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S»„ocê nío ,obe „ é ™ çod,

seja es£>ecialmente difícil... Deixe-me lhe dizer que é uma 
tarefa ardua, destrói sua visão, dobra sua espinha, amassa 

estômago e seus lados, tormenta as costas e faz doer 
todo o seu corpo. (...) como o marinheiro ao checar ao porto, 
também o escriba se alegra ao cheaar à última linha. Se

seu

^ratia semper.
confissão de um escriba do século xv



EDITORIAL
Depois de recebei; pela primeira vez no sul 
do país, parte significativa da coleção de 
Gilberto Chateaubriand, trazendo uma 
média de cinco mil visitantes por semana e 
centenas de escolas agendadas, o MARGS 
prepara-se agora para receber o acervo 
precioso da Biblioteca Nacional, acompa
nhando a programação da Feira do Livro. 
Nessas últimas semanas, além da doação de 
duas obras de Waltércio Caldas 
do Museu, o colecionador Gilberto 
Chateaubriand nos brindou também com 
sua frota de quadros preferidos, com sua 
presença generosa e com um depoimento 
histórico, em parte registrado nesta edição, 
em que relata os bastidores de um museu

involuntário (como ele mesmo define) de 
arte brasileira.
No final de outubro, no primeiro sábado da 
Feira, será a vez de apreciar fragmentos da 
Biblioteca portuguesa que atravessou o 
Atlântico, trazendo em caixotes nada mais 
do que a delicadeza das iluminuras medie
vais e renascentistas para a formação de 
príncipes. A mostra terá também Dürer, 
Piranesijacques Callot, Goya, uma Divina 
Comédi i2ilustrada. Além dos europeus, vêm 
artistas formadores da gravura brasileira, 
como Goeldi, Guignard e Iberê Camatgo, 
desenhos de Pancetti, e oJatfâde Matisse, 
compondo um labirinto infinito de artes 
visuais e literatura nas Pinacotecas.

Dentro da estratégia da Secretaria de 
Estado da Cultura de consolidar parcerias 
com instituições culturais nacionais e 
internacionais, o MARGS avança no 
rompimento de fronteiras. Em setembro, a 
direção do Museu, a convite do Ministério 
de Relações Exteriores da França, esteve 
oito dias naquele país, conferindo o 
encerramento da importante Bienal de 
Lyon e alinhavando contatos com entidades 
como a Fundação Cartiei; Museu D’Orsay, 
Centro Georges Pompidou, entre outros, 
para projetos conjuntos entre 2001 e 2002. 
No jornal deste mês, Ana Letícia Fialho, 
que realiza estudos de doutorado em Paris, 
registra suas impressões da Bienal de Lyon.

Dentro dos projetos internacionais, 
lembramos a exposição do argentino 
Antonio Berni no final de novembro 
MARGS e a mostra do barroco missioneiro, 
com organização do MARGS, IPHAN e 
Instituto Arte Viva, no Museu Isaac 
Fernandez Blanco. No segmento nacional, 
o MARGS projeta para 2001, em Porto 
Alegre, uma mini-mostra do 
Redescobrimento. A coordenadora da 
itinerância, Helena Severo, esteve conosco, 
em setembro, discutindo o projeto. Nessa 
edição, publicamos mais um comentário 
sobre essa polêmica coletiva e os olhares 
diversos que provoca nos espectadores.

no

ao acervo

Fábio Borgatti Coutinho
Diretor do MARGS

LYON
Partilha de exotismos

A mais interessante mostra de artes plás
ticas do verão francês ocorreu em Lyon, e 
não em Paris, como seria de se esperar Em
bora a França tenha uma longa tradição na 
descentralização da cultura, raramente temos 
notícias por aqui das importantes exposições 
que ocorrem fora do eixo da magnífica capi
tal. Talvez devéssemos observar que Paris vem 
deixando de ser (se é que já não deixou, defi
nitivamente) o centro das avant-gardes. Eviden
temente a cidade luz tem, em permanência, 
muito a oferecei; indiscutível é o valor de acer
vos como o do Louvre, do Muséé d’ Orsay e 
do Centro Pompidou, para citar somente os 
mais importantes.

Entretanto, aos que se interessam pela atu
alidade da produção artística mundial, Paris 
não reserva surpresas, nem proporciona gran
des descobertas. A única exposição temporá
ria digna de interesse por essa época na cida- 
de-luz é a apresentada no Centro Pompidou, 

2 dedicada à obra escultórica de Picasso. Ou 
seja, no campo das artes, Paris tem dificulda
de em sair da Modernidade. Não é por acaso, 
portanto, que a Bienal de Paris não logrou 
êxito, apesar das muitas tentativas de 
relançamento.

A Bienal de Lyon, que encerrou em 24 de 
setembro, foi criada em 1991, e é presidida 
por Thierry Prat e Thierry Raspail (respon
sáveis também pelo Museu de Arte Contem
porânea de Lyon). Apesar de recente, se com
parada à Bienal de Veneza ou de São Paulo, a 
Bienal de Lyon vem se afirmando no cenário 
das grandes bienais.

A consolidação de um evento de tal por
te se deve, em geral, à associação de uma boa 
administração com uma direção artística e um 
projeto curatorial de excelente qualidade. Tal 
é o caso da Bienal de Lyon. Sua última edição 
escolheu como linha conceituai a “Partilha 
de exotismos”. O tema não é exatemente iné
dito, e sem dúvida perigoso, mas ainda assim 
atual, e mesmo necessário.

A escolha temática feita pelo curador Jean-

Hubert Martin, atual diretor do Museum 
Kunst Palast de Dusseldorf, corresponde na 
verdade à retomada de uma reflexão iniciada 
há cerca de 10 anos. Em 1989,Jean-Hubert, 
então diretor do Museu de Arte Moderna da 
cidade de Paris, realizou a exposição “Les 
magiciens de la terre”, no Centro Georges 
Pompidou. Os que não compreenderam o 
projeto deJean-Hubert trataram-no de neo- 
colonialista.

Na época Jean-Hubert abriu a cena artís
tica aos criadores do mundo todo, colocan
do lado a lado artistas de todos os continen
tes, assim como obras que poderíam tanto 
pertencer a nomes consagrados quanto apro
ximarem-se a objetos ritualísticos ou artesa
nato. Entretanto, o abandono de critérios 
como o da história da arte, da teoria e crono
logia em benefício de uma linguagem nova, 
longe das classificações habituais, tendo como 
cenário um lugar (con)sagrado como o Centre 
Geoiges Pompidou, provocou a ira de mui
tos e o encantamento de outros tantos.

A reflexão proposta pela exposição “Les 
magiciens surla terre”, retomada hoje, na Bienal 
de Lyon, mostra-se extremamente atual. En
tretanto a última edição da Bienal de Lyon 
não foi um simples remak edaquela ocorrida 
no Centro Pompidou, os artistas são outros 
e os desdobramentos do projeto também.

Os 120 artistas convidados são proveni
entes de aproximadamente 50 países e foram 
selecionados, segundo o curadoç sem distin
ção de idade ou território, tendências artísti
cas, modos de expressão ou suportes utiliza
dos. Alguns pertencem ao circuito inter
nacional/ comercial, mas muitos estão ex
pondo pela primeira vez.

Entre os latinos, nomes que já nos são 
familiares devido à Bienal do Mercosul, como 
o do argentino Sérgio Vega e o da colombia
na Nadin Ospina, esta última apresentou na 
categoria idolatrar da Bienal de Lyon a mes
ma obra que vimos na II Bienal do Mercosul 
“Sonho americano”: esculturas de ícones da

cultura americana (Mikey, BartSimpson) dis
farçados sob uma estética pré-colombiana.

O Brasil foi o único país da América La
tina a contar com dois representantes: Tunga 
e Mario Cravo Neto, organizados dentro dos 
núcleos interpretar e prever; respectivamente.

Distantes do circuito latino-americano, 
artistas vindos dos lugares mais diversos como 
índia, China, Coréia do Sul, Camarões, 
Etiópia, Papua Nova Guiné...Apesar da 
heterogeneidade do grupo, os chineses apa
recem, a exemplo do que ocorreu na Bienal 
de Veneza em 99, em maioria.

Embora dispostas sem nenhuma ordem 
hierárquica, as obras são apresentadas de for
ma estruturada, dentro de 22 categorias que 
servem para organizar o olhar e o sentido da 
visita. Essas categorias foram escolhidas a par
tir de um trabalho conjunto dos diretores da 
Bienal, do curador e de um grupo de reflexão 
composto por seis antropólogos.

Ao contrário do que em geral acontece, 
sendo a escolha das obras feita em função de 
categorias previamente estabelecidas, aqui as 
categorias surgiram a partir do conjunto das 
obras. Através da análise da linguagem de sig
nos e símbolos, as obras foram reagrupadas 
segundo sua função e relação com o com
portamento humano: exotizar, encarnar, 
“clonar”, tatuar, mascarar, vestir, habitar, 
transportar; comer, amar, sexualizar, trocar, 
combater, territórios, sofrer, curar, morrer, 
idolatrar; orar; interpretar; cosmos, prever...

A escolha de categorias universais que 
acompanham o homem desde sempre (orar, 
morrer), ou que são extremamente recentes 
(“clonar”), foi especialmente bem sucedi
da em dois sentidos: sentiu à aproximação 
das obras entre elas, criando uma comu
nicação a princípio inexistente, mas prin
cipalmente serviu à aproximação/identificação 
do espectador em relação à obra, fundamental 
à eliminação do abismo existente entre o pú
blico e obras(especialmente a contemporânea). 
Impossível ficar indiferente a questões que di

zem respeito à nossa condição humana.
Naturalmente muitas das obras poderíam 

pertencer a mais de uma categoria, outras a 
nenhuma delas, mas o conjunto acaba sendo 
coerente e ganhando inteligibilidade.

Outro aspecto interessante foi a forma 
como se pontuou a divisão das categorias: para 
cada uma delas escolheu-se um objeto-sím- 
bolo, chamado pela curadoria de objeto-bra- 
são, que, situado à entrada de cada núcleo, da 
sentido e coerência ao que em seguida é apre
sentado. Ao lado do objeto é disposto um 
texto de autoria de um dos antropólogos-co- 
laboradores.

A impressão que nos fica é a de que a pro
posta conceituai da Bienal de Lyon foi acerta
da. Superando as dificuldades enfrentadas por 
toda mostra de arte contemporânea, a exposi
ção logrou a mostrar na prática a reflexão que 
estava na base do projeto artístico: reconhecer 
e valorizar o exotismo mútuo, nascido em todo 
o lugar, parte de todas as culturas, histórias e 
territórios.

Esse reconhecimento mútuo, facilitado 
pela mundialização do campo das artes, per
mite a ampliação e descentralização de even
tos importantes, assim como uma dinâmica 
maior na circulação e intercâmbio de obras e 
artistas, criando novas rotas que podem passar 
indistintamente porjohannesburgo, Istambul, 
Lyon ou Porto Alegre.

Essa mundialização, ao contrário do que 
muitos crêem, não implica um nivelamento 
da produção artística mundial. A Partilha de 
Exoiiswosda última Bienal de Lyon 
tra que felizmente estamos longe da transfor
mação de culturas em uma só cultura 
homogenizada. Além disso, nos deixa a con
vicção de que a criação artística não é mais 
privilégio de um só ocidente!

nos mos-

Ana Letícia Fialho 
Consultora Cutural 

Doutoranda na École des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales em Paris

^ Grm]Cm° d° E^Cad° do R,ü G™dc dü Sd * ^CTetana de E51*10 da Cultura * Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagpli • O jornal do MARGS é realizado pela Assessoria de Comunicação da Secretaria 
CtJ^GnZ- D ZÍ TT U Gt" RG 6T/25 ’ ^ Clda G0‘Ín' C°,ab0rad0rcS: FM° V^llos, Ana Letícia Fialho, Justo Wérlan& Walter Fagundes, Sena Najenaier, Mano Antônio
“2 . rlTL Z /°LÍTa t Ana Grmvnski * ndit0raçâ0 eletrônica A,eller Gr®* • ***° ^ ^-press . Impressão Trindade Indústria Gráfica • Distribuição
gratuita Cartas para Jornal do MARGS Praça da Alfândega, s/ri CEP 90010-150 Porto Alegre/RS Fone: (51) 227 231 l.Faxã221-2646 Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de 
de terças a domingos, das 10 às 19 horas. Na segunda-feira, somente expediente interno. autores.O MARGS abre ao públicoseus

mArgs GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MUflU DC Alt* DO 110 OUftOl DO »Ul *00 MUACOll



Redescobrindo
o descoberto recoberto

Tivemos a oportunida- Asteca, Maia e Inca, mas dos índios que de ambientes, a possibilidade de reconhe-
de de visitar a Mostra do habitavam a terrae brasilis, quase um vácuo. cermos as peças de um grande quebra-ca- 

Bugre, índio, selvagem, são palavras que nos beça do qual fazemos parte. A mostra pos- 
acostumamos a associar às nações dos gen- sibilitava ao visitante reconhecer-se, desco-

Redescobrimento, o mais
abrangente panorama de arte
brasileira de que temos notí- tios brasileiros, como parte de um proces- brir alguns dos fundamentos de sua 

brasilidade. O excitamento intelectual ecia. O presente texto relata so contínuo de destruição de suas culturas.
algo desta experiência, com A montagem da mostra nos pareceu es- emocional era evidente.
ênfase em três de seus 12 plêndida. Desde o primeiro momento, qua- E, dentro deste mesmo clima, todas as

módulos que incluíram exposi- lificava o olhar do visitante, incitando à re- exposições estavam montadas. Cada qual 
com sua ambientação, contextualizando a 

ia e o respeito pelos significados das obras leitura das obras, instigando ao ir e voltar

W-*t

genas, a carta de Pero Vaz de Ca
ções de arqueologia, artes indí- flexão proposta pela curadoria. A reverên-

V* minha, arte barroca, arte afro-bra- transpareciam a cada momento. Maravilho-C no tempo.
sileira, arte popular, arte do sécu- sa a coragem de expor algumas peças, bas- E neste ir e vir, num notável volume e 

tante iluminadas, veladas por telas. Com diversidade de visitantes, grupos de escola- 
certeza muito há a descobrir; e nosso fugidio res de todas faixas etárias, público em geral 
olhar muito pouco desvenda.

Io XIX, arte moderna, imagens do
inconsciente, arte contemporânea,
obras de artistas estrangeiros sobre e especializado, tribos urbanas, políticos, es

trangeiros, grupos de senhoras, profissio
nais, famílias,... todos num fluxo intermi-

o Brasil. No transe, que para mim foi esta visita,
Logo ao entrar no pavilhão ficou evidente o fortalecimento de minhaem

que se encontravam os módulos de auto-estima como brasileiro. A reflexão nável, somaram-se 1.883.872 visitas. E, ape
sar de ser um número impressionante, em 
qualquer latitude, que ainda poderá dobrar 
em razão das itinerâncias, não reside aí o

m Arq logia e Arte Indíge sobre os processos de padronização cultu-ueo na, sen-y*-i

w. timos a forte tensão no ar. Algo ral, de que padeceram as comunidades in-
muito denso havia na atmosfera, dígenas a partir do descobrimento, nos leva,
o que demandava atenção. Oca- 

. ótico cotidiano da grande cida
de restou do lado de fora da Oca.

necessariamente, à reflexão sobre os pro- maior feito da mostra.
cessos de estandartização que vivemos hoje O Redescobrimento agregou profundos 

significados na dimensão de cada um de 
seus visitantes e, com certeza, estabelece 
um novo marco na história da cultura do

em dia. Também presente a tão atual ques-
Foi como se adentrássemos tão da sustentabilidade dos modelos de de-
num ambiente sagrado, mági- senvolvimento. Eu mudei, e foram muitos
co, onde a presença de cultu- os que mudaram depois de vivenciarem esta país.
ras ancestrais se impunha. A exposição. Isto graças ao fantástico acervo Justo Werlang 

Colecionadorpaisagem geográfica criada e à total adequação da montagem à pro
posta da curadoria.por uma competente ceno-

tgrafia, por exemplo, trans- Retornamos ao burburinho. Nos diri- *

'"termédioaZ Pmcess° aciona) n ^

punha os visitantes para a gimos à mostra do Barroco. Filas, filas e
imensidão do continente filas. Milhares de pessoas a cada dia. Co-
com que os colonizado- muns, tumultuadas, apressadas e, felizmen-
res se defrontaram. Os te, cada qual com uma forma distinta de
véus instalados, a exis- apreender a realidade que nos cerca. Este
tência de mistérios ain- é o público. Mais uma vez me dou conta da
da indecifrados. necessidade de se criar um desequilíbrio ins-

Caminhamos e as

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. Qiiem recebe 
não é o único a agradecer você.

Spün
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APOIO:

Sgerdau

Av. Nonoai, 600 - CEP 91.720-000 
torto Alegre - RS - Fone (51) 249.1777/
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Cores, memórias e cenas,VGiiberto ra um colei n i

Gilberto Francisco Renato Allard polonesa. Enquanto a galerista procurava mal sucedida na coluna e ficou paralítica das
Chateaubriand Bandeira de Melo, 75 anos. uns desenhos de Pancetti, fiquei mexendo pernas. Ela gostava muito que fosse visitá-la,
é um narrador como poucos. Odeia nas coisas e encontrei a Urutu. E eu petgun- 
entrevistas, esquiva-se como ninguém, mas tei: e isso aqui? E ela: ah, foi um amigo que 
quando começa a falar... não pára mais de laigou aqui. Você quer comprar? Ei eu: qu 
descrever bastidores, pinturas, cenas 
curiosas e engraçadas da história cultural 
de um século que acabou. Nos últimos 50 
anos, construiu um museu involuntário

um apartamento muito simpático, pequeni
ninho, na ma Albuquerque Lins. Eu via 
aquelas telas... Era uma senhora encantadora.0 quadro do maior 

colecionador de arte 
brasileira, aquele quadro 

que olharia a toda hora e levaria 
para qualquer lugar do 

mundo, é o Menino 
e a Cabra de Vicente Rego 

Monteiro. É um menino 
deitadinho com a cabeça 

na barriga da cabra. 
Outra preferência desse 

doce mecenas, memória de 
elefante e olhos marejados, 

é o festejado 0 Vendedor 
de Frutas que ainda pode 

ser visto no MARGS até 18 de 
outubro. As crianças que chegam 

no Museu todos 
os dias, e são centenas, param 

ali na frente e 
ficam olhando o colorido

e-
ro. Quanto? 500
cruzeiros, era uns 
dois mil dólares na 
época. Eu dou 300 
em cinco vezes. Ahmovido pela paixão de colecionar. Com esse 

acervo, hoje cuidado pelo MAM do Rio de 
Janeiro, demonstra por que ficou em 
segundo lugar na primeira turma do Anosdepois vim a 
Instituto Rio Branco em 1946. A coleção 
percorre o mundo, provocando alegrias e 
decepções ao ex-diplomata (largou a 
carreira no final dos anos 60). Talvez a maior ria de luxúria... de 
delas, uma depressão profunda, foi 
mostra na Inglaterra, em 1984, verdadeira 
saraivada de críticas a aquilo que 
consideravam “um coquetel indigesto" de 
influências, uma visão tão distante de hoje 
em que arte brasileira provoca interesse e

pode levar, é um 
favor que você faz.

saber o porquê do 
favor. Aquele qua
dro tem uma histó-

uma grande recorda
ções. Pertencia a 
uma senhora Pra
do que veio a saber 
depois queTarsila 
tinha pintado aque
le quadro como 
marca de uma noi-

mmm atenção.
Quando fala na outra parte de sua história, 
esse gentleman de gestos simples, carrega 
nas tintas. Flerdou o sobrenome do Rei do

te inesquecível emnodernista, a expressão enigma
ticamente brasileira do persona

gem de Tarsila e do

Paris... com o ma- 
Brasil, Assis Chateaubriand, uma paternidade rido dela. Quando
informada de sopetão pela mãe (que até 
então parecia a irmã mais velha), quando 
tocava piano aos 13 anos. Acredita que foi 
filho do anti-pai por excelência, um pai 
dionisíaco, mas daqueles que é preciso pedir dto, inclusive rasga 
â benção. Lembra o barulho dos pés no 
chão quando o senhor de engenho ficava 
irritado e das centenas de vezes em que

soube, quis se li
vrar! Precisava ver 
o estado em que se

cotidiano tropical. 
Gilberto vê ali a alma

do Brasil por excelência,
encontrava o qua-a malandragem filtrada.

a raça brasileira, parece que
do. Aí o levei para 
o Rio para uma se-

Tarsila do Amaral pintou o
destino de um país que não sai 

do produto primário, não se 
emancipa e não pára de vender 
abacaxi. Ao contrário de outras

nhora maravilhosa, uma restauradora cha-
ouviu as mesmas piadas, o enterro da mada Carlota dos Santos, que fez do q 
natureza-morta de Di Cavalcanti. Mas as

dizem que foi lindíssima quando jo
vem... faleceu com uns 85,86, foi defi
nhando, definhando... Não há nada 
para matar mais uma pessoa do que 
cama, em todos os sentidos.. Dessa 
leva dos primeiros modernistas, conhe-

ua-
dfo um primor, parecia que estava saindo 

outras histórias de Di Cavalcanti, do seu jeito do ateliê. O quadro é cobiçadíssimo...
avoado e de sua mulher temperamental que 
rasgava quadros, são melhores. Gilberto

preciosidades, ele pagou caro 
esse quadro, mais ou menos 50 Tem uma outra da Anita Malfatti. O gran

de centro de abastecimento e de descober
tas era São Paulo. Um dia fui atravessara

mil dólares em suaves
contou ao acaso, numa manhã de sexta- 
feira de setembro, para Naira Vasconcellos, 
Felix Bressan e Cida Golin.

ci muito a Djanira, que era muito mi- 
Paulistae desaba um temporal de alagar tudo. nha amiga, a Maria Leontina. O gran- 
Aí fiquei folheando o Estado de São Paulo,

prestações.

de perdigueiro, que continua 
perdigando cada vez mais, éJeanBoghid,esperando a chuva passar, e vejo uma re

trospectiva da Anita Malfatti. A pretexto do foi ele que lançou os grandes artistas da Nova 
temporal, acabei indo pra lá. E Anita é que Figuração, o Veigara, o Roberto Magalhães, 
nem Tarsila, o melhor de sua pintura está o Guerschmann, o Antônio Dias, na galeria 
nos anos 20. Quem estava tomando conta Relevo. Tem um papel histórico importantís-
da exposição era uma senhora velhinha, ado- simo. Toda a base da minha fase modernista

coleção tem seis Rego M<inteiro, três gran- rável, a sua irmã, Dona Geotgina, acompa- devo a ele. Rego Monteiro, por exemplo, era
des pinturas da Tarsila, tem o Urutu, qua- nhada pela sobrinha Elizabeth. Não tinha separado da mulher, que se chamava Dona
dro ícone da pintura brasileira que está na uma viva alma na exposiçãt >, então elas fica- Marcelle. Como boa francesa, era um velha
Mostra do Redescobrimento. ram à minha disposição. Nessa oportuni- ranhenta, complicadíssima. Fui duas, três

dade é que eu tive a chance de comprar.T vezes ao seu apartamento, e via sempre as
Japonesa, quatro desenhos, um dos quais é nadadoras, tinha paixão por esse quadro,
da Semana de Arte Moderna, mais um ias o Nunca houve jeito de ela me vender sequer
de F lore s, mais uma índia em guache, eaqua- um desenho dele. Só quem tinha o direito
relas. Isso toi em 63. de conseguir alguma coisa ali era o Jean

Boghici, era uma espécie de agente exclusi
vo dela. Tenho então seis Regos e dois dese
nhos que consegui comprar em leilões, da 
série indígena, belíssimos.

A FROTA
Isso aqui é uma sala de parto, aqui vocês 
estão assistindo ao nascimento do moder
nismo brasileiro. Seus primeiros vagidos. 
Gostaria de ter colocado toda a frota. A

AS ANITAS
A maneira como encontrei essa Urutu foi 
inacreditável. Eu era muito amigo de 
Pancetti e a mulher dele se chamava Anita. 
E a melhor amiga da Anita era uma Anita. 
Um dia, eu estava andando pela rua Nestor 
Pestana, em São Paulo, e Anita me chama e 
me leva para uma galeria de uma senhora

N\. F. ao Nascimento Brito
e Gilberto Chateaubriand

OS MODERNOS
Em 1962, 63, eu visitava muito a Tarsila, 
que estava acamada. Fez uma operação
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MUSEU INVOLUNTÁRIO S O
Museu é um abacaxi... museu exige um anos 50. Nem crítico de arte, Pontuai, Frederico ninguém queria a fazenda. quadro molhado... Mas fazia isso com tan-
embasamentt) técnico, a coleção éum mu- dcMoraes, Aracj Amaral ninguém acertoa.. ta doçura, com tanto charme, cóm tanta
seu involuntário que você vai criando sem se Antônio Bandeira, tenho ate hoje a nota de CACHORROS E ESCULTURAS simplicidade, era o natural dele... Contava
dar conta. Colecionar éamar; é uma tórma aquisição de uns 30 desenhos, seis relas, 20 Adoro Li, é tuna região muito bonita, é um histórias para não acabar mais, sempre
de amor Mais tranquila, mais segura, até mes- guaches... ele achava que não tinha valor micro-clima e, sobretudo, tem o que eu mais entremeadas com uma discussão com a
mo que a verdadeira. Acho que a imagem é naquela época. Mesmo depois de morto, cus- gosto depois de pintura que e cachorro... Ivete, a companheira, que era muito

:eí>sá, é amar. Evocê veja a minha fidelidade, tou muitos anos para ter reconhecimento. Cheguei a ter nove cachorros, depois o gru temperamental. O que essa mulher
continuo com o mesmo ardor no presente. Ele se queixava disso amargamente. po ficou reduzido a quatro. Eu tenho uma estraçalhou de quadro... era tesoura dire-

viúva, um viúvo, um cachorrinho novinho to. Outro dia encontrei a Ivete, tá ainda
OS JOVENS OS COLECIONADORES e uma solteirona Doberman... (risos) Uma bonitona, deve rer hoje uns 65anos, era
()s artistas jovens... Se vocês soubessem Sou muito amigo, por exemplo, de colecio- solteirona que nasceu na minha cama. Sua bem mais moça do que ele na época... ri-
comc. conhecí o Waltércio Caldas, era iní- nadores de arte brasileira dos anos 50 para mãe, a Brenda, era agatradíssima comigo e, nha sempre a Maria Montini, era o
cio dos anos 6<', ojomal do Brasil oigani- cá. Por exemplt>, a Patsy Cismeiros, uma nos últimos dias, permiti que ela ficasse na lo por excelência dele, era linda...
zava um Salão de Verão. Nesse ano, por venezuelana que mora entra Caracas e Nova cama. Quando vi, tinha nascido três cachorri-
acaso, o presidente era o \X almir Ayala. Iotque, e tem uma grande coleção de Lvgia nhos. Nunca vi
Chego lá está o Walmyr dizendo pro Clark. Formou um núcleo de arte concreta cachorros mais
W altércio: vai para casa, você c muito moço, e neo-concrcta brasileira importantíssimo, amorosos e ínicli-
ainda tem muitos salões pela frenjtc, você talvez mais importante depois da coleção gentes do que o
talvez pegue uma pessoa menos exigente do Adolfo 1 .eirner, com a orientação do Doberman, im-
do que eu. \i vi aquele menino magrinho, Paulo Herkcnhoff, que hoje é curador do pressíonante. É j
branquelinho,meio sem jeito, mas aigumen MOMA. Minha coleção é muito fraca em tudo maneira de
tando... Pedi para ele abrir o catálogo e co- concretismo e nco-concretismo... enat Na fazenda,
meçou ali minha c<>leçâo de Waitercio. Ele renho Um pouco
era muito jovem, tinha muita dificuldade PARIS E FAZENDA PAULISTA de esculturas, três
de vida, trabalhava em publicidade, todos Aos 18 anos, optei pela nacionalidade. Na- Weissmann, dois
aqueles desenhos exoténcos, misteriosos, eu qucla época, estavam recrutando todos os Amücir dc Castro,

ho 40 deles. Os am >s"() tem uma proii- jovens franceses pelo governo de Vichy para unva escultura que
feraçao de bons artistas e eu tenho traba- mandar para a Alemanha. Tenho a relação o Waltércio Caldas
lhos ainda incipientes deles. melhor possível com a França, mas sou fez pro jardim...

brasileirésimo, carioquíssimo. IToje em dia
0 OLHAR DE TODA A F10RA fico mais na fazenda, no noroeste de São GETUL1NH0
O que eu gosto de olhar me tiram tudo... É Paulo, pertinho de Minas, c a região cha- Eu gosto de an~
uma coisa muito complicada. F.u tenho em mada de média Mogiana, metade do rio dar a cavalo, até
casa umas misses do Guerschmann ( da Mogi Iguaçu, uma zona de café antes. Nós comprei
série dc desfiles de misses), tenho um Di éramos três filhos, de três latos diferentes, bombacha hoje.

’ ~ vii sui generis, é umarua quede- e o relacionamento não era assim dos mais Em 74 vim de
i num cais, um porto, um navio, fraternais. Quando o velho fechou os olhos, carro para o sul, comprei uma bombacha e 0 SUL

anos 50, tem um Mabe histórico, anos estourou uma briga que durou quatro anos, uma botinha de sanfona que me duraram ~ , , . .
50, figurativo,que nunca ninguém ncer- disputando migalhas, porque o verdadeiro uns 12,13 anos. Me chamavam dcGemlinho, f - • C (\ M T scmPr^ ül "lu,lü

asissasüSjr***',k J~“ ~ ^•*^*«.ê*-* qs^saassíssIsso o meu amigo Glauco Rodrigues me ar- pilaIe,da minha coleçâo... .̂Ibcrê_

nunca fui muito ligado a ele, ele me tratava 
muito bem, mas era um homem complica
do, eu me lembro que ele me levava no ate-

* ■........T - '• ......r............»
c;u, toi o diretor grat.co da Rev.sta Se- Iberes comprei em leüão ou de terceiros.

Ah... tem uma gaúcha aqui que vocês pre- 
cisam festejar com urgência,‘ Ione $|É|j||| 
Saldanha... ela merecia uma grande retrós- Mk 
pectiva, é uma grande artista, está com 82 * 
anos, está também na fase de definhar egÉI

1m
.

ten

W .•m
uma

Vicente do Rego Monteiro, Bagneuses 
óleo sobre tela, 80,5x90.5cm. 1924.

semboc

ran)a.

scliaR, vieira da SILVA, Dl
Não esqueço a primeira vez que vi o Scliaç

A

nhoi; a mais bem feita no Brasil em todos 
os tempos. Nós fizemos cinco livros,Vieira 
da Silva, Di Cavalcanti, ah o Di foi 
maravilha... porque o Di combinou com o 
Scliar de ajudar a gente a vender a um pre
ço diferenciado um livro com assinatura 
dele. Uns três, quatro meses, nada dos li
vros... ele tinha sumido com os livros. Para

uma

não tem o reconhecimento merecido nei 
no mercado... i

me compensai; deu aquele quadro dos Pes
cadores. Não te dou os livros, mas te dou 
o quadro... Era um amor de pessoa, mas 
porra-louca totaL.. Veja o que fez comigo, com
prei um quadro dele, uma beleza, era uma

MERCADO
A lógica são os jogos do banqueiro do »ier- 
cado. Eles c< >mbinam,sc abastecem bastante 
daquele anista e dizem: agora vai ser o artis
ta do ano, a bola da vez... uma hiper-valori-1|§ 
zação, essa é uma parte que acho odiosa...

1111
Edição do depoimento por Cida Golinm

««mg£^^ne disse assim: olha o quadro 
ainda não está st^xpega daqui a dois, três
dias. Quando volto lã, etefljfefe^a teve um 
alemão aqui. e levou o meu quad:Tarsita do Amaral. 0 ovo (Urutu). 

óleo sobre tela, 60.5x72.5cm. 1928
üm
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BASTIDORES

O olhar de Ruth sobre Malagoli
Conheci Malagoli em 1947, na Socie

dade Brasileira de Belas Artes, onde eu cos
tumava ir à noite, após o meu trabalho, de
senhar modelo vivo. Aluna da ENBA, fre- 
qüentava essa disciplina por apenas meia- 
hora, meu espaço para lanche. No ano se
guinte nos casamos.

Fomos morar em um JK que o Ado 
havia adquirido para sua residência-atelier, 
em Copacabana. Malagoli, na época residia 
num casarão-atelier cedido por um amigo, 
na Tijuca, distante 40 minutos de ônibus 
direto. Era preciso viver e pagar a dívida 
imobiliária (o apartamento não estava qui
tado), portanto, além de trabalhar como 
funcionária pública, necessitava desempe
nhar todas as tarefas do lar. Era um tempo 
bom e feliz; o início de uma bem sucedida 
vida a dois.

Malagoli era um boêmio, mas um boê
mio sadio. Sua boêmia consistia em freqüen- 
tar cafés onde se reunia o mundo intelectu
al e artístico. Era amigo de todos e manti
nha um relacionamento fraternal com 
Olegáno Mariano, poeta muito em evidên
cia na época, um mecenas que lhe adquiriu 
vários quadros. Gaúcho, Vermelhinho e 
Amarelinho eram cafés habitualmente fre- 
qücntados por ele.

No Gaúcho se reuniam artistas plásti
cos. No Vermelhinho, o público era hete
rogêneo: alunos da ENBA, arquitetos (na
quele tempo não havia faculdade de arqui
tetura, que constituía um ramo das Belas 
Artes e pertencia à ENBA), gente de tea
tro, críticos de arte, escritores, alguns em 
início de carreira, como o Antônio Olinto, 
que mais tarde seria o nosso adido cultural 
na Embaixada do Brasil em Londres, gente 
famosa como Celso Kelly e Antônio Ben
to, os mais conceituados críticos de arte da 
época, a gaúcha Luiza Barreto Leite, em 
grande evidência no teatro, Ruth de Souza, 
já em ascensão. Havia pessoas como o res
peitado Abdias, de grande cultura, criador 
e grande incentivador do Teatro Experi
mental do Negro, que era teatro de labora
tório, e também Djanira. Enfim, era um 
caldeirão de pessoas de alto nível. Naquela 
época, eu já freqüentava o Vermelhinho, 
aluna que era da ENBA. O Amarelinho era 
mais elitizado. Lá se reuniam escritores já 
de maior nome.

O consumo exigido era mínimo. No 
\brmelhinho e no Gaúcho, bastava um café. 
No Vermelhinho, seguidamente se conse
guiam entradas para espetáculos teatrais de 
categoia, até mesmo para o Teatro Munici
pal (categoria torrinhas, é claro). Com en

tradas distribuídas por um ex-aluno da 
ENBA, fui assistir Vestido de Noiva, de Nel
son Rodrigues, na sua temporada de estréia.

Malagoli era também bastante aventu
reiro. Certa vez, engajou-se num grupo que 
trabalhava numa estrada de rodagem, jun
to com dois colegas, para viver no mato. 
Mas, não acostumado a serviços pesados, 
não agüentou o ritmo e teve de ser devolvi
do ao lar, pois havia ficado com as mãos 
em chagas.

Malagoli gostava de trabalhar em gru
po. Assim, em 1949, dividia seu atelier na 
rua da Quitanda, no Rio de Janeiro, com 
Glauco Rodrigues, Noemi, pintora cario
ca, nessa época noiva do desenhista gaú
cho Paulo Flores, a quem desposaria mais 
tarde, Darei Valença e Misabel Pedrosa. Por 
lá, apareciam de vez em quando, Cristina 
Balbão e outros gaúchos. Foi nesse atelier 
que Malagoli pintou o quadro Por quê?, con
templado com o Prêmio de Viagem pelo 
País, no Salão de 1949.

Seu grande aprendizado no metier, ele 
teve em São Paulo com o professor Enrico 
Vio, segundo o qual, apagar e desenhar de 
novo não era honroso. Procurava ele, des
se jeito, fazer com que o discípulo desen
volvesse o domínio completo da mão e a 
perfeição do golpe de vista. “Aprendi mui
to coisa com ele, como jogar uma figura de 
qualquer jeito”, dizia Malagoli.

Malagoli era um grande técnico. Conhe
cia profundamente o que os ardstas cha
mam a “cozinha da pintura”. Em atividade 
no Instituto de Artes, a partir de 1952, pro
moveu uma verdadeira revolução no ensi
no da pintura que, como em todas ou qua
se todas as escolas de arte, era feito em ba
ses bastante acadêmicas. Sofreu, com esse 
seu procedimento, a reprovação dos pais 
dos alunos, que afirmavam o prejuízo dos 
filhos, dizendo que eles estavam 
desaprendendo a pintar Acostumados com 
a reprodução fiel do objeto, Malagoli sol
tou as amarras dos alunos, fazendo-os cri
ar e, assim, suigiram trabalhos pessoais, di
ferentes uns dos outros, onde cada um ti
nha o ensejo de mostrar sua personalidade, 
sua maneira de ver as coisas.

No Rio de Janeiro, introduziu nas suas 
aulas um sistema de debates que se tomou 
famoso na época. Cada aluno expunha sua 
obra e os demais faziam todo o tipo de crí
tica. Os encontros se davam aos sábados, à 
tarde, e atraíam grande afluência de públi
co (...) Foi essa espécie de aula polêmica e 
com a participação plena dos alunos que 
ele trouxe para o IBA em 1952.

Ado Malagoli. Autoretrato, 1941

Ado Malagoli. Retrato de Ruth. 1948

“Eu não corrigia quadrinhos”, dizia, 
“isso nada tem que ver com a pintura”. Tra
tava-se de uma experiência inovadora e ele 
enfrentou muita resistência, inclusive da par
te de alguns colegas. O ensino da arte, na
quele tempo, ainda era bastante acadêmico 
e rígido, o que afastava os alunos e tomava 
pouco atrativas as aulas. Malagoli tomou- 
as agradáveis e flexíveis e desenvolveu, nos 
alunos, o espírito crítico. Alguns professo
res costumavam dizer: “aproveitem para 
aprender aqui, porque lá em cima (as aulas 
de Malagoli eram dadas no último andar) 
vocês não irão aprender nada”. Porém os 
alunos se entusiasmavam com esse tipo de 
ensinamento e se tomavam seus amigos. 
Vários deles se encontram, hoje, entre os 
principais artistas gaúchos contemporâneos.

Dotado de grande conhecimento téc
nico que se empenhava em passar aos alu
nos e fazê-los compreender a importância 
desses conhecimentos, entendia ser neces
sário que os alunos gozassem de liberdade 
de expressão, cada um de acordo com a sua 
personalidade. O professot; para ele, era ape
nas um orientadoi; um mentor intelectual.

Em 1989, Malagoli já estava muito do
ente. Foi operado, com certa urgência, de 
um câncer. Daí por diante, nada mais se 
pôde esperar dele. Caiu numa prostração, 
foi atacado por esclerose cerebral e uma 
isquemia, também cerebral, que o tomaram 
incapaz de permanecer no lar Fugia de casa, 
desmaiava nas ruas, perdia o rumo. Foi 
mister interná-lo numa clínica geriátrica. 
Esteve em duas delas, num período de qua
tro anos. Voltou à casa em conseqüência 
do seu estado que se agravara, e foi obriga
do a guardar o leito, por dois anos, quando 
veio a falecer em 4 de março de 94.

Dona Ruth é uma senhora do 
MARGS. Está sempre no Museu 
que viu nascer ao lado do 
marido, o artista Ado Malagoli. 
Em setembro. Dona Ruth foi 
para o auditório falar sobre o 
que conhece com intimidade: a 
vida e a obra do fundador do 
MARGS, paulista que se radicou 
no sul e deixou sua marca 
pessoal na formação de gerações 
de pintores gaúchos, ajudando 

g também na institucionalização 
do sistema artístico. A fala da 
esposa está cuidadosamente 
anotada num caderno que 
podería ser comprado por uma 
jovem adolescente.
Selecionamos aqui algumas 
passagens do olhar de Ruth 
sobre Malagoli.

Ruth, Ado Malagoli e a filha Ivani, 1976 
(Do livro Malagoli visto por Quintana)
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INDIVIDUAL
Os jardins mágicos de Katsuko

As coisas opostas não se 
excluem, não 
perguntam se você é 
mau ou bom.
As duas essências estão 
sempre juntas.

Quando o casual faz parte da criação 
artística é necessário estar entregue ao flu
xo da vida e concentrado totalmente no mo
mento presente. As peças que estão nas 
Salas Negras do Maigs, da ceramista paulista 
Katsuko Nakano, nasceram do acaso e de
pois foram envolvidas por técnica e refle
xão. Trazer para a realidade a essência do 
ser e prolongar na argila os filamentos da 
vida é o processo almejado pela artista.

Katsuko é uma oriental no ocidente e 
uma ocidental no oriente. No seu estudo 
da Arte Japonesa e de Artes, durante seu 
doutorado, encontrou e identificou todos 
os questionamentos e sentimentos que já 
carregava dentro de si. Foi um reencontro 
com a percepção de que o Um é a síntese 
de Tudo. Desta idéia se desenvolve seu tra
balho sintetizado em um gesto, em um mo
vimento. “De repente eu fecho a mão e 
abro, aparece um objeto com a forma defi
nida, concluída. Ai está o mágico, a criação 
em um gesto único”. Este é o casual ela
borado da artista. De um ato e momento,

interagindo com o barro e com o Todo, 
nasce a peça singular:

Peças brancas que se destacam nas ne
gras salas. São rostos e olhares vazados que 
envolvem e parecem florescer a cada passo 
do visitante. O observador que passa a ser 
observado. Neste trabalho, o primitivo está 
ao lado do contemporâneo. Primai porque 
a artista criou um rosto não elaborado, não 
acabado, que sugere e conjuga elementos 
naturais. E contemporâneo, por buscar a 
interação com o público.

A seguir, um mar de ossos. Inspirada na 
contemplação e meditação dos jardins ja
poneses, Katsuko instiga a visão e a sensi
bilidade. Ondas que remetem à essência do 
ser humano. “No oriente quando você se 
despe de tudo que não é relevante chega 
aos ossos, à essência. Os últimos vestígios, 
que são os primeiros”, ressalta a artista.

Os elos opostos e complementares es
tão sempre presentes na obra da ceramista. 
Eles são a alma do barro transfonnado em 
arte. Tudo no trabalho está imbuído de ele

mentos e pensamentos orientais. O vazio 
que é pleno de energia e cheio do absolu
tamente essencial. O tempo e a sua 
irreversibilidade, fazendo com que os mes
mos gestos sejam outros porque foram fei
tos em um instante que não se repete. A con
sumação do ser em um ato singular O toque 
que agrega morte e renascimento.

Neste momento, além da exposição no 
MARGS, Katsuko está com uma exposi
ção abordando o gesto único no Museu 
Alfredo Andersen, em Curitiba. Este é um 
período em que a artista, e também profes
sora de cerâmica na UFRGS, deseja expor 
suas experimentações e pesquisas com o 
barro, a água e o fogo. Ela deseja vigorar 
no mundo, onde tudo é imperfeito e está 
em transformação. Inclusive o público que 
é uma parte integradora no processo e uni
verso criativo.

(KN)

USI
m Luciana Vicente 

Jornalista
Fotos Walter Fagundes

e-mail do MARGS
margs@via-rs.netMARGS

1m
Aceita-se reservas para eventos exclusivos 
(até 70 pessoas). De segunda a sábado, das 
10 às 21 horas, sem fechar a cozinha. No do
mingo, das 12 às 19 horas. Telefone: 286-5687.

MODERNISMO - O professor José Luiz 
do Amaral fala sobre literatura e artes plás
ticas no modernismo brasileiro, no dia 17 
de outubro, às 19 horas, no auditório do 
MARGS, com entrada franca. A palestra 
acompanha a atual exposição do MARGS, 
com os pilares do modernismo no Brasil, 
através da coleção Gilberto Chateaubriand.

ratura. Ainda estão abertas também as ins
crições para outros cursos:
Arte contemporânea ocidental: segunda metade do 
séculocom)o$>é Augusto Avancini; Cultura 
brasileira: temas e pto blemascom]osé Augusto 
Avancini; História da arte no Rio Grande do 
SulcomMarilene YvzXsfPintura em aquarela 
com Nathaniel Guimarães; Desenho da figu
ra bumanacom Plínio BemhardçDejew/ytf ao 
ar livre com Plínio Bemhardt; Desenho e 
expressividadecom Carlos Wladimirsky e 
História em Quadrinbos(mód\Aos infãnto-ju- 
venis, básico e avançado) com o grupo Le
gião. Informações sobre horários, preços e 
inscrições no Núcleo de Extensão do 
MARGS (subsolo do museu), de terças a 
sextas, das 10 às 11 h30min e das 14 às 18h. 
Telefone 227-2311. Os cursos recebem 
apoio da Casa do Desenho, Star Pre-Press 
e Gráfica Pallotti.

do belo catálogo e livros afins. Veja tam
bém, acompanhando a individual de 
Katsuko, os instrumentos para trabalhar 
com argila, escultura e cerâmica feitos 
artesanalmente. A Loja do MARGS funci
ona de terças a domingos, das 10 às 19 ho
ras. Telefone: 228-8533.

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 no 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, Natanjóias, 
Casa do Desenho, Garagens Ceres e Siqueira 
Campos, a AAMARGS também fez parceria 
com a Rota Cultural Turismo (10% em rotei
ros operados pela agência) e Cardio Método 
(30% em testes ergométricos e 
monitorização)A AAMARGS funciona no 
subsolo do museu, de terças a sextas, das 10 às 
11 h30min e das 14 às 18h. Telefone: 224-4255.

CAFE - O grupo Bakery Jazz Troup, que 
lotou o Café do MARGS em setembro 
sua homenagem a George Gershwin, pre
tende fazer do local um ponto quase fixo 
para jazz e blues em tardes de sábado. As 
datas e horários dos shows serão divulga
dos na imprensa. Uma das alegrias dos 
frequentadores do Café, atualmente, é uma 
torta muito gostosa com muzzarela de bú
falo, ricota, manjericão e tomates secos. 
Melhor ainda com saladas especiais e cafés 
da marca italiana Segafredo. O Café do 
MARGS também otganiza eventos exter
nos e cafés da manhã com agendamento 
especial. Funciona de terças a domingos, 
das 10 às 19 horas. Telefone: 211 -4945.

OSCAR BOEIRA - A professora Marilene 
Burtet Pieta fala, no dia 24 de outubro, às 17 
horas, sobre o desenhista e pintor porto- 
alegrense Oscar Boeira (1883-1943). Aluno 
de Rodolfo Amoedo e Visconti, Oscar 
Boeira foi um dos fundadores do Instituto 
de Belas Artes em Porto Alegre. Intimista 
na recriação das paisagens e das figuras, não 
realizou individuais nem nunca vendeu um 
trabalho em vida. A palestra será no auditó
rio do MARGS, às 17 horas, com entrada 
franca.
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LOJA - Enquanto prepara-se para a Feira 
do Livro com exclusividades e descontosCURSOS - O MARGS abriu nova turma 

do curso O signopós-modem o, com o profes
sor José Luiz do Amaral. O curso é gratui
to, começa no dia 4 de outubro, no auditó
rio do Museu, das 17 às 19 horas. O pro
grama segue até 29 de novembro, discutin
do o significado da modernidade, a crítica 
radical dos modernos e o discurso moder
no/ pós-modemo nas artes plásticas e lite- São moletons, camisetas, bolsas, caixas, além

especiais, a Loja do MARGS apresenta no
vidades em publicações de arte, calendári
os e agendas para 2001, índices telefônicos 
com reproduções e catálogos nacionais. Na 
linha de objetos, destaque para os diversos 
produtos com reproduções das obras ex-

BISTRO - Cardápio internacional, bons vi
nhos, sopas frias e surpresas em saladas di
ferentes fazem parte do cardápio de pri
mavera do Bistrô que não fecha nunca a 
sua cozinha. Em breve, no local, terminal 
de acesso à Internet via provedor Terra.

postas da coleção Gilberto Chateaubriand.

Parceiros do MARGS •Ativa 
• Banrisul

•Cerdau •Lojas Renner 
•Hotel Plaza São Rafael •Trindade Indústria Gráfica 
•Ouro e Prata Turismo «Varig 
• Revista Aplauso

•Start Pre-Press
• Happy Man 

• Casa do Desenho • Kreybel 
•Edelweiss

•Acori Comunicação 
•Arteplantas •Lojas Pompéia
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VITRINE

A Biblioteca 

que atravessou 

o Atlântico
Nos autos da Inconfidência Mineira, há que é o livro mais belo do século XX, qual-

umaacusação aos que possuem üvtos. Uma quer coisa como revelar a dimensão
colônia não pode ler nem imprimir. Que do sublime, 
paradoxo... algumas décadas depois a corre 
portuguesa M/Aa travessa o oceano com sua história da gravura no país, tamanha a im- 
grande livraria, trazendo para uma terra sem portância de seus autores. Na mostra estão
livros o melhor do que conseguiu reunir na as séries Paixão de Crisfodt Guignard ou as 
Europa. No início dos XIX, a Biblioteca imagens de Oswaldo Goeldi, um dos pa- 
Real de Portugal atravessou o mar portu- pas da arte moderna na xilogravura. Vêm 
guès tentando minorar o exílio da corte com também desenhos de Pancetti, retratos

oitocendstas da capital carioca e os estudos 
do nosso de ro-impressionista Eliscu 
DAngelo Visconti para os painéis de uma 
Biblioteca que preferiu o Rio a Portugal ou 
Brasília.

Pelos brasileiros, é possível contar uma
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Eliseu DÁngelo Visconti. 
desenho original do ex-libris 

I da Biblioteca Nacional, 
nanquim, 1903.

os livros de Horas renascentistas, com a Bi
blioteca do Infantado e seus volumes para 
fonnar príncipes.

Vieram gravuras de Dürer, Piranesi, gra
máticas raras, a primeira edição com privi
légio real de Os Lusíadas, as Brasilianas, 
mapas do tempo da geografia ptolemaica 
que ainda não registrava o Novo Mundo, 
chegaram as luzes impressas da Ciência e 
da Filosofia. O rei voltou ao seu mundo, 
mas a bagagem ficou no Rio quente e mal 
calçado. Em 1814, a chamada Biblioteca do 
Rio de Janeiro, com seus 60 mil livros, 
maior do que a Biblioteca do Congresso 
em Washington.

E quase impossível descrever a diversi
dade desse literal mundo borgeano e 
labiríntico, a nossa carioca Biblioteca Naci
onal, algo que o atual curador do MOMA, 
Paulo Herkenhoff, ousou num livro 
belíssimo da editora Salamandra e no qual 
este texto está baseado. Acompanhando a 
festa dos livros na Praça da Alfândega, o 
MARGS apresenta um fragmento da cha
mada Grande Livraria, que recebeu Macha
do de Assis para fundar a Academia Brasi
leira de Letras.

Cida Colin 
jornalista

era

Albrecht Dürer. São João 
engulindo o livro que o anjo 

lhe apresenta, da série 
Apocalypsis cum figuris. 

xilogravura, 1498. O museu se abre, no dia 28 de outubro, 
para exibir as preciosidades do sacrifício de 
escribas do século XV, iluminando as inici
ais do latim com ouro e cores em petgami- 
nho. Junto, a visão do desastre feita pelo 
buril de Jacques Callot, que viu Nancv ser 
humilhada com a entrada de Luis XIII e 
registrou sua dorna série completais misère s 
e /es malhe urs de /aguerre (1633). De Albrecht 
Dürer, chegam 15 peças do Renascimento 
nórdico. Dc Piranesi, o drama e a grandeza 
das cenas de cárcere (1754-1761). De Goya, 
a angústia e a brutalidade do choque entre 
espanhóis e soldados franceses da série 
Desastres da Querra(\810-1814). De Matisse, 
a languidez e o azul blue do Jasfa Dizem
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Francisco Goya y Lucientes. 
Cena da série Desastres da 

Guerra, água tinta, lavis. 
ponta-seca. buril e verniz.

1810-1814.

Henri Matisse. 
ícaro. De pranchas do álbum 
Jazz. Paris. Tériade. Éditions

Verve. 1947
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