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EDITORIAL
O MARGS começa 2002 com 
perspectivas de crescimento do seu acervo. 
O segmento dos Mestres das Artes 
Gaúchas do Projeto Aquisição, aprovado 
pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, 
já está em fase final. Trinta e oito obras já 
estão no Museu, entre elas, seis 
Weingártner, três Maristany, 16 Koetz e 
outros. A meta do Projeto Aquisição é a 
compra de cerca de 500 peças. Até agora, 
50% do total já foi negociado. Além do 
acervo artístico, o MARGS quer expandir 
também a sua coleção bibliográfica, 
investindo em títulos especializados, 
e transformando a biblioteca numa 
referência altamente qualificada para 
consultas. A biblioteca também será alvo 
de outro projeto: o de informatização. 
Durante este ano, todas as obras à 
disposição do público estarão organizadas 
em sistemas específicos, agilizando e 
qualificando as consultas.
Anda na área editorial, a equipe do 
MARGS dedica-se a quatro projetos de 
elaboração e publicação de livros. 
Igualmente amparados pela LIC, os 
trabalhos têm como abordagem a crítica 
de Ado Obino, a história artística do Rio 
Grande do Sul descrita pelo Caderno de

Sábado do Correio do Povo, um Guia de 
Fontes de Iberê Camargo e um passeio pela 
história cultural e artística das Praças 
Centrais de Porto Aegre, partindo das 
portas do Museu, na Praça da Afândega.
O novo ano promete mais que a 
realização de projetos culturais. O 
calendário de exposições temporárias abre 
em março e deve trazer boas opções para 
os próximos meses. Durante o mês de 
fevereiro, o MARGS convida o público a 
apreciar uma seleção de obras em grande 
formato e outra, de pintura 
contemporânea, pertencentes ao seu 
acervo.
Fevereiro de 2002 é a data em que se 
comemora os 80 anos da Semana de Ate 
Moderna, realizada em São Paulo, em 
1922. Nesta edição, oferecemos aos 
leitores três análises sobre esse importante 
evento que marcou a trajetória artística 
nacional. Na página seis, uma explanação 
sobre pesquisas na área da ciberarte. Em 
tempos de mais um Fórum Social 
Mundial, nada melhor do que repensar 
Hélio Oiticica e sua preocupação em levar 
a arte muito além de um museu.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

raros

COLECAO
MARGS
qualifica acervo

Desde novembro de 2001, o MARGS 
vem investindo na expansão de seu acervo. 
Amparado pela Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura, o Projeto Aquisição já negociou 
mais de 60 obras de autoria de grandes no
mes das artes plásticas do Rio Grande do 
Sul. João Fahrion, Leopoldo Gotuzzo, Fa
ria Viana, Ângelo Guido, Joel Amaral, 
Libindo Ferraz, Maristany, Franz Pelichek 
e Pedro Weingártner compõem a lista de 
18 gaúchos indicados. Edgar Koetz é o ar
tista com mais obras adquiridas nessa fase: 
são 18 peças incluindo desenhos, pinturas 
a óleo, guache e xilogravura.

Desse conjunto, 38 obras já estão na re
serva técnica do Museu. As outras 25 estão 
definitivamente negociadas, faltando ape
nas serem entregues. A estimativa é de que 
todas estejam expostas ao público a partir 
do dia 25 de novembro, quando o MARGS 
promoverá uma mostra retrospectiva com 
todas as aquisições feitas desde 1999.

Os gêneros são variados. Há aquarelas, 
desenhos em nanquim, grafite, pastel, gra

vuras em metal, esculturas em bronze, óle
os e guaches sobre tela. A compra das obras 
é efetuada junto a colecionadores, galerias 
de arte ou herdeiros de artistas. A próxima 
ação do Projeto Aquisição priorizara a pro
dução dos períodos moderno e contempo
râneo da arte nacional. Entre os nomes mais 
cotados estão Emmanuel Nassar, Tunga, 
Waltércio Caldas e Amílcar de Castro. No 
âmbito regional, destacam-se Félix Bressan, 
Lia Menna Barreto, Karin Lambrecht e 
Mauro Fuke. O custo das obras cobiçadas 
pelo Museu chega a 1,9 millhão de reais. 
Até agora, a Associação de Amigos do 
MARGS já firmou parceria com as empre
sas CRT Brasil Telecom e Lojas Renner.

Além destas peças, a Diretoria do 
MARGS e o Núcleo de Acervo fixaram 
como prioridade, para a segunda etapa do 
Projeto Aquisição, trabalhos de Iberê 
Camargo, Xico Stockinger e Vasco Prado. 
O Museu quer tornar mais completa sua 
coleção acerca desses três importantes artis
tas plásticos do Estado.
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No Brasil, o longo século XIX só irá ter
minar nos anos vinte do século que lhe é 
subseqüente. Em termos culturais, a passa
gem terá a Semana de Arte Moderna, reali
zada em São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de 
fevereiro, como marco simbólico. O que ter
mina neste momento? Termina o período 
do Brasil colonial e monarquista, mesmo 
que politicamente a independência e repú
blica tenham acontecido em datas anterio
res. Termina a período em que o Rio de 
Janeiro foi a capital política, econômica e 
cultural do Brasil, substituído por São Pau
lo como centro hegemônico: a Semana de 
Arte Moderna é um evento paulista e não 
carioca. Significa, ainda, a substituição - len
ta, mas já considerável - de uma lógica agrí
cola e rural por uma lógica urbana e indus
trial. Daí que, na época, em vez do termo 
modernismo, a palavra mais utilizada fosse 
«futurismo», para designar a inquietação de 
muitos jovens brasileiros, formados na tra
dição francesa, mas já influenciados pelo 
expressionismo, cubismo, dadaísmo e, cla
ro, pelo futurismo.

A nova estética apregoada pelo movi
mento de 1922 pede, no primeiro momen
to, o rompimento com o belo. Como disse 
Graça Aranha, em sua fala durante a Sema
na, «a arte é independente deste preconcei
to». O belo havia norteado a valoração esté
tica no período anterior e fora estigmatizado 
nos diferentes academicismos, com sua pre
ocupação em ser fiel à natureza nas formas e 
cores, submetidas à ordenação rígida do de
senho. Mesmo o realismo, que inovara em 
termo de temáticas, não fugira a estetização: 
«que belo!», seria a expressão que sintetizaria 
o juízo estético não só do grande público,

tes, em dezembro de 1917, quando Anita 
Malfatti realiza uma exposição que será du
ramente criticada por Monteiro Lobato, 
pelo que seriam os equívocos do modernis
mo. Depois da Semana, Tarsila dará impor
tante contribuição para o que viria a ser as 
marcas estéticas do modernismo brasileiro. 
Mas as idéias de uma nova estética tardarão

mas também dos especialistas.
O modernismo será marcado pela eco

nomia industrial e sua decorrência, a expan
são urbana. Não apenas as cidades cresce
ram, mas também se generalizou um pen
samento urbano que aos poucos irá 
condicionar toda a vida moderna. Para os 
olhos do novo período, a natureza estará 
cada vez mais distante, substituída por dife
rentes artefatos culturais, em especial na ar
quitetura. O modernismo propõe não só 
registrar este novo momento, mas a pensá- 
lo. «Toda manifestação estética é sempre 
precedida de um movimento de idéias ge
rais, de um impulso filosófico, e a Filosofia 
se faz Arte para se tornar Vida», nas palavras 
de Graça Aranha durante a Semana. Ou seja, 
uma aspiração ao sublime, substitui a aspi
ração ao belo, abrindo espaço para uma 
maior reflexão em torno das questões for
mais dos processos artísticos. Como diz 
Ronaldo Brito, o olhar moderno é uma in
terrogação.

No Brasil, a arte modernista terá 
especificidades significativas. A mais ex
pressiva, a preocupação nacionalista com 
a brasilidade, na contramão do 
internacionalismo do modernismo euro
peu. Os modernistas irão percorrer o país 
procurando descobrir o Brasil para registrá- 
lo tanto nas artes plásticas como na literatu
ra, reforçando, em paralelo à adesão ao mo
delo estético importado, uma adesão ao lo

cal. Esta questão, em geral colocada como 
uma das suas grandes contradições - a bus
ca de um futuro que se alicerça no passado 
-, explica-se quando vista sob a tal ótica de 
a Semana de Arte Moderna ter demarcado o

a disseminar-se pelo país - e não apenas no 
Rio Grande do Sul, como querem alguns 
críticos - o que só acontecerá a partir do 
início dos anos cinqüenta, entre outros, pela 

um Brasil desconhecido para aquelas elites realização sistemática das bienais de São Pau-
urbanas que fizeram o movimento moder- lo. Prova deste lento avanço de

mento que iniciou buscando o futuro no 
passado, é a exposição realizada em 1991 
pelas herdeiras de Malfatti, na qual fo
ram postos a venda vários trabalhos da

fim do período colonial e a utópica busca de

um movi-
no no país. As amarras e dependência, vin
das com o século XX, serão de outra ordem.

Durante a Semana de Arte Moderna, 
em paralelo às palestras, saraus poéticos e 
apresentações musicais-que Aracy Amaral exposição de 1917. Quase oitenta
trata como três festivais distintos

anos
houve depois, a comercialização não foi tranqüi-

la, num mercado que ainda reagia à ex- ^ 
perimentação dos anos 20.

Hoje, olhar a Semana de 22 sob o pon
to de vista da pós-modernidade - ou seja, o 
momento em que o modernismo é final
mente hegemônico, coisa que ele não foi 
até meados do século XX - talvez o seu mai-

uma exposição da qual participaram, entre 
outros, Victor Brecheret, Anita Malfatti, Di
Cavalcanti e Rego Monteiro. Tarsila do 
Amaral, que será uma das principais repre
sentante da nova estética, estava na Europa 
e não participou do evento. Estes artistas 
irão propor uma pincelada mais livre, mais 
liberta da camisa de força do desenho e da 
ordenação hierárquica acadêmica da figu- 
ra-fundo, as cores não mais avaliadas e uti-

or, mas de maneira alguma único mérito, 
tenha sido o olhar lançado ao Brasil. Para 
lançar um olhar é necessário estar de fora. 

lizadas a partir de uma suposta reprodu- Na busca de integração, então, a contribui
ção do modelo natural: árvores não pre
cisam mais ser necessariamente verdes e

ção ao pensar o seu tempo e a paternidade 
de todas uma geração subseqüente de artis
tas, senão independente das influências 
hegemônicas, bem mais à vontade com as 
questões locais, na possibilidade de olhá-las 
de dentro e não de fora.

o céu pode assumir outros tons que não 
o azul.

Se a Semana de Arte Moderna foi um 
evento símbolo, não podemos centralizar 
nelas todas as mudanças do período. As 
polêmicas, nas artes plásticas, iniciaram an-

Susana Gastai 
Jornalista e crítica de Arte

O TRABALHO VOLUNTÁRIO 
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SEMANA DE ARTE MODERNA

Emblema da vanguarda brasile
artista cria uma nova forma para expressar nando sua autoridade para narrar, a lingua

gem empregada e a possibilidade de repre
sentar o mundo. Há uma desrealização da 
literatura, com a tendência a não mais re-

tor, que deve lutar para construir o sentido 
do poema. Na lírica, existe um mergulho 
no mundo interior ou na realidade exterior. 
Ou enfatiza-se o objeto, em sua autonomia 
brutal em relação ao sujeito, ou o eu lírico 
prende-se a si mesmo. Em ambos os casos,

o homem moderno e questionar os padrões
congelados da linguagem comum. A busca
do novo, rompendo com o passado, repre
sentava uma intervenção direta na realida- produzir a realidade aprendida pelos senti- 
de, baseada na expectativa utópica de alcan- dos. O romance moderno surge, então, com 
çar um futuro em que o homem fosse autô- a perda da crença de que se podería repre- ocorre a busca de uma linguagem que fuja 

mundo objetiva mente. Anulando às regras do padrão comum para que se tor 
a objetividade, o narrador desfaz o mundo

nomo e emancipado. Não se pode analisar sentar o
vanguardas como um bloco homogêneo. nc capaz de exprimir novas realidades apre-

pois, se de um lado temos a negação da guer- observado dentro de suas impressões subje- endidas pela sensibilidade moderna,
ra e do progresso técnico, de outro os futu- tiv.es, como cm Proust, cujo romance é a Paulicéia Desvairada (1921) pode ser
ristas vão defender a destruição de museus busca ilimitada das recordações do narrador considerado a primeira expressão de um lí

rica modernista, em que Mário de Andrade 
retrata a influência européia de Verhaercn, 
em que sc inspira para escrever um livro 

do estranhos e impenetráveis. Em Proust. o sobre São Paulo. Os poemas do livro têm
uma linguagem objetiva e não discursiva, o 
verso livre, a fragmentação e abertura ao 
cotidiano. Esses traços modernos ela poesia 
são matizados pela tendência afetiva de su
jeito lírico misturar-se e confundir-se com

>; adulto. Em oposição, em Kafka, a subjeti
vidade é negada para que as ações, vistas 
apenas de fora, tornem personagens e mun-Moderna, marco em que se

os ideais modernistas, vanguardistas, con-
' narrador mergulha em sua própria subjeti

vidade. Em Kafka, a realidade apresenta-se 
em sua dureza.

siderados na época, de modo vago. futuris
tas, não temos a dimensão do ambiente
entre provinciano e moderno da cidade de
São Paulo. Nao temos mais a efervescência Assim, a prosa de Mário emMacmalma 

pode ser lida como expressão retratada da 
literatura moderna, em que a forma (rapsó
dia) para além do romance realista repre
senta em um personagem sem nenhum ca-

eultural, como as polêmicas entre I obato e
Osvvald sobre a pintura de Anita Malfatti, a própria cidade, em um movimento cons

tante de aproximação e afastamento. His
toricamente, o livro não é imitação, pois em 
sua estrutura formal, enraíza-se no momen
to histórico, na necessidade modernista de 
destruir a tradição parnasiana e de 

_ trar uma dicção pessoal e brasileira. Mário 
de Andrade ressalta, inclusive, no Prefácio 
interessantíssimo, que é um passadista, e não 
um futurista, e que o desvairismo surge e ter
mina com o livro Paulicéia Desvairada.

podemos dimensionar a polêmica nosnem
jornais durante e depois da Semana de 22.
O caráter festivo, os encontros nos salões

e exaltar tanto a violência física quanto o 
rugido de um moror de automóvel.

As tentativas européias, com seus mani
festos, ao serem divulgadas no Brasil desde

matiz

nos escapam. A busca da inovação estética 
perdeu o caráter de confronto, de luta con
tra as tendências cristalizadas do passado. 
Não temos mais o Parnasianismo como có
digo dominante, preso a fórmulas poéti
cas, convencionais e mecânicas. Não temos 
hoje um grupo, ou facções diversas, lutan
do pela articulação entre formação de iden
tidade nacional e atualização estético-ex- 
pressiva. Apesar dessa distância que se co
loca entre nós, em 2002, e a Semana de 
A te Moderna, com sua força combativa e 
polêmica, por que ainda vale discutir o 
modernismo? O que ele ainda tem a nos 
dizer? Existe hoje no mundo dominado 
pelo vale-tudo do mercado ainda algum 
ideal de vanguarda que se possa defender? 
Pelo que se combate? Ou contra o que se 
luta? Não se pretende aqui responder ne
nhuma dessas questões, mas apenas deli
mitar a distância que nos separa da Sema
na de Arte Moderna e em que ela ainda 
repercute hoje.

Os modernistas brasileiros, mesmo an
tes de 22, já procuravam estar a par das 
novas questões estéticas apresentadas pelas 
vanguardas européias em que arte não se 
define mais por seu vínculo com o passa
do, por sua capacidade de citar os clássicos 
e de elevar-se pela erudição. As vanguardas 
européias, com seus manifestos, podem ser 
vistas como uma tentativa de resolver o dile
ma entre progresso técnico ea modernidade 
cultural. Elas baseam um novo tempo, fora 
do controle quantitativo e cronológico da 
vida urbana e do trabalho alienado. Ao ne
gar a tradição e a obediência às regras, o

encon-

o início do século XX, ganham um 
diference do problema europeu. Como 
aponta Mário, em sua avaliação do moder-
nismo, não se queria importar, como no 
Parnasianismo, um modelo estético já con
sagrado na Europa, nem se buscava a repeti
ção escravizada dos padrões europeus e uma 
aparência cosmopolita. A questão é libertar 
o lirismo da forma tradicional e encontrar

Segundo Lafetá, em UA representação 
do sujeito lírico na Paulicéia Desvairada", o 
exagero, como uma mana negativa, não pode 
ser visto como manifestação do subconsci
ente lírico, nem pode ser considerado um

ràtcr o amálgama informe da realidade. A 
um nexo com a realidade contemporânea e mistura de primitivo e civilizado, tradicio- 
próxima, abrindo espaço à contribuição mili
onária de todos os erros, ao exagero c à 
distorção. O primitivismo, por exemplo, ga
nha no modernismo brasileiro o sentido de

nal e moderno, urbano e regional responde 
à necessidade de desregionalizar a literatura 
brasileira. A melancólica desistência de
Macunaíma, por sua decisão de virar estre
la, pode representar, então, a impossibilida
de de se alcançar à totalidade, à forma bra-

uma procura, e talvez reconstrução, do pas
sado remoto e peculiar do Brasil, ao contrá
rio da fuga da civilização como se dá na Eu- sileira integral, 
ropa. Antropofagicamente, o modernismo 
celebra a devoração do europeu pelo índio, e 
assim Osvvald reconstrói a história brasileira,

Como mostra Hugo Friedcrich, a lírica 
moderna, não apenas modernista, tem uma 
nova linguagem. Dialogando com a fala das

invertendo a perspectiva dominante. Sendo 
moderno, Osvvald articula a forma telegráfi
ca e objetiva a uma redefinição da identida
de brasileira, pela reconstrução paródica da 
crônica histórica.

pessoas na rua ou com o texto do jornal, o 
discurso lírico se fragmenta em imagens si
multâneas, em uma expressão que revela o 
excesso de sentido e o limite expressivo da 
palavra. Nesse momento, a literatura deixa 

Segundo Anatol Rosenfeld, em Reflexões de ser a expressão sensível do Belo, espiritu- 
sobre o romance moderno, a arte moderna

defeito da poesia de Mário de Andrade. Ao 
contrário, ele é como marca negativa do 
momento histórico. Em Paulicéia desvaira
da, de Mário de Andrade, o vínculo entre
sujeito lírico e a cidade de São Paulo é tal 

al, para se tornar uma manifestação que que não se pode definir quem está desvaira-
provoca estranhamento no leitor, especta- do, se o eu ou a cidade. Surgida depois de
dor, ouvinte. A intenção é desautomatizar 
os padrões cristalizados de percepção do

desiste da ilusão de representar objetivamen
te a realidade e questiona os próprios pro
cedimentos compositivos. No romance, o 
narrador moderno estabelece uma relação mundo. Na poesia, a fala cotidiana, maté- em que Mário havia gasto suas economias, 
variável com o leitor e com objeto represen- ria prima, é transformada de tal modo pelo
tado, variando a distância estética, questio- poeta que se torna irreconhecível para o lei-

um confronto familiar, motivada pela com
pra do Cristo de trancinhas de Brecheret,

Paulicéia desvairada explode com o eu, a 
cidade e a linguagem, mostrando um sujei-



DEPOIMENTO

ra
to em constante metamorfose, arlequinal.

Em 1942, na conferência O movimento 
modernista, Mário de Andrade fez uma re
trospectiva dos fundamentos do modernis
mo brasileiro, de sua constituição pelo diá
logo com as novidades européias que apa
rece de modo peculiar, como vimos acima, 
na prosa e poesia do período. Mário apon
ta a destruição como o principal aspecto do 
primeiro período, até 1930. Um grupo fes
tivo, xingado e vaiado, mas saudável, luta 
pelas inovações estéticas, destruindo a tra
dição beletrista e parnasiana da inteligência 
nacional, através de obras como Poesia pau- 
brasil, Macunaíma, Serafim Ponte Grande,
Ritmo dissoluto, para citar algumas. Mais do 
que a defesa de um modelo estético, temos 
a afirmação de um “estado de espírito re
voltado c revolucionário”, antiacadêmico, 
segundo Mário de Andrade. Atualização da ta de amilboramento político-social do ho- 
inteligência artística brasileira, direito per- man, é a promessa não realizada das van-
manenre à pesquisa estética e estabilização guardas, a tentativa de alcançar a síntese
de uma consciência criadora nacional fo- superadora do conflito entre cultura e pro- 
ram os ganhos trazidos pelo modernismo. gresso técnico no Brasil. Essa síntese ainda

não existe, nem se vislumbra num horizonte 
histórico próximo. Essa esperança era for
te no movimento modernista, cm que a li
berdade formal, como o verso livre, articu- 

reinvenção da tradição brasilei
ra, deveria representar uma perspectiva de 
realização futura. Essa questão se agudiza 
no final dos anos 30, quando os intelectu
ais brasileiros têm de obrigatoriamente res
ponder a questão do engajamento e sujar as 
mãos na realidade.

onal, presente desde 1822. a ingenuidade 
de Oswald (e do primeiro modernismo), 
apontada por Schwarz, está na crença de ver 
humoristicamente e positivamente a justa
posição como uma vantagem brasileira, lu
gar do homem primitivo recnificado. Como 
mostra José A. Pasta Junior, ao analisar 
Macunaíma, o movimento do ser e não-ser, 
do mesmo e do outro, não se dialetiza, pois 
o homem brasileiro é e não é, ao mesmo 
tempo, num movimento bascular, 
ininterrupto, de vai-e-vem, formando um 
esquema dual que ainda permanece, sem se 
resolver, no cerne da brasil idade.

Descobrimento do Brasil. Aliás, isso é um pouco o que o nosso modernismo 
fez, ou pretendeu fazer - descobrir ou rcdescobrir o Brasil. E, assim como no caso 
do Descobrimento, já se falou muito sobre a Semana de 22, mas a verdade é que 
há muito mais ainda por falar. Que ela tenha sido o marco inaugural de 
modernismo, isso é o que está na boca de todos, tornou-se lugar comum. (Pena 
que, nem por isso ela seja melhor estudada, a despeito da existência de alguns 
títulos excelentes). Certo, conhecemos seus antecedentes imediatos - as exposições 
de Anita Malfatti e Lasar Segall -, seus “deflagadores" mais diretos - Mário de 
Andrade, Tarsila, Oswald, Di Cavalcanti (com quem cheguei a ter bastante 
contato) e todos os outros -, o escândalo que provocou, assim como as reações pró 
e contra. Conhecemos também a situação econômica, política e social de São 
Paulo naquele momento; temos até uma “lista" de trabalhos que foram expostos 
no Teatro Municipal de São Paulo durante a Semana (note-se que a lista é 
precária: uma coisa de que todos reclamam é que não se pode ter muita certeza 
das obras). Mas, daí para a frente, a coisa estanca.

Na verdade, não se trata apenas de saber “o quê foi” ou “como foi”. Isso é o de 
menos; trata-se do factual básico de nossa história da arte e da cultura, e não 
podemos ficar só com o básico. Como eu falei, conhecemos os principais integran
tes da Semana, que aliás falaram muito sobre si e suas intenções, suas idéias 
(Mário de Andrade em especial; um pouco menos os artistas plásticos). Também 
conhecemos bem sua trajetória posterior, ou a trajetória das mais importantes 
deles. Enquanto "comemoração ”, a Semana está bem ancorada e não há

nosso

A aspiração moderna de integrar a novi
dade literária, antitradicional, com a reali
zação pessoal do sujeito não acontece. Aquilo 
que, em 1942, culposamente Mário lança 
como falha do modernismo brasileiro, a fal-

mais o
que discutir. Mas faltam estudos mais profundos sobre ela. Por exemplo, as con
sequências da Semana sobre as práticas de outros artistas (e não só os de São 
Paulo), sobre o efeito que ela causou entre profissionais e público de outros Esta
dos, sobre o significado real da Semana em nossa história, enfim. Um exemplo do 
nosso problema está na quase unanimidade com que todos apontam as limita
ções de nosso modernismo nascente: eram modernos mas sem radicalismos... O

Nessa fala. Mário coloca questões que sur
preendem pela atualidade.

Eu creio que os modernistas da Semana 
de Arte Moderna não devemos servir de
exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lada a uma 
lição. O homem atravessa uma fase integral
mente política da humanidade. Nunca ja
mais ele foi “tão momentâneo ” corno agora.
Os abstencionismos e os valores eternos po
dem ficar para depois. E apesar da nossa 
atualidade, da nossa nacionalidade, de nossa

que isso quer dizer? Sabemos que, enquanto no Brasil se procuravam a paleta e a 
cor brasileiras, os temas verdadeiramente nacionais, etc., a Europa já havia assis
tido a Dada e tinha chegado à abstração -Malevitchjá havia feito o Quadrado 
Preto sobre Fundo Branco. O que representou essa diferença -fala-se muito 
timidez - para a nossa arte moderna, para a visão de modernidade cultural 
brasileira na primeira metade do século XX, e para todo o sistema artístico que, 
aos poucos, foi-se implantando no País depois da Semanal Chama-se muito a 
atenção para o desvio “nacionalista” de nossa arte, em oposição à arte européia, 
que buscava sua autonomia e sua especificidade, já tendo-se livrado de “temas”; 
como isso pôde acontecer? Por que nossos artistas abriram mão da idéia de uma 
arte radical em favor de algo tímido? Afinal, nossos intelectuais em outras áreas 
não eram inocentes com relação ao que se passava entre as vanguardas européias; 
não devemos nem podemos supor que os artistas o fossem. Algo acontecia aqui - 
e isto tampouco está estudado - que desviava o problema da arte moderna para 
outras direções (diga-se de passagem, não só aqui, mas também em toda a Amé
rica Latina e até nos Estados Unidos, a despeito do famosíssimo Arrnory Show). 
Enfim, do ponto de vista estritamente histórico, a Semana de 22 continua sendo 
um fato a comemorar, não um momento histórico especialmente conhecido.

E claro, sua importância não chega a ser afetada por isso, mas certamente 
somos mais pobres por não conhecê-la. tão bem quanto deveriamos. Precisamos 
estudar mais e comemorar menos (espero que o mesmo não ocorra com a arte dos 
anos 50...). Mas, enquanto a situação não mudar, temo que a Semana de Arte 
Moderna passe a ser apenas uma data no calendário de efemérides artísticas do 
País, e não um evento histórico de força verdadeiramente viva e atuante. Permi
tir que isso aconteça não é somente trair o projeto dos organizadores da Semana; 
ê trair a nós mesmos, passando uma venda nos olhos e impedindo que se reconhe
ça um esforço de excelência que persiste até hoje em nossos dias.

em
universalidade, uma coisa não ajudamos
verdadeiramente, duma coisa não partici- de um tupi tangendo um alaúde, quanto 
pamos: o amilboramento político-social do Macuruiima representam o momento inici- 
homem. E esta é a essência mesma da nossa al do modernismo brasileiro, cujo evento

marcante e polêmico ficou sendo a Semana 
Mário, extremamente rigoroso consigo de Arte Moderna. De modo sumário, neles 

e com o movimento modernista, escreve em podemos emblematizar os ganhos do mo
dernismo para a cultura brasileira, tanto da 
pesquisa estética c atualização da inteligên
cia artística nacional, quanto das primeiras 
experiências do escrever brasileiro. Assim, a 
cultura européia traduziu-se em uma neces
sidade de se construir uma identidade naci-

Tanto a Paulicéia Desvairada, arlequinal,

idade.

1942, durante a Segunda Guerra Mundial, 
bastante melancólico com a situação. Ele 
equaciona os principais ganhos do Moder
nismo, a capacidade de romper com regio
nalismos, de pensar a nacionalidade para 
além das divergências provincianas, o esta
belecimento de uma língua brasileira. Apon- onal, cindida e dual. Também ali temos os 
ta a força de alcançar o universal, pelo tra- limites do modernismo, seus impasses his-
balho de pesquisa formal, em que o poeta tóricos não resolvidos. Não se esgota aqui a
busca a forma expressiva pessoal e histori- análise de outras grandes obras do movimen- 
camente enraizada no Brasil. Essas questões to modernista, porque o interesse é ressaltar 
de força estão na sua poesia, nos seus con- que esse movimento de destruição da tradi-
tos e em Macunaíma. Estão presentes ram- ção e de busca do novo perdeu sua força
bém na poesia de Oswald, que, como apon- vanguardista, mas ele mantém ainda viva 
ta Roberto Schwarz, justapôs em poemas uma promessa não realizada c uma necessi- 
secos os elementos do Brasil-Colônia e do dade presente: superar o dilema brasileiro 
Brasil-Burguês, cujo encontro, frente a fren- da modernização conservadora e procurar o
te, do bonde e da carroça, o poeta moder- amilboramento político-social do homem. 
nista registrou em fórmula lapidar e sim
ples. Apesar de sintetizar a dualidade naci-

Cilberto Chateaubriancl
Colecionador, reuniu a niaior mlrvão privada dr artp moderna brasileira.

mia guarda está no MAM-RJ
Antonio Marcos Sanseverino 
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PESQUISA

A arte dos últimos cinqüenta anos vem 
reafirmando significativamente a presença 
do corpo no cenário. Hoje, na arte 
interativa, não são somente representações 
que falam do corpo, mas ações, comporta
mentos que envolvem o corpo gerando res
postas no interior de sistemas complexos. 
Todas as manifestações da arte gestual, da 
“actionpainting , da pintura de um Pollock, 
de Kooning, as investidas de Ives Klein que 

joga e escreve o corpo sobre o su
porte, sem falar da body-art, os 

happenings e performances, ou 
da arte da participação de 

Le Pare, ou Oiticica e 
Lvgia Clark no 

■Mi*,--. Brasil, nos fi
lam do corpo e 
suas ações.
Também, su-

ca de natureza cinemática das imagens e 
sons. As imagens eletrônicas do vídeo e da 
televisão, escritas em linhas, podem, com 
as mesas de processamento, ser 
metamorfoseadas através das montagens 
eletrônicas. Video instalações exploram a 
forma de apresentação dessas imagens, sen
do que o corpo ainda não age sobre elas 
provocando mutações.

Sujeito interfaceado, 
sentir expandido

É com o computador que surge a 
Ciberarte e a geração de ambientes 
interativos que abrem os dados para ações 
do corpo em ambientes virtuais. Na passa
gem do analógico para o numérico, a arte 
oferece situações para um “sujeito 
interfaceado’', conectado ao ciberespaço por 
interfaces, obtendo respostas em tempo real.

bancos de dados e são gerados “ambientes 
vivos” que respondem às ações, numa zona 
de intervalo que somente ocorre se corpo 
estiver agindo conectado à tecnologias. São 
obras em que o sinal volta contaminado e 
modificado por situações geradas pelos 
processadores de informação de ambientes 
numéricos.

É fundamental 
tecnologias interativas ampliam as funções 
físicas e mentais do corpo. Derrick de 
Kerckhove diz que, observando a evolução 
do ser humano, o que se altera não é o cor
po em sua dimensão biológica, mas a capa
cidade da mente de processar informações. 
Os artistas exploram a aquisição e transmis
são de sinais e utilizam hardware e softiuare 
específicos. Existem interfaces para o corpo 
que se constituem em “interfaces natu-

duzem mundos em 2D e hibridizam ima
gens, sons, textos em estruturas hipermídia, 
abrem fluxos de navegação não lineares atra
vés de links onde o pensamento associativo 
vai remontando narrativas em CD Roms e 
hiperconexões de websites, usam o compu
tador para movimentar robôs, geram 
bientes colaborativos na rede com avatares, 
solicitam a agentes para executar tarefas em 
ambientes virtuais, provocam formas de vida 
artificial, oferecem a imersão e 
propriocepção da realidade virtual onde o 
corpo está agindo de forma correlacionada 
a paisagens de realidade virtual, simulam 
a capacidade adaptativa de ambientes com 
redes neurais. Exploram estética e poetica
mente o diálogo e os limites do corpóreo 
no interior de ambientes numéricos que 

RoyAscott denomina “re
alidades úmidas”, em mis
turas da vida à base de car
bono com a vida à base de 

silício, do orgânico e o do 
inorgânico, do real e do virtual, do analógico 
e do digital.

Pensamentos hiperlincados da 
hipermídia de Stephen Wilson, o agir 
conectado a corpos robóticos de Stelarc, a 
imersão pela respiração no ambiente de 
realidade virtual de Char Davies, o sopro 
que faz voar uma pluma de Edmond 
Couchot e Michel Bret, visitar uma cidade 
virtual pedalando de Jeffrey Shaw, viver num 
mundo de avatares na rede de Victoria 
Vesna, gerar formas de vida artificial com 
organismos que evoluem de Crista 
Sommerer e Laurent Mignonneau, usar as 
batidas do coração para modificar e interagir 
num coração simulado ou incorporar e 
comandar o corpo de um cobra/robô de 
Diana Domingues/Artecno, podendo viver 
por telepresença num serpentário, estar num 
ambiente virtual de guerra de Maurice 
Bénayoun, são algumas formas do corpo do 
antigo espectador penetrar e determinar 
magicamente o devir do sistema. Segundo 
Peter Anders, são experiências que esten
dem os gestos para além dos limites do cor
po, tratando-se de um outro espaço 
cognitivo, como extensão de nosso espaço 
mental. Precisamos pensar em que medida 
as tecnologias interativas e seus atributos 
técnicos desencadeiam novas relações en
tre os humanos, numa revolução que, mais 
do que tecnológica, é antropológica. E os 
artistas da Ciberarte estão aceitando o de
safio da relações do homem com o ambi
ente na era pós-biológica.

am-

pensar como as

era pós-biológicae o corpo naA arte
rais”, ou com qualidades biologicamente 
mais adaptáveis, onde voz, calor, batimentos 
cardíacos, respiração, entre outros sinais da 
linguagem natural de organismos e do am
biente, são capturados e processados no in
terior do sistema. Tais dispositivos esten
dem os sentidos de forma mais íntima e 
delicada do que os dispositivos comumente 
utilizados, como teclados e mouses ou touch 
screen, que separam ou se interpõem de 
íorma fisicamente mais radical entre o cor
po e os mundos virtuais. O reconhecimen
to de voz, respiração, ondas cerebrais em 
brain-waves scanners, head-mounteddisplays 
ou capacetes de realidade virtual e óculos 
para visão em estereoscopia, datagloves ou 
luvas para agir nos dados, emitters e trackings 
como rastreadores de posição ou outro dis
positivo captam e traduzem informações 
que são processadas no interior do sistema.

Assim, conforme o tipo e nível de 
interatividade e uma biologia da 
interatividade, segundo Derrick de 
Kerckhove, estamos vivendo um sensorial 
remapping; ganhamos cyber organismos que 
ampliam as formas do sentir. Mario Costa 
fala de um sublime tecnológico, retoman
do o sublime de Kant, bem como se refere 
ao ultra-humano de Teilhard de Chardin 
e diz que “as tecnologias que estendem o 
corpo modificam as funções do corpo, aque
las que estendem a mente modificam, ao 
mesmo tempo, todo seu modo de funcio
nar”. Os artistas numa “segunda 
interatividade”, criam modelos de cons
trução, percepção e simulação que simu
lam leis da genética e das ciências cognitivas. 
Assim, a arte explora o primeiro e o segun
do graus de interatividade. Os artistas pro-

O corpo ganha outras formas de pen
sar e agir ao ter acesso a bancos de dados, 
com velocidade e capacidade de 
processamento de informações antes não 
possíveis e, ainda , pelas redes telemáticas, 
com a dimensão e ubiqüidade planetária. 
É um corpo expandido pelas tecnologias, 
ao que se denomina de pós-biológico. Se, 
em sua fase mais inicial, ainda mais próxi
ma dos princípios da arte do suporte, os 
artistas se detinham em somente explorar 
qualidades gráficas e mutações possíveis na 
estrutura do tecido eletrônico, gerando ima
gens processadas por softwares de desenho 
e pintura, hoje a arte interativa oferece 
bientes com possibilidade de mutação que 
se alteram conforme as interações.

Os artistas da Ciberarte atuam de for
ma investigativa no que se refere à comple
xidade dos ambientes computacionais. 
Usam, com maior intimidade e proprieda
de, o computador e ultrapassam a sua con
dição de mera ferramenta automatizada, 
programando uma obra-dispositivo dota
da de interfaces para o corpo agir em am
bientes numérico-digitais que respondem 
em tempo real às interações. São sempre 
situações que oferecem estados de emergên
cia ou estados de vir-a-ser. Dispositivos ou 
interfaces são responsáveis por registrar de
terminados comportamentos do participan
te da experiência com feedbacks de suas ações 
que são devolvidas e lhe permitem experi
mentar graus e tipos diferentes de 
interatividade. A partir das inter-faces, a arte 
não somente explora a superfície (sur-face) 
da arte do suporte Com as tecnologias 
interativas, há uma ação no interior dos

cessivamente, na his
tória da arte, atitu
des colocam o cor
po investido e 
acoplado a técni

cas de produção.
direção, 

PP* Edmond Couchot co
loca as categorias de “su

jeito aparelhado” e de “sujei- 
| to interfaceado”. Na primeira 

situação, o corpo está apare- 
| lhado por câmeras, microfo

nes, binóculos ou outras for
mas de ampliar e estender si

nais em relações analógicas ou

Nessa

am-

espaço-temporais com o mun
do exterior. Para o autor, no 

Quattrocento, Alberti, já nos fa
lava do acoplamento do corpo ao 
ato de pintar como um assemblage 
do corpo com a tela. Os meios e 

linguagens analógicas oferecem si-
f tuações mágicas para gerar cenas 
; com leis científicas a partir da foto

grafia, fotomecânica, cinema, vídeo 
pela captura, registro e reprodução de 
imagens do mundo exterior, recrian
do cenas e assim re-apresentando o 
mundo. A fotografia automatiza a ação 

do corpo sobre o aparelho, capturando 
o referente, sem o ato de desenhar. As
imagens técnicas de natureza óptico-quí- 

mica ou óptico-eletrônica, são geradas por 
esse “sujeito aparelhado”, com extensões 

sensórias amplificadas. Após a fotografia, 
o cinema inclui na cena o movimento dos 
corpos e do mundo, explorando a dinâmi-
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EXPOSIÇÃO✓

Contemporâneos e grandes formatos
Na noite de 18 de dezembro, enquanto as 
Pinacotecas do MARGS sediavam o 
lançamento do Livro do Museu na coleção 
do Banco Safra, o auditório Elis Regina, na 
Usina do Gasômetro reunia personalidades 
da literatura regional para a entrega do 
Prêmio Açorianos. Indicado na categoria de 
trabalhos especiais, o Livro do MARGS saiu 
vitorioso. A obra foi editada em 2000 e 
traz uma coleção de mais de 90 peças do 
acervo, além de textos contando a 
trajetória da instituição.
Duas semanas antes da entrega do Prêmio 
Açorianos. o MARGS já comemorava 
conquistas na área editoral. No dia quatro 
de dezembro, a Associação Rio-grandense 
de Publicidade divulgou os ganhadores do 
3o Salão Gráfico Promocional, no auditório 
da Assembléia Legislativa. Dessa vez. o 
Jornal e os catálogos do Museu foram as 
atrações. Os catálogos das exposições de 
Leopoldo Gotuzzo e de José Lutzenberger 
receberam prata na categoria Peças de 
Comunicação. Cultura e Entretenimento.O 
Jornal do MARGS e o catálogo da mostra 
Brasil 500 Anos ficaram com o bronze.

Durante o II Fórum Social Mundial, o MARGS prepa- 
seleção de 10 gravuras de seu acervo, que refletem 

as temáticas discutidas no encontro. A exposição Dez 
impressões está nas Salas Negras do Museu e abordam as 
disparidades sociais. A mostra tem curadoria dos Núcleos 
de Acervo e de Exposições.

Além disso, ao longo das férias de verão, o MARGS 
apresenta segmentos expressivos da arte contemporânea do 
seu acervo. As Pinacotecas sediam a exposição Grandes for
matos, com 14 obras datadas das décadas de 80, 90 e do 
ano 2000. Algumas integraram a mostra Brasil + 500, que 
itinerou por várias capitais brasileiras nos últimos dois anos, 
encerrando o percurso no MARGS. Os trabalhos são de 
autoria de José Roberto Aguilar, Paulo Pasta, Antônio Hé
lio Cabral, Karin Lambrecht, Glauco Rodrig 
Emmanuel Nassar. Os artistas relêem a Carta de Caminha

e têm em comum uma atitude de inquietude e desconfi
ança em relação à interpretação oficial da história e do 
imaginário da nacionalidade. Junto a eles, estão acrílicos 
sobre tela, eletrografias, pinturas, gravuras em metal, além 
de óleos e guaches sobre papel de artistas contemporâne
os como Maria Tomaselli, Maria Lúcia Cattani, Daniel 
Senise, Luiz Schwanke, Alex Flemming, Liana Timm, 
Vera Chaves Barcellos e Carlos Pasquetti.

No segundo piso do MARGS, uma coleção de 10 telas 
compõe um recorte da pintura dos últimos 16 anos. As 
obras de Alfredo Nicolaiewsky, Milton Kurtz, Leonílson, 
Mário Rõhnelt, Britto Velho, Regina Ohlweiler, Daniel 
Senise, Karin Lambrecht, Liana Timm e Ana Alegria são 
exibidas na galeria Iberê Camargo. Na galeria João Fahrion, 
segue a exposição do acervo permanente, um percurso pela 
história da arte através do melhor do acervo do MARGS.

rou uma

ues e

Memórias de Porto Alegre
A Sala Berta-Locatelh sedia, até o dia 31 de março, a exposição Porto Alegre na Memória. A seleção de 13 obras traz imagens 
da memória porto-alegrense. São óleos, aquarelas e xilogr 
Grande do Sul.
A curadora da mostra, Jane Cravo de Souza, optou por mesclar o academicismo às linhas mais modernas dos gravuristas. 
Para isso, uniu obras de Edgar Koetz, Luiz Maristany, Ângelo Guido, Franz Pelichek, Libindo Ferraz 
O diferencial da exposição é a disponibilização de peq 
Riopardense de Macedo situam o visitante no tempo e na cidade.
A visitação está aberta ao público de terças a domingos, das 10 às 19 horas.

produzidas por grandes nomes das artes visuais do Rioavuras

e outros.
textos, ao lado das telas. As inscrições do historiador Franciscouenos

MARGS
CAFE Durante o verão, o Café do MARGS oferece 
variada opção de cafés gelados. A dica para fevereiro é o 
capuccino gelado com uma das especialidades da casa: o 
pavê de sorvete sabor chocolate. Para quem não dispensa o 
sabor inconfundível do café, a sugestão é misturá-lo ao sor
vete de creme coberto com chantilly e raspas de chocolate. 
A partir de abril, o Café reiniciará suas atividades culturais. 
Fique atento à programação. Visite o Café do MARGS de 
terças a domingos, das 10 às 19 horas. Fone: 3211-4945.

AAMARG5 Todo o amigo do Museu pode contar 
descontos ao fazer compras junto às empresas parceiras: Arte 
Antigüidades Dariano, Casa Masson, Ótica Confiança, Win 
Tour, Arteplantas, Arte Nobre, Nieto Molduras, Edelweiss, 
Arte & Cia, Casa do Desenho, Galeria Belas Artes, Nathan 
Jóias, Rota Cultural Turismo, Cárdio Método, rede de ho
téis Plaza e Revista Aplauso. É fácil tornar-se sócio da 
AAMARGS. Visite o site www.margs.org.br e preencha o 
formulário. A Associação de Amigos funciona de terças a 
sextas, das 14 às 17h30min. Fone: 3224-4255.

EX i ENSAü Nos meses de janeiro, fevereiro e março acon
tece o Projeto Verão 2002. São cursos intensivo e extensivo 
de História em Quadrinhos, ministrados pelo Grupo Le
gião. A programação das atividades de extensão para o ano, 
terá suas matrículas abertas a partir de fevereiro nas aulas de 
Aquarela Básica, Desenho da Figura Humana e Desenhe Pin
tando. Além destes cursos, o MARGS está estudando 
propostas de cursos, que abordarão as técnicas de pintura e 
gravura. As inscrições podem ser feitas no Núcleo de Ex
tensão do MARGS, pelo telefone 3227-2311, ramal 15.

LOJA Neste início de ano, a Loja do MARGS preparou 
uma novidade que homenageia as artes plásticas do Rio 
Grande do Sul. São camisetas ilustradas com uma das obras 
de Aldo Locatelli datada de 1951, que está em exposição 
no Palácio Piratini. Além desta, que pode ser uma sugestão 
de presente para quem visita Porto Alegre no verão, já está 
à venda o calendário com a grife do Fórum Social Mundial. 
A edição, em formato CD, traz imagens da primeira edição 
do evento. E para os que ainda não tiveram a oportunidade

de conhecer o Livro do MARGS dentro da série do Banco y 
Safra, pode encontrá-lo na Loja do Museu, junto 
outras edições da coleção Museus Brasileiros. A Loja do 
MARGS funciona de terças a domingos, das 10 às 19 ho
ras. Fone: 3228-8533. E-mail: lojadomargs@terra.com.br

BIS I R O Para quem passa as férias em Porto Alegre, o Bistrô 
do MARGS reserva duas sugestões, uma para o almoço e 
outra para o happy hour. A dica do chefé uma salada Bonadei 
como entrada; uma agradável composição de cogumelos na
turais, tomates secos, rúcula e caponata de berinjela. O prato 
principal pode levar o nome de quem projetou a sede histó
rica do Museu: Wiedersphan traz filé recheado com tomates 
secos, rúcula e mussarela, acompanhado de risoto milanês. Já 
a sobremesa pode ser uma refrescante torta de sorvete cober
ta com calda de frutas vermelhas. Para o happy hour, a dica é 
o sanduíche light National Galery acompanhado pelo sabo
roso coquetel Pina Colada, com suco de abacaxi, rum, 
cointreau e creme de coco. Prove as delícias do Bistrô diaria
mente, das 1 lh às 21 horas. Fone 3225-4484.
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Fotografias de rua. 1965

Mundo-abrigo: ele considera a elaboração espacial das fave
las (dos anos 70 no Rio de Janeiro) como

experimental,uma arquiteturacampo transformável, incorporando as soluções
para o dia-a-dia como uma atividade posi-

experimental tiva, “algo que não nasce da casa estruturada
nos modelos conhecidos”. Oiticica interessa-
se pela ligação orgânica entre as diversas par-

aberto tes funcionais dos espaços do barracão, con
siderando inclusive as conexões entre as áre
as internas e externas, em topologia que

enfatizar a situação de uma fortemente vinculadas a um desejo corresponderia às suas utopias artísticas, re-eram
arte coletiva, qye pudesse de mudanças sociais no Brasil. conhecidas nos seus penetráveis e labirintos,
contar com a participação Há uma proposição deste artista que é exem- “Tropicália” (\967), por exemplo.como a
do espectador de modo piar, correspondendo à sua vontade de vin- Em suas reflexões, Oiticica aponta para o
visceral, fazendo a ligação cular a arte ao social. Trata-se de “Mundo- caráter ousado de sua experiência, pois de-
definitiva entre manifesta- Abrigo”: um texto-obra escrito em 1973, monstra que a situação brasileira da época
ção criativa e coletividade. quando a sua produção já não mais se vin- não poderia estar recebendo idéias tão sub-
Uma experiência radical não culava às tradicionais categorias da arte. versivas em relação à distância definida en-
pode menosprezada ou Anos antes, ao comentar seus “Parangolés”, tre arte erudita e arte popular, ouser mesmo
esquecida. Nos momentos 
em que se deseja pinçar uma 

questão importante do monte de feno de 
nossas inquietações - uma agulha de ouro 
no palheiro ordinário, como Cildo Meireles 
nos fez ver - o melhor é remexer em nosso

por volta de 1964, Oiticica já propunha a 
intersecção entre a arte e a vida afirmando;

entre arte e antiarte, para utilizar os seus 
conceitos. Mas também nos lega uma se
mente, dizendo o quanto o projeto é aber
to a outras circunstâncias. Se Oiticica dese-

"Estou Possuído". 1967

8 Depare-se repentina e distraidamente com 
um conjunto de latas velhas, empilhadas e 
enfileiradas, próximas a um poste, onde há 
um trapo amarrado a balançar-se com o 
vento. Para alguns, nada mais do que um 
fragmento indesejável do cotidiano a po
luir a paisagem urbana. Para outros, uma 
pontuação poética da realidade, uma possi
bilidade de ferir um olhar pleno de limita
ções, advindas de pré-condicionamentos 
sociais e culturais, apesar do que há de sen
sibilidade em cada um de nós.
Latas para acondicionar e transportar água, 
para beber ou lavar os carros na rua, podem 
estar apontando mais para o “incontível, o 
inatingível e o incabível” de uma urgência 
real do que para uma metáfora ou proposi
ção artística. Latas para sinalizar bloqueios 
do trânsito, latas para aquecer comida ou 
pele de quem está com frio, são as latas ab
solutas de Gilberto Gil em Metáforas. Afi
nal, o que sabemos nós acerca das necessi
dades e das improvisações populares? 
Foram algumas destas construções impro
visadas que desencadearam grande parte do 
processo de trabalho do artista Hélio 
Oiticica, que irreversivelmente passou a

“O museu é o mundo; é a experiência cotidi
ana”. Avançando e assumindo o risco de suas 
invenções, Oiticica chega, então, ao “Mun- 
do-Abrigo”, projeto jamais realizado, confi
gurando um “fracasso”, no dizer do próprio 
Oiticica. E por quê fracassou este projeto 
que absorvia a arte como programa de vida, 
uma possibilidade de elaboração produtiva 
das relações de cada um com o seu contex
to, incluindo a ocupação de viver como “ati- 
vidade-comportamento”, uma experiência 
estética?

jou que diferentes camadas da população 
brasileira pudessem experimentar suas prá
ticas enquanto não submissas a circunstân
cias de ordem social-ético-políticas, cabe a 
nós plantarmos tal semente.
Em momento de Fórum Social Mundial, 
onde um outro mundo é possível, que ele 
seja também abrigo, guarida para este grão 
que ainda podemos plantar, se quisermos, 
quem sabe em uma lata velha de óleo, va
zia, abandonada em uma ruela qualquer de 
nossa cidade.

arquivo de referências essenciais: Hélio 
Oiticica é uma delas. Seus conhecidos 
“Bólides” tiveram origem em um arranjo 
de latas. Seus "Parangolés” são o exemplo 
do quanto a experiência da reunião de ma
teriais diversos, recolhidos dos restos do 
mundo, podem se transformar em obra, 
desde que seja assumido seu caráter experi
mental e valorizada a associação, a costura 
entre os elementos e os gestos de quem os 
apresente enquanto arte. “Acham-se ‘coisas’ 
que se veem todos os dias mas que jamais pen
savamos procurar. É a procura de si mesma 
na coisa- uma espécie de comunhão com o 
ambiente.(...) Há aqui uma disponibilidade 
enorme para quem chega: ninguém se cons
trange diante da arte”, registrou em Aspiro 
ao grande labirinto (Rocco, 1986)
As preocupações de Hélio Oiticica não se 
restringiam, é obvio, a problemas de ordem 
estética ou conceituai. Nem dirigiam-se a 
uma estetização da miséria ou da violência, 
o que seria um absurdo. Suas inquietações

Fazendo parte da proposição geral de “Mun
do-abrigo”, estava o projeto de trabalho 
denominado "Barracão"cuja idéia era a de 
reconhecer o espaço urbano como experi
mentalmente apto a experiências de grupo. 
No texto que acompanha o projeto, Oiticica

Elida Tessler 
Artista plástica, professora 

do Instituto de Artes da UFRGS

m?r-
diz que “Barracão” revela uma potencialidade
viva de uma cultura em formação defmin-
do-a como a possibilidade aberta de uma
cultura. As idéias de Hélio Oiticica iam con
tra a folclorização do que vinha sendo de
nominado arte primitiva ou popular brasi
leira, ou culturas impostas artificialmente:
“Toda a parafernália cultural-patriótico- fol-
clórica-nacional é opressiva”. Neste trabalho,


