


EDITORIAL
A Secretaria de Estado da Cultura, através 
do MARGS, concretiza, mais uma vez, 
em novembro uma de suas aspirações 
básicas como estratégia de polídca 
cultural: democratizar o acesso de bens 
artísticos de reconhecido valor. A parceria 
com a Biblioteca Nacional, trazendo ao 
público raridades de cacife internacional 
como a famosa Bíblia de Mogúncia 
(1462), que raríssimas vezes saiu do 
prédio da avenida Rio Branco no Rio de 
Janeiro, comprova esse esforço de um 
projeto cultural. No período em que a 
Praça da Alfândega retoma seu lugar no 
imaginário social dos porto-alegrenses, 
nos dias dc Feira do Livro, oferecemos 
essa oportunidade ímpar de apreciar uma 
coleção de imagens e textos do acervo da 
Biblioteca, tesouros pouco divulgados 
entre nós,

mas que fazem parte dc um mesmo 
patrimônio nacional.
No final de novembro, dia 28, é a vez de 
receber Antonio Bemi, um dos nomes 
principais das artes plásticas na Aigentina, 
e que deixou o vigor de seu traço na 
pintura e nas artes gráficas. Enquanto 
isso, no Museu Isaac Femandez Blanco 
de Buenos Aires, o MARGS apresenta, 
junto com o IPHAN e Instituto Arte 
Viva, a mostra do Barroco Missioneiro 
que foi vista em março deste ano nas 
Pinacotecas. Enquanto acerta novas 
parcerias nacionais e internacionais para 
fechar sua programação futura, o Museu 
prepara o lançamento do calendário 2001 
e a finalização do site oficial do MARGS 
na Internet. Estamos agilizando, também, 
um projeto de aquisição de obras a partir 
das lacunas do nosso acervo, privilegian

do artistas gaúchos e brasileiros, primeiro 
os históricos e depois os contemporâneos. 
A oiganização da 46a Feira do Livro 
espera um público de um milhão e meio 
de pessoas na Praça. O MARGS não 
espera menos e conta, a partir de agora, 
com uma contagem eletrônica a laser na 
portaria, dentro de estratégias de seguran
ça e para medir com exatidão seu público 
que tem aumentado significativamente. 
Deixamos os leitores, agora, com o nosso 
Jornal e a qualidade de seus colaborado
res. São várias as atrações: arquitetura de 
museus, Antônio Bemi, os tesouros da 
Biblioteca Nacional, arte na televisão, 
sugestões de livros de arte, e a série 
Releitura, desta vez com o olhar do 
escritor Moacyr Scliar sobre um dos 
nossos grandes artistas, João Fahrion.

Fábio Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

SEMINÁRIO
Museu e Arquitetura, 

diálogo necessário
A notícia, que ninguém esperava, che

gou causando sensação: a Fundação Iberê 
Camaigo escolheu o renomado arquiteto 
Álvaro Siza para projetar a sua sede. Antes 
mesmo que a notícia chegasse aos nossos 
jornais, a revista espanhola Croquis fazia 
circular pelo mundo os desenhos e 
maquetes do novo museu. De uma hora 
para outra, Porto Alegre entrou no cenário 
internacional da arquitetura e na rota dos 
novos museus.

Mas que fenômeno é esse que se de
sencadeia mundo afora com a simples no
tícia de construção de mais um museu? A 
resposta não é simples. Na verdade, estamos 
nos inserindo numa grande onda de cons
trução, reconstrução e reforma de museus 
que tomou conta dos países mais ricos do 
mundo a partir do final dos anos 70. As 
obras de Paris, como o novo Le Grand 
Louvre e oMusée d’Orsaj, a ampliação do 
museu Guggenheim em Nova York, o 
Guggenheim de Bilbao, o Museu de Arte 
Contemporânea de Los Angeles, a Neue 
Staatsgalerieác Stuttgart, o Mu se um für 
Kunsthandwerkàe. Frankfurt, o Museu de 
Arte Moderna de Nagoya e o Museu In
fantil em Flyogo, entre muitos outros exem
plos, envolvendo renomados arquitetos 
como I. M. Pei, Gae Aulenti, Charles 
Gwathmey, Frank Ghery, Arata Isozaki, 
James Stirling, Richard Meier, Kisho 
Kurokawa e Tadao Ando são um pequeno 
exemplo de novos museus construídos re
centemente.

Os principais museus de arte do mun

do foram reprojetados, ampliados ou re- 
fonnados para atender aos novos concei
tos museológicos. De velhos depósitos, os 
museus devem responder, agora, desde a 
proteção dos acervos, com métodos cien
tíficos, até o conforto e bem estar dos visi
tantes. Além disso, requisitando arquitetos 
de renome internacional, fazem de seus 
próprios prédios uma atração em si mes
mos. A arquitetura ganhou destaque e im
portância cultural, Se toda essa movimen
tação não é apenas uma simples demons
tração de ostentação da riqueza dos países 
ricos, mas escondem políticas abrangentes 
de desenvolvimento cultural, social e eco
nômico, além de uma disputa por 
posicionamento no mercado internacional, 
devemos nos perguntar, e até nos preocu
par, sobre o que está ocorrendo no Brasil 
nesta mesma área.

No Brasil, os museus, salvo raras exce
ções, ainda são vistos como se fossem ve
lhos depósitos, sofrendo com o descaso das 
autoridades públicas e a falta de interesse 
do setor privado. Ainda estamos lutando 
para que os museus sejam vistos em toda 
sua significação e potencial gerador de de
senvolvimento. A situação não é nada boa 
para os museus brasileiros. As notícias que 
se tem não são de renovação, construção 
ou ampliação, mas, ao contrário, de aban
dono, dificuldades e retraimento.

Entretanto, a história dos museus bra
sileiros já teve seus momentos de glória: nos 
anos 60 o Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro (MAM), do arquiteto Affonso

Reidy e o Museu de Arte de São Paulo 
(MASP), da arquiteta Lina Bo Bardi cha
maram a atenção do mundo pela qualidade 
de sua arquitetura e de seus acervos. De
pois disso, apesar do sucesso internacional 
desses dois museus e do ufanismo que se 
formou, os investimentos no setor mingua
ram. Mesmo as questões de proteção dos 
acervos, à luz da nova ciência museológica, 
não têm sido levadas devidamente em con
sideração.

Nesse sentido, a notícia de construção 
da sede da Fundação Iberê Camaigo com 
projeto de Álvaro Siza, com todo o requin
te técnico e construtivo, é surpreendente
mente alviçareira e pode intervir na inércia 
do setor. Pelo menos, é disso que precisa
mos! E é justamente o que pretendem a 
Fundação Iberê Camaigo e a Faculdade de 
Arquitetura Ritter dos Reis, ao reunir, num 
seminário internacional, renomados gestores, 
críticos e arquitetos, para uma discussão.

Flávio Kiefer 
arquiteto, professor e da 

Faculdade de Arquitetura Ritter dos Reis 
kiefer@kiefer.com.br

Shakespeare Gallery (1789).
de George Dance, reflete os primeiro museus.
misto de ateliê e escola
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Museu Sem Fim. proposta de Le Corbusier em 
1939, marca o início dos museus modernos
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EXPOSIÇÃO

Artesãodetod«possíveis
“..^Artesão de todos os possíveis, músico de to

das as matérias, a nos sacudir diariamente e a fa- 
%er entrar pelos nossos olhos essa visão que inquie
ta, surpreende, vivifica e nos impulsiona... "As
sim o poeta espanhol Rafael Alberti defi
niu Antonio Bemi, pintor e gravurista ar
gentino, nascido na cidade de Rosário em 
1905. Berni é considerado o iniciador da 
arte política na Aigentina. Sua arte questio
na as injustiças e desigualdades da socieda
de a partir de uma ótica solidária e 
humanista. Para ele, toda a arte e todo o 
artista são, cm última instância políticos. O 
próprio Berni afirmou: “Em meu caso, a 
leitura política da minha obra é fundamen
tal, não pode ser deixada de lado, sob pena 
do meu trabalho não ser compreendido a 
fundo. Uma mera leitura esteticista da mi
nha obra seria uma traição”.

Antonio Bemi iniciou como aprendiz 
em um atelier de vitrais e expôs pela pri
meira vez aos 14 anos. Foi para Paris em 
1925 e retomou para a Aigentina em 1930 
imbuído por idéias revolucionárias. Havia 
estudado com André Lhote e Othon Friesz. 
Conheceu Marinetti, Lefebvre, Bunuel, 
Elouard eTzara. Também fez amizade com 
Louis Aragon c partilhou momentos com 
Picasso e De Chirico. As experiências 
cubistas, futuristas e surrealistas o conver
teram num dos integrantes da primeira van
guarda aigentina, a chamada “Escola de Pa-

os possíveis
garidade do cotidiano, a ilusão do belo re
presentado por um objeto de consumo...”. 
A partir dessa visão recria o ambiente em 
que se desenvolvem seus personagens.

Bemi cria uma nova técnica de grava
ção chamada de “xilocollagerelicves”. Essa 
técnica reúne o procedimento de cópia 
prensada da xilografia com a colagem. A 
invenção desta nova linguagem vem ao en
contro da necessidade de criar meios ade
quados para expressar suas idéias. O artista 
considera que os temas se repetem, o que 
muda é a forma como são ditos. A busca 
de uma forma de expressão própria leva a 
uma experimentação pennanente.

A parte menos estudada de sua obra, 
mas nem por isso menos importante, é a 
da ilustração de livros históricos e literári
os. Bemi ilustrou livros de Horácio Quiroga, 
de José Hernandez, de Walt Witman, de 
Ernesto Sábato e de Marco Devi, entre 
outros. Na década de 70, criou as ilustra
ções para o livro “Dom Segundo Sombra” 
de Ricardo Güiraldes, novela que descreve 
a vida no pampa, um mundo povoado por 
peões, patrões e animais. A informação 
detalhada que possuem os originais e as 
diversas ilustrações nos indicam que Bemi 
realizava um estudo minucioso de todos os 
textos e adotava um compromisso profun
do com a obra sobre a qual trabalhava.

Antonio Berni morreu em 1981 
Buenos Aires. As melhores definições de 
Berni e de sua obra foram feitas por ele 
mesmo nas várias entrevistas que conce
deu. Ele dizia: “O verdadeiro artista e a ver
dadeira arte de um povo é aquela que abre 
novos caminhos, impulsionados pelas mu
danças das condições objetivas. Deixam de 
ser artistas os que seguem clichês estabele
cidos, aferrando-se a formas passadas e 
caducas, que não obedecem a nenhuma 
realidade artística nem social. Receber, ela
borando; importar transformando, é a ma
neira de construir o próprio”. Essas decla
rações resumem os pontos fundamentais 
da numerosa produção do mestre que afir
mava que: “ser artista é uma das maiores 
formas de ser livre”.

ris”.
A partir de 1933, começa a mostrar a 

miséria e o atraso das regiões pobres do 
país,
expressionismo. Fim 1960 Berni inicia as 
séries de J uanito Laguna e Ramona Montiel. 
Esses dois personagens-chave de sua vasta 
produção são seres marginais cujas históri
as, narradas como episódios de telenove
las, desmascaram a realidade social. Bemi 
opõe uma visão crítica ao otimismo da Pop 
Art a respeito da sociedade de consumo, 
mostrando a degradação dos objetos pelo 
uso. O seu é um realismo crítico que adota 
as técnicas da colagem e conjunto para ques
tionar a sociedade e seus valores. Seus per
sonagens mostram a existência universal da 
marginalidade social e moral.

Em 1962, o conjunto de grandes 
xilografias dejuanito Laguna, apresentados 
na XXXI Bienal de Veneza ganha o prê
mio Desenho e Gravura. Começa então a 
incorporar elementos extra-artísticos nos 
traços. Tanto nas colagens, como nas 
xilocolagens, Berni introduz o elemento 
kitsch, definido por ele como “...o feio, o 
que não cai bem, o incômodo, a triste vul-

telas de significativo emem

Antonio Berni, Imaginación, 
xilocollage, 85x53cm, 1973

Antonio Berni, Cardei.
xilocollage. 92.9x62cm. década de 70

Vera Rotta 
JornalistaAntônio Berni

nas Pinacotecas do MARGS 
De 28 de novembro a 7 de janeiro

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

Agora, você pode homenagear 
quem você quer bem e, 

ao mesmo tempo, 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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cidade universal
Boiges, poeta cego das bibliotecas, fez verso das prateleiras em 
ordem, do hábito silencioso das tardes, do prazer tátil de 
livro, da crítica singela de ordenar volumes. Mundo imaginário, 
mundo de memórias que depende, como qualquer leitura, apenas 
da generosidade do leitor A coleção que a Biblioteca Nacional 
traz, pela primeira vez a Porto Alegre, parece chegar muito 
próxima à dimensão universal da palavra do poeta.

Chega, até nós, um tempo em que ter um livro em mãos 
significava transcender a vida terrena pela capitular escrita em 
ouro. Saltérios, livros de horas, tempo de manuscritos, tempo em j

, convite
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um/
I
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Biblia da Mongúcia. }Johann Fust e Peter Schoeffer.
in vigilia assumptions Mariae.
1462

que o texto era algo produzido em conventos, com a dor física 
dos escribas, artistas anônimos que iluminavam e desenhavam 
cada página, copiavam letra por letra.

A Bíblia de Mogúncia (1462), livro de seiscentos anos, a peça 
mais rara da coleção e que poucas vezes saiu do prédio da 
avenida Rio Branco, testemunha o rompimento do saber 
enclausurado. Foi impressa na mesma cidade em que Gutenberg 
inventou a imprensa, 12 anos depois dessa revolução que anuncia 
a chegada do sujeito moderno. Há, no mundo, pelo menos

outros 60 exemplares desta 
Bíblia. A da Biblioteca Nacional 
é em pergaminho, o texto é 
impresso por Johann Fust e 
Peter Schoeffer; mas o 
acabamento ainda é manual, 
cada página é individualizada e 
as letras capitais e iniciais são 
manuscritas.
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Giambattista Piranesi.
Le Carceri d’lnvenzione. Prancha VI. 
água-forte, 1745-1761

Carlos Oswald, 
Brincando com a chama.
agua-tinta sobre cobre,
21,1x19.5cm

Para tao grande Rei, 
pequeno o Mundo

A transição entre o lento 
artesanato anterior e a 
velocidade da impressão ainda 
pode ser vista no desejo 
concreto de transformar livros 
em objeto de arte. O exemplar 
Príncipe perfeito (1790), um 
manual de virtudes para formar 
príncipes, tem cem sonetos em 
português, com miniaturas 
iluminadas. O livro foi oferecido 
por Francisco Antônio de 
Novaes Campos a D. João, 
príncipe do Brasil.

Além do segmento de obras 
raras da coleção, a curadoria 
realizada por Geotgina Staneck 
e Mônica Carneiro faz um 
sedutor recorte do diálogo entre 
a literatura e as artes visuais. 
Alguns são livros de artistas 
como, por exemplo, Cam e t 
Picasso, reproduzindo o

Coleção Biblioteca Nacional
De 28 de outubro 
a 19 de novembro nas 
Pinacotecas do MARGS4

Livros: Bíblia de Mogúncia (1462), 
livros manuscritos em pergaminhos 
iluminados, livros raros com ilustrações 
como Noa noa. de Paul Cauguin: Jazz. 
com ilustrações de Matisse: Album de 
matinê, de toulouse Lautrec: Suite de 100 
dessins. de Picasso: Macunaíma, de Mario 
de Andrade, com águas fortes de 
Carybé; Menino de Engenho, de José Lins 
do Rego. com gravuras de Portinari: 
Pasárgada. de Manuel Bandeira, com 
gravuras de Aldemir Martins; Carnet 
Picasso-Madrid. 1898. entre outros livros.

Gravuras e desenhos: 1 5 gravuras de 
Albrecht Dürer; desenhos italianos da 
coleção Costa e Silva; série Les misères e 
les malheurs de Ia guerre. de Jacques 
Callot (1633); Le cárcere dinvenzione, de 
Giovani Piranesi (1720-1778). Los 
desastres de Ia guerra, de Goya. estudos 
dos painéis da Biblioteca Nacional por 
Eliseu Visconti e Modesto Brocos; 10 
gravuras de Carlos Oswald; nove 
gravuras de Oswaldo Goeldi; série de 
gravuras Paixão de Cristo, por Alberto da 
Veiga Guignard e seis desenhos de José 
Pancetti.

Horário: Durante a Feira do Livro, o 
MARGS abre todos os dias. inclusive às 
segundas, das 10 às 21 horas (horário 
de entrada até às 20 horas). Após o 
encerramento da Feira, o Museu volta 
ao seu horário normal.

M A. R- G S
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Luís de Camões,
Os Lusíadas, primeira edição.

No início do século passado, quando a Famí
lia Real Portuguesa transferiu-se para o Brasil, fu
gindo da invasão napoleônica, o livro, tal como o 
conhecemos hoje, era um objeto raro deste lado 
de cá do Atlântico. A colônia não era permitido 
imprimir, nem ter livros! Conta Henry Koster, um 
viajante inglês que percorreu o país, logo depois 
da chegada da Corte portuguesa, que algumas 
pessoas, quando entravam em sua casa c o 
flagravam com um livro nas mãos, achavam es
tranho que ele sentisse prazer nessa atividade. 
Relembra o estrangeiro a pergunta que um ho
mem lhe fez: - O senhor não é mu ptulre;portanto, por 
que o senhor lê? O senhor está lendo um breviáriolCxxe- 
fundido com um padre pelo “vício” de ter sem
pre um livro â mão, a população lhe atribuiu a 
fama de um homem especial, quase santo.

Se espantados ficavam os habitantes desse 
Novo Mundo com o universo dos livros, mais 
surpresos ainda ficariam com as novidades trazidas 
pela Corte, na sua viagem para o Brasil. Entre os 
tantos baús de roupas, utensílios c outros perten

ces reais, a bagagem carregava moedas, estampas, mapas, manuscritos - e livros!
4—* conjunto de mais de 60 mil peças, que tiveram de ser acomodados nas salas do Hospital da 
CZ ^ )rdem I erceira do Carmo, no Rio de Janeiro, por falta de um lugar mais apropriado.

Depois disso, muita coisa mudou. A coleção original foi acrescida por inúmeras aquisi
ções, doações e “propinas”, isto é, um exemplar de tudo o que era impresso em Portugal e 
também na corte do Rio de Janeiro deveria, obrigatoriamente, ser destinado para a Real 
Biblioteca, e o prédio acanhado, que não permitia a guarda do valioso material que a cada 
dia chegava, teve de ser ampliado.

A chegada do século XX anunciou uma nova era também para a Biblioteca. Foi adqui
rida a primeira máquina de escrever que provocou verdadeira “revolução” no registro dos 
documentos. Em 1910, cem anos depois da instalação da Real Biblioteca, no pequeno 
hospital, foi lançada a pedra fundamental para um novo edifício. O prédio, agora, atendia 
às exigências técnicas da época: pisos de vidro para os armazéns, annações c estantes de 
aÇO com capacidade para 400 mil volumes, amplos salões e tubos pneumáticos para o 
transporte de livros dos armazéns para o salão de leitura.

E nesse prédio, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que estão guardadas, até 
hoje, peças raríssimas, algumas únicas, outras inéditas, como o Evangeliário, do século XI e 
XII, a Bíblia de Mogúncia (1462), a primeira edição de Os Lusíadas, o menor livro do 

■ mundo (um Pai Nosso, em sete idiomas). Mas o tesouro maior é constituído pelas coleções 
Hj que passaram ao acervo da Biblioteca por doação de seus colecionadores. A coleção do 

bibliófilo português Diogo Babosa Machado reúne folhetos raros relacionados com a 
história de Portugal e do Brasil, num conjunto de 85 volumes. A do Conde da Barca tem 5 
6329 volumes, com obras dos séculos XVII e XVIII, e um conjunto de estampas - Legrand 

LZ. I héâtre de IVnivers. A coleção da Imperatriz Teresa Cristina, a maior já doada à Biblioteca, 
reúne milhares de volumes, revistas literárias e científicas, estampas, fotografias, partituras 
musicais e mapas manuscritos c impressos. O Arquivo da Casa dos Contos é proveniente 
de Minas Gerais c compreende documentos da administração das Minas, além de material 
para estudo da mineração, do contrabando de ouro e diamantes, e da Inconfidência Minei
ra. Enfim, a história do Brasil encontra-se guardada nos armazéns, nas galerias c nas prate
leiras desse mundo labiríntico, que é uma biblioteca.

1 udo isso, porém, não está longe de nós: a Biblioteca oferece serviços de empréstimos, 
documentos em braile, fitas cassetes e vídeos, permitindo ao interessado o acesso direto a 
seu acervo ou a consulta pela internet. Aos usuários especializados, é possível obter a 
reprodução das fontes, de modo que, da tranquilidade de seu escritório, o pesquisador 
pode solicitar a reprodução da página de um livro, a rira de um jornal raro ou a edição 
príncipe de uma obra.

A história da Biblioteca não tem fim, porque, ao contrário do rei que chegou e foi 
embora, a Biblioteca chegou, ficou e se multiplicou. Com ela, assentou-se a página mais 
importante da história do Brasil - aquela que guarda a memória do nascimento de uma 
nação - mas nela encontra-se também a história que o povo brasileiro 
mundo tão distante daquele de onde vieram seus primeiros livros.

OS LVSIADAS
DE L V I S DE C AM O ES.

<2 Jgorn de nono iwprcflo, com algíhu Annctd* 
Coa,de ciiuafos yíutorcs.

V rnsmama imaginaçao
cotidiano do artista em formação, seu olhar inquieto pela Madri 
de 1898, pelos tipos comuns, pela arquitetura, pelo café do 
Museu do Prado. Outro é o Album de Marineàt Toulouse- 
Lautrcc, com desenhos e aquarelas feitos pelo jovem de 15 anos 
fascinado por navios e marinheiros americanos ancorados em 
Nice, 1879.

Há que destacar, entre os vários livros expostos, o famoso Ja%% 
dc Henri Matisse (1947), uma obra síntese de literatura, grafismo, 
pintura e escultura em ritmo do improviso jazzístico. No mesmo 
ano, foi publicado Noa, noa, relato de viagem de Paul Gauguin 
em busca das cores do Taiti.

Dos brasileiros, algumas edições preciosas como O rebe/de(1952) 
dc Inglês de Souza, ilustrado por Iberê Camatgo, confirmando 
no traço trágico um mundo nem sempre regido pelo livre 
arbítrio. 1 lá também a edição mais recente de A mor, amores dc 
Carlos Drummond de Andrade, com desenhos de sutileza e 
afeto assinados por Carlos Leão.

mrnmMm
:f (om licmçd do Soprano Qnifelbo da S.mfla 

(sr Geeralíiujui/ição.por Mancei dc Lyra. 
Em Lisboa. Anno dc 1584.
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Outras histórias

Como se não bastasse abrigar um acervo tão rico de livros, a 
Biblioteca Nacional ainda mantém coleções de desenhos e 
gravuras. Algumas ainda são remanescentes da herança real, 

foram adquiridas ao longo do século XIX e XX. São 
séries que, periodicamente, ganham salas de exposição fora do 
seu endereço no Rio. Entre elas, estão nas Pinacotecas do 
MARGS, gravuras de Albrecht Dürer, artista fundamental do 
Renascimento nórdico, ilustrador de um período em que o 
homem retomava a idéia turbulenta de ser o seu próprio centro. 
Dürer utilizou a xilogravura como tecnologia de ponta na época.

Outra raridade é a sérieIj; cárcere d'invennponedo veneziano 
Giovani Piranesi (1745-1761), cuja coleção está entre as 
principais do mundo. A série dramática da invenção do cárcere, 
uma visão do espaço que fisgou o olhar de Charles Baudelaire, 
tez da água-forte um recurso para reprodução de obras plásticas 
em livro. Há também a narrativa barroca de Goya, história e 
catástrofe, no álbum de 80 águas-fortes da série Los desastres de la 
gnerra(\ 863).

Através das séries dos brasileiros, lembra a curadoria, faz-se um 
percurso pela história da gravura e do desenho no Brasil. São os 
“personagens ensimesmados” ou as areias de Ipanema do 
precursor Oswaldo Gocldi, o lirismo da religiosidade popular na 
Paixão de Cri st opor Guignard, a técnica do professor Carlos 
Oswald.
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Nos desenlx >s, sutgem a figura humana e as marinhas, ao gosto dc 
José Pancctd e os estudos dc Eliseu Viscond e Btocos para os 
painéis decorativos da Biblioteca Nacional. Numa época em que 
todas as bibliotecas entram em cada casa, num simples toque de 
teclado, mas na redução de uma tela luminosa e branca, a Biblioteca 
Nacional sai de sua sede carioca para ganhar o país. Como diz seu 
presidente Eduardo Portella, transforma-se numa “cidade aberta”, 
desejosa de outros leitores, outras ruas e outras praças.

escreveu num

Maria Eunice Moreira 
Doutora em Letras, professora do 

Pós-Graduação em Letras da PUCRS
Cida Colin 
Jornalista
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CO M U N IC AC AO------ ✓ I
humanidade, em qualquer tempo, se vê 
refletida ali. Isso é que eu acho interessante. 
Não hasta diger: televisão é uma arte de 

lugar em que você podiafalar mal do me tvado. Tudo bem, mas o mundo hoje é
governo. Tinha que ser naquele lugar. Mas se fundado em cima do mercado. A galeria,
você dissesse uma frase fora dali, tinha o arte também tem o seu mercado, assim como
pescoço cortado. Para mim, é importante o museu. O interessante é como um artista
quem faz uma transgressão em nível consegue subverter isso, criar apesar disso,
planetário, fazendo links com televisões de É muito interessante você ver uma artista
várias partes do mundo. E aí põe na fapendo um videoclip, que é um forma to
televisão a ação de um artista como John bastante rígido, com a intenção de vender um
Cage, por exemplo, ao vivo, produzindo disco. Como alguém consegue, dentro disso,
uma música experimental em escala faK?r um trabalho de um impacto tão grande
planetária. Acho que o impacto disso, o que transcende completamente o objetivo
estranhamento disso, é muito maior do que imediato de vender a imagem daquele artista, 
aqueles que ainda usam formas institucionais Isso é o mais importante. Não basta rejeitar
do século XIX ou dos séculos anteriores. a televisão porque ela está inserida dentro de

uma economia de mercado. O interessante é 
ver que, apesar do mundo ser como ele é, isso 
ainda não destrói a criatividade, a 
inteligência. E que alguns artistas conseguem 
produzir um trabalho qualitativo apesar 
disso tudo.

transgrediu. O alcance fica delimitado 
demais, fica assimilado pelo sistema. E como 
na China de antigamente, onde havia um

JM- Como tu vês a arte na televisão?
AM -Ainda estamos num período em que 
arte é uma coisa e comunicação é outra.
Todas as discussões estão voltadas para 
distinguir comunicação e arte, para que seja 
possívelfundar um campo de autonomia. Eu 
acho uma tarefa inglória. O mundo é cada 
vez ma is híbrido, não adianta buscar uma 
situação depurismo.Aquilo que chamamos 
de comunicação, ou seja, o universo da 
televisão, do rádio, da publicidade, do design 
gráfico, todo esse universo das mídias 
contemporâneas é o campo da arte hoje.
Cada arte é construída com os instrumentos 
mais avançados do seu tempo. 
comunicação, hoje, é o outro nome que agente 
podería dará arte contemporânea. E não 
aquelas instalações feitas num museu para 
um gueto de especialistas. E ciam que isso 
também é. Mas, mesmo lá, o que é mais 
sintomático, trata-se de um trabalho que não 
ignora o que está sendo feito na mídia. Um 
poeta pode continuar fazendo versos no papel, 
mas não pode ignorar o tempo em que vive.
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na tela
Arlindo Machado, um dos 
maiores especialistas sobre 
televisão brasileira, construiu 
uma história cultural dessa mídia 
cinqüentona. Seu livro A televisão 
levada a sério busca organizar o 
repertório básico do meio, 
apontando produções 
revolucionárias como foram os 
filmes Cidadão Kane ou o 
Encouraçado Potemkin para o 
cinema. Numa conversa com os 
jornalistas Renato Dalto e Cida 
Golin, Arlindo Machado, 
professor da Escola de 
Comunicação e Artes da USP, 
defende a possibilidade da 
televisão ser arte.

JM- Mas aí tem uma diferença, que 
é a força do meio. A televisão chega 
a milhões de pessoas. O que está 
sendo questionado é a criação como 
um fenômeno estético. O público do 
jornal ou o da tevê é visto sempre 
como um consumidor, como 
mercado. Enquanto que, num 
objeto de criação estética, quem cria 
o estranhamento tenta expressar um 
impacto de alma.
AM-A arte de todo o tempo sempre teve a 
sua própria economia. Nenhuma arte foi 
criada de uma forma lunática, como se 
estivesse fora das leis da gravidade. A arte 
medieval, renascentista, é essencialmente uma

JM -Ainda há essa visão 
p reconceituosa de que a televisão é 
quase o mal do século.
AM -A televisão leva a culpa da 
m e rcantilizqção geral da cultura. Por 
exemplo, as livrarias. A primeira vezque 
vim a Porto Alegre, havia mais livrarias do 
que hoje. Elasforam substituídas por esses 
hipermercados da cultura, onde tem livro e 
outras coisas. E quando você entra nessas 
livrarias, o que encontra: livros de auto- 
ajuda, sub-literatura, leitura de consolo.
As pessoas entram de carrinho e compram 
esses produtos. Então, isso que está 
acontecendo na televisão acontece também nos 
outros meios. Agentejoga a culpa na 
televisão, como se extingui-la terminasse o 
problema. O problema é a mervantilização 
da cultura. Você abre um jornal hoje e não 
encontra mais densidade. Acabaram com a

JM- A arte começa na provocação 
do estranhamento, tenta provocar 
uma distância crítica para gerar 
uma experiência estética. Quando 
estou fazendo um jornal ou uma 
revista eu tenho um objetivo, quase 
assim como a arte utilitária. Como
você vê essas duas posturas. A 
criação de uma obra para provocar o 
estranhamento c a criação de um 
jomal que visa um determinado tipo foi publicidade dos valores institucionais, das

igrejas, dos santos. A Capeta S is tina, uma 
AM- Uma coisa éproduzir o estranhamento das obras mais gigantescas do barroco, é uma

arte de encomenda, publicitária. 0 que se fez

de público?

obra de encomenda. A igreja contratou 
Michelangelopara fazer aquele trabalho e já 
tinha os modelos, o que devia ser pintado.
O artista entra nessa instituição e rompe. 
Ele tem uma força criativa tão grande que 
consegue fazer uma obra que transcende a 
encomenda, a economia do momento. Você

dentro de um espaço que]á está 
* institucionalmente de ma nado para isso: um

I
museu, um centro cultural. ()utra coisa é; ocê 

jg entrar dentro da televisão eproduzir o 
estranhamento dentro do horário nobre, 
diante de vários milhões de espectadores. A 
lista de todos os trabalhos que levantei, 
aqueles que eu chamo de trabalhos 
qualitativos, são aqueles que produziram 
estranhamento dentro da televisão. Quando 
;você tem umaTVDante, um Decálogo, 
você tem algo que não endossa a produção
habitual da televisão. ( ria um objeto m contrário, eu tenho a exata imagem que I ~)eus
estranho, inquietações, começa a mostrar a .it:r cruel. Como pode a divindade ser tão cruel 
possibilidade da televisão ser algo diferente. a ponto de produzir aquelas imagens de
0 impacto, a força, o alcance de um trabalho violência, aquele, horro r: Para mim, a Capela
como esse é muito mais importante do que a

Richard Hamilton, Interior II
óleo. colagem, relevo de alumínio sobre madeira, 
121.9x162.6cm. 1964. crítica de literatura, de cinema. Hoje se tem a

vai na Capela Sistina, vê uma obra religiosa, informação rápida, banal, descartável. Isso 
mas ao mesmo tempo vê a força de um artista eSjj disseminado na sociedade em geral, nas
que grita contra todas aquelas imposições.
Aquilo não tem conteúdo religioso, aquilo

e convence que Deus ejusto, velo

escolas. Se agente não se dá conta disso, 
acaba criando um falso inimigo, colocando na
televisão a culpa de um problema que e muito 
mais generalizado. Mas se quisermos buscar

\nai

qualidade, também vamos encontrar na 
televisão. Temos que ser mais seletivos. Falta 
uma educação para a seletividade. Por isso 

Cuem ica ac}J0 imp0rtante a discussão de qualidade na 
televisão. As pessoas precisam aprender a 
discutir o que vale a pena ver na tevê. É

Sistina é como a Guemica. É uma
do período barroco. E um Deus cruel 
destruindo a humanidade. 0 artista

instalação num museu para um gueto de 
especialistas, que tem um alcance muito 
demarcado e que é uma espécie de 
transgressão para um público que já

conseguiu subvertera encomenda de uma tal 
maneira e produziu uma obra que a

preciso criara crítica de televisão, criando 
uma exigência de qualidade.
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PROJETO ESCOLA LIVROS
Entre setembro e outubro, o Museu re

cebeu professores da rede pública e priva
da em seminários sobre como explorar di
daticamente as possibilidades de seu acer
vo de arte. Entre os resultados do encon
tro, uma série de performances realizadas, 
a partir das obras, por 50 alunos da escola 
municipal Ana íris do Amaral do Morro 
Santana. Tal iniciativa faz parte de um pro
jeto pedagógico desenvolvido em parceria

com escolas municipais, estaduais e da rede 
privada. O ponto de partida é a exposição 
de acervo permanente, no segundo andar, 
que recupera a trajetória das artes plásticas 
no Rio Grande do Sul até meados do sécu
lo XX. O projeto prossegue com a realiza
ção de seminários, distribuição de material 
de apoio pedagógico, visitas guiadas e ativi
dades afins.

Horário especial do MARGS 
durante a Feira do Livro:
Aberto todos os dias. inclusive às
segundas das 10 às 21 horas (horário

, de entrada até às 20 horas).

Livro do MARGS - Seleção de 
textos históricos e críticos em edição 
bilíngüe. 160 páginas em papel couché, 
formato 22 x 29cm e pode ser encontrado 
em capa dura ou brochura. Edição da Tomo 
Editoral. À venda na I-oja do MARGS. Sessão 
de autógrafos na Feira do Livro, dia 8 de 
novembro, às 20 horas.

acervo e

MARGS
FAYGA OSTROWER- Dentro da progra
mação da mostra Biblioteca Nacional, a 
artista e professora Fayga Ostrower, um dos 
nomes principais da gravura brasileira, fala 
sobre essa técnica, no dia 30 de outubro, às 
19 horas, no auditório do MARGS, com 
entrada franca. Inscrições no Núcleo de 
Extensão, telefone 227-2311, ramal 15, das 
10 às 17 horas. Limite máximo de 70 pes
soas. Após a palestra, a artista autografa seus 
livros na Loja do MARGS.

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
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. Os interessados 
podem se dirigir à sede da Associação, no 
subsolo do Museu. Além dos descontos na 
Arteplantas, Arte Nobre, Nieto, Arte e Cia, 
Edelweiss, Galeria Belas Artes, Natan Jói
as, Casa do Desenho, Garagens Ceres e 
Siqueira Campos, a AAMARGS também 
fez parceira com a Rota Cultural Turismo 
(10% cm roteiros operados pela agência) 
e Cardio Método (30% em testes 
ergométricos e monitorizaçãotraz funci
ona no térreo do museu, de terças a sex
tas, das 10 às 11 h30min e das 14 às 18h. 
Telefone: 224-4255.

Um mix de 

tecnologia 

e talento 

que transpõe 

fronteiras
Falas inacabadas: objetos e um poema de 

Elida Tessler e Manoel Ricardo de Lima. 
Diálogo de poesia e imagens a partir das 

fotos do trabalho plástico Falas Inacabadas 
de Elida e de um poema de Manoel, dividido 
em 13 fragmentos, feito a partir das imagens.

Tomo Editorial.

CAFÉ - Um material promocional e de di
vulgação de Porto Alegre, com catálogos e 
roteiros turísticos, foi lançado no final de 
outubro no Café do MARGS. Produzido 
pelo Escritório Municipal Porto Alegre Tu
rismo, o material bilíngüe (espanhol e inglês), 
com bela produção gráfica e editorial, va
loriza o MARGS e o seu acervo, dando um 
destaque especial para o Café do Museu. 
Para atender o movimento da Feira do Li
vro, haverá mais uma máquina de café ex
presso, o aprovado Segafredo de Bolonha, 
além do famoso strudel.\ marca registrada 
do local. No dia 10 de novembro, às 18 
horas, o Coral do Correio apresenta-se 
no local. No dia 18, às 18 horas, é a vez 
grupo Bakery Jazz Troup. Funciona de 
terças a domingos, das 10 às 19 horas. 
Telefone: 211 -4945.

GRÁFICA EDITORA

Pallotti
IMAGEM DE QUALIDADE

Manual do Escultor de Glória Corbetta. 
Guia didático de técnicas escultóricas, com 
orientações sobre direito autoral do artista 
plástico, forma de assinatura em esculturas, 
profissionalização do artista. Dirigido 
principalmente aos escultores, estudantes de 
arte, marchands, colecionadores e designers. 
Editora AGE.

LOJA - Durante a Feira do Livro, a Loja do 
MARGS lança um novo produto para co
lecionadores e amantes de livros: um con
junto de ex-libris com obras do acervo do 
Museu. Outros produtos relacionados com 
a exposição da Biblioteca Nacional, como 
marcadores, borrachas e bolsas, já estão dis
poníveis. Exclusividades e descontos espe
ciais durante a Feira e novidades cm publi
cações de arte, catálogos, calendários e agen
das para 2001. A Loja do MARGS funcio
na de terças a domingos, das 10 às 19 horas. 
Telefone: 228-8533.

www.graficapallotti.com 
fone: (51)341.0455
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BISTRO - Novidades no cardápio interna
cional, com saladas diversas, sopas frias, fi
lés especiais, bons vinhos. Para a tarde, be
bidas frescas, cafés, chocolate branco com 
morangos ou sorvetes. Aceita-se reservas 
para eventos exclusivos (até 70 pessoas). De 
segunda a sábado, das 10 às 21 horas, sem 
fechar a cozinha. No domingo, das 12 às 
19 horas. Telefone: 286-5687.

A CONVERGE apoia a cultura.
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Le Bois de Boulogne: elogio da miopia e 
Outras visões, poesias de Celso Gutfreind e 

fotos Luiz Achutti, a partir da tempestade 
que abalou a França no final 1999. Cada 

um, a seu modo, reflete, a partir dessa 
catástrofe, os temas universais de vida e 

morte. Tomo Editorial.

ü—Parceiros do MARGS •Ativa 
• Banrisul

•Gerdau • Lojas Renner
• Happy Man • Hotel Plaza São Rafael 

•Ouro e Prata Turismo •Varig
• Lojas Pompéia • Revista Aplauso

•Start Pre-Press 
•Trindade Indústria Gráfica

•Acori Comunicação 
•Arteplantas

•Casa do Desenho *Kreybel 
• Edelweiss
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RELEITURA r

João Fahrion: nu com luva
Durante muito tempo, João Fahrion 

(1898-1970) foi, para mim, o ilustrador de 
livros infanto-juvenis publicados pela Edi
tora Globo, de Porto Alegre. Um grande 
ilustrador; para grandes obras, de uma gran
de editora. Recordo especialmente 0/ nettês 
d 'águaào inglês Charles Kingsley, uma fas
cinante história de crianças que se transfor
mam em criaturas aquáticas. As ilustrações 
de Fahrion deram a esta obra uma nova 
dimensão; durante anos, suas gravuras fi
caram em minha memória. Na minha pri
meira viagem à Inglaterra resolvi adquirir 
esta obra no original, para compará-la com 
a edição brasileira. Foi uma decepção: as 
ilustrações de Fahrion eram muito melho
res que as de seu colega inglês, cujo nome 
já não me lembro.

A Globo foi um verdadeiro celeiro de 
artistas gráficos. Além de Fahrion, ali tra
balharam Nelson Boeira Faedrich, João 
Faria Viana, João Mottini e outros. Muitos 
deles foram influenciados pelo 
expressionismo alemão, que aliás utilizou 
muito a gravura. Jovens artistas fazem na 
Globo seu aprendizado. Carlos Scliar, por 
exemplo, fala com entusiasmo da época em 
que lá passou.

Nu com revelou-me outra faceta de
João Fahrion. Não por causa do nu; figuras 
nuas aparecem nos livros infantis que men
cionei, mas com certa pureza. Pureza, mas 
de outre> tipo - uma pureza naturalista - tam
bém está neste nu. Que não é propriamente 
uma evocação à sensualidade. Embora se

trate de uma bela moça com um belo bus
to, sua postura está mais para displiscente 
do que para convidativa. I i a expressão do 
rosto é, sobretudo, de enfado, o que não é 
de estranhar: posar deve ser uma coisa can
sativa, mesmo quando se trata de um gran
de artista.

Mas então temos o detalhe da luva. É 
uma luva só, embora o título da obra seja 
Nu c,.m luvas A mão enluvada contrasta com 
o busto nu. Esta mão não se oferece, ela se 
retrai, pudicamente, mas sensualmente. 
Podemos imaginar a moça tirando a luva, 
com lentos e lânguidos movimentos - uma 
cena que, nos filmes antigos (luvas, aparen
temente, saíram de moda) antecipava um 
grande momento de amor

Mãos podem, sim, ser sensuais. Os bra
ços também, como mostrou Machado de 
Assis (aliás, autor de um romance chama
do^ mão e a luva) no conto Uns braços. O 
jovem Inácio apaixona-se pelos braços de 
D. Severina, esposa de seu patrão: “Nunca 
vira outros tão bonitos e tão frescos”.

Pronto. E o que precisamos saber de 
D. Severina: que ela tem os braços bonitos 
e frescos. Isto é mais que suficiente para 
desencadear uma paixão de adolescência. 
Como é, e em qualquer idade, a mão 
enluvada.

A menos, claro, que esta mão esconda 
um segredo terrível: uma pata peluda, por 
exemplo, ou uma medonha deformidade. 
O expressionismo alemão adivinhava o lado 
obscuro da mente humana; não por acaso 
muitos de seus expoentes se opuseram rc- 
solutamente ao nazismo.

Mas podemos ter certeza de que este 
não é o caso. Por baixo da luva está uma 
bela mão pronta a acariciar o rosto e o cor
po daqueles jovens que, tendo lido as obras 
ilustradas por João Fahrion, preparavam- 
se para mergulhar no mundo da fantasia 
erótica.
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João Fahrion. Autocaricatura 1931
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João Fahrion, ilustração para Noite na Taverna. Globo
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João Fahrion. ilustração para Noite na Taverna, Globo
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João Fahrion. 
Nu com luvas.

.. - ,■ . óleo sobre tela,
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