam seus autores. O que 
pode a arte, depois que se aceita que ela se 
destina ao museu ou ao mercado, fazer para 
interferir na política, a não ser falar desde 
fora sobre a política? E que adianta falar, 
discursar, sem interferir? Resta a esperança 
de que alguém possa ser influenciado pelas 
idéias. E aí caímos em uma outra 
compartimentação, a cisão entre forma e 
conteúdo, entre o aspecto artístico e as idéias 
políticas. Quantas vezes nos suige a dúvida 
sobre se aquelas obras que apontam os 
horrores da miséria estão politizando a arte 
ou, na realidade estão é estetizando o sofri
mento.

da que nem todos merecessem esse títu
lo, ao menos o indivíduo-cidadão inte
grava-se ao processo de vida da cidade. 
O que o tomava, desde logo, um ser polí
tico. Mesmo com a hierarquização medie
val, a ideologia cristã ainda fornecia o ele
mento de ligação Q^s.milagrosamentewxd-a. 
a todos na construção ativa do caminho 
para o céu. E com a entrada do capital 
em cena que se consuma a redução de
finitiva do indivíduo a espectador passi
vo de um mundo em que não a vida 
humana mas as coisas tornam-se o cen
tro das atenções. Quando o valor de troca 
passa a ser muitíssimo mais importante 
do que o valor de uso a vida fica em se
gundo plano. Não interessa para a acu
mulação do capital se a natureza está 
sendo destruída e o humano está sendo 
desrespeitado. Tudo, agora, se organiza 
em função da mercadoria e em função 
de seu abstrato valor de troca que preci
sa crescer sem parar, seja às custas da 
guerra, do erasb ou do que for. Resta ao 
indivíduo assistir às piruetas do capital. 
Mesmo os especialistas - a quem pas
sam a ser delegadas as tarefas da econo
mia e da política - mais assistem do que 
interferem, funcionando antes

mento construído
por um longo

caminho.
O

homem
sempre
parece
t e r
apre

sentado
essa ten

dência para a
espetacularização da

vida. Não têm outra
função a liturgia medie

val, ou a encenação à&polis
no teatro grego. Na anti-

güidade, porém, a socieda
de não aparecia distanciada

políticaArte e
como serviçais do deus-capital do que 
como porta-vozes dos desejos humanos 
e das necessidades do indivíduo.

Em um mundo em que a economia, 
a política e a história aparecem para o 
indivíduo como algo que acontece lá 
fora, independente e, mesmo, contra a 

sua vontade, tudo o mais também se 
exterioriza dele. Ou seja, o ser hu

mano deixa de ser o centro 
de todas as coisas e, dessa 
forma, tudo passa a acon
tecer sem que nada pareça 
ter a possibilidade de se in
tegrar. Vida pessoal é uma 
coisa e trabalho é outra, o pra
zer fica para os fins de sema
na, a história se toma imagem 
nos jornais e na televisão, e o 
dinheiro parece ter razões que 
a razão desconhece - o pró
prio presidente do banco cen
tral norte-americano fala em 
exuberância irracional da bolsa 
Tudo acontece lá fora e tudo 
acontece em nichos isolados 
que pouco ou nada interagem 
entre si.

Antomo Berm. do indivíduo a ponto daEl matador (detalhe),
subjetividade sentir-sexilocollage. 100x52cm.

como mera espectadora da
ação social. O agir na pó lis era ta

refa de todo o cidadão e, ain-

Nos anos 90 assistimos, especialmente 
na arte norte-americana, a uma nova 
investida de artistas que tentam reunir arte 
e política, como Bárbara Kruger e Jenny 
Holzer. Dirigem, entretanto sua luta no sen
tido de introduzir nas sinalizações sociais 
processos de desestabilização que chamem 
atenção para a própria cisão entre arte e 
política, entre arte e sociedade, entre indi
víduo e ação social. Apesar da consciência 
que têm da tarefa que se impuseram, talvez 
ela não passe de mais uma tentativa fadada 
ao fracasso. De qualquer modo, mais um 
grito de alerta e de inconformidade com 
um contexto em que não só a arte mas o 
próprio indivíduo está, desde logo, desti
nado à impotência.

José Luiz do Amaral 
Crítico de Arte

Q 3Leve todo o acervo da Renner em 0+5x sem juros. s
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Parceiros 

do MARGSMARGS
0 MARGS agradece 
a colaboração e o 

empenho pela cultura de 
seus parceiros 

em 2000

ACORI 
COMUNICAÇÃO

Durante a Feira do Livro, a coleção de obras raras da 
Biblioteca Nacional trouxe um público expressivo ao 
MARGS. Um dos destaques da mostra foram as 
coleções de gravuras de artistas como Goya. Piranesi, 
Albrecht Dürer e a famosa Bíblia de Mogúncia, 
impressa 12 anos depois da Bíblia de Gutenberg. O 
Museu recebeu cerca de 60 mil pessoas durante as 
três semanas de exposição. Outro ponto de atração da 
Feira foi o terraço do Museu, as esculturas ao ar livre 
e a bela vista sobre a praça e a cidade histórica.

ARTE PLANTAS

ATIVA
.§

1
•8 H&
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£
BANRISU

A DO DESENHO
SSgfSjÉ

M» MfcUOOU

EDELWEISS

GERDAU

HOTEL PLAZA 
SÃO RAFAELANTONIO BERNI - O artista Danúbio 

Gonçalves fala sobre Antonio Bemi no dia
5 de dezembro, às 17 horas, no auditório 
do MARGS. A palestra é aberta ao público 
interessado.

BIBLIOTECA - Confira as novas publica
ções doadas pela AAMARGS à Biblioteca 
especializada do MARGS, todos da editora 
Taschen: Arte Nova -A utopia da reconcilia
ção ;Alfons Mucha - O início da Arte Nova; 
Albrecht Dürer - desenhos e aquarelas, Leonard o 
da Ninei-1452 -1519;Auguste Kodin - escul
turas e desenhos. Outra novidade é o volume 
12 de Artes Plásticas - Brasil de Maria Alice
6 J ulio Louzada. A Biblioteca do MARGS 
funciona de terças a sextas, das 10 às 18 
horas, no primeiro andar do Museu. Tele
fone 227-2311, ramal 20.

BISTRO - Novidades no cardápio interna
cional, com saladas diversas, sopas frias, fi
lés especiais, bons vinhos. Para as tardes 
quentes de dezembro, em plena Praça da 
Alfândega, bebidas frescas, cafés, chocola
te branco com morangos ou sorvetes. 
Ambiente climatizado ou ao ar livre com 
total segurança. Aceita-se reservas para 
eventos exclusivos (até 70 pessoas). De se
gunda a sábado, das 10 às 21 horas, sem fe
char a cozinha. No domingo, das 12 às 19 
horas. Telefone: 286-5687.

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- 
nadoç tendo direito a benefícios sociais dis
tintos como cartões sociais para membros 
da diretoria, catálogos das exposições do 
MARGS,recebimento de 100 exemplares

das publicações que patrocinarem, divulga
ção do seu logotipo nas publicações, 
veiculação do nome comercial do Jornal do 
MARGS em local especial. Além dos des
contos na Arteplantas, Arte Nobre, Nieto, 
Arte e Cia, Edelweiss, Galeria Belas Artes, 
Natan Jóias, Casa do Desenho, Garagens 
Ceres e Siqueira Campos, a AAMARGS 
também fez parceira com a Rota Cultural 
Turismo (10% em roteiros operados pela 
agência) e Cardio Método (30% em testes 
etgométricos e monitorização). Funciona 
no térreo do museu, de terças a sextas, das 
10 às 11 h30min e das 14 às 18h. Telefone: 
224-4255.

LOJA - A Loja do MARGS oferece inú
meras sugestões em presentes de Natal. O 
cliente pode escolher desde um cheque pre
sente até livros de arte, livros para crianças, 
objetos com agriffe do Museu, catálogos, 
calendários, agendas 2001 de artistas brasi
leiros e estrangeiros, além dos belos cartões 
em origami. Veja ainda o ex-librisdo Mu
seu, canetas personalizadas, echarpes, jóias 
e reproduções. Funciona de terças a domin
gos, das 10 às 19 horas. Telefone: 228-8533. 
CAFÉ - O Café do MARGS, juntamente 
com o Café Segafredo, está elaborando um 
cardápio para os dias quentes de verão. 
Entre as novidades, o capu cci n o gelado e co
quetéis de café. No dia 8 de dezembro, o 
Café do MARGS completa dois anos com 
uma surpresa para os clientes e amigos. 
Funciona de terças a domingos, das 10 às 
19 horas. Telefone: 211 -4945.
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VASCO PRADO (1914-1 998)

§
os objetos preferidos, coleções
de cachimbos, relógios, óculos, 
fotos, anotações feita ao acaso. 
Marcelo, seu auxiliar por 15 
anos, dizia que em casa Vasco 
sentia-se um faroleiro, muita 
imagem no entorno, muita 
paisagem, idéias para 
transformar em escultura. Na

Conversas de jogai: fora
Em 1954, quando vim para Porto Alegre, o Iberê feg questão de dar uma cartinha 

de apresentação ao escultor Vasco Prado, fui lá na Cidade Baixa onde morava, 
mos bastante, mas 
eram

conversa-
devido ás minhas funções no jornal onde trabalhava, os encontros 

f aros e as conversas curtas. Conviver mesmo, tomar uns vinhos e bater longos papos 
só foi acontecer quando, juntos, durante três anos, demos um curso livre de escultura no 
Museu de Arte e depois disso, já que a minha oficina ficava perto da do Vasco, ao menos 
uma ve % por semana passava por lá. Eram deliciosas “conversas de jogar fora ” salpicadas 
de problemas estéticos que enfrentáramos.

Tasco dominava a escultura, sabia tudo sobre o assunto e disso não fafa segredo, 
periodicamente, dava bolsas de estudo para alunos que se destacavam no Atelier Livre.

Sua escultura seguia o caminho tradicional e disso fafa questão, coisas de vanguarda 
não fa fiam parte de seu caminho. Quando mais jovem, enfrentou com muita energia 
má more mas preferia o bronze e mais recentemente a terracota, a grande obra seria a 
Liberdade, uma escultura que teria cinco metros, e para qual deixou uma bela maquete, 
mas o destino não lhe deu tempo para isso.

casa El Mirador, moram Susana, 
a última companheira, e Pilar, 
a caçula de 13 anos. 
Futuramente, a idéia é 
transformar o Memorial Vasco 
numa fundação de cultura 
ampliando o convite de 
conhecer Vasco pela sua 
memória e pelas marcas que 
deixou.

O 0

Francisco Stockinger 
EscultorOs interessados em visitar 

o Memorial de Vasco Prado 
devem agendar com 
antecedência pelo 
telefone (51) 318 5626
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