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EDITORIAL
será inaugurada no Museu lsaac 
Femandez Blanco, em Buenos Aires, a 
exposição Missões, que durante os meses 
de março e abril trouxe recordes de 
visitação ao M ARC>S. Salientamos que 
esta mostra, realizada em parceria com o 
IPI LAN e com Arte Viva, terá curadt>ria 
e assessoria técnica da equipe do 
MARGS, o que vem reafirmar a posição 
do Museu como centro de referência 
das artes plásticas no país e, agora, 
também, no exterior. Ao mesmo tempo, à 
convite do governo francês, a direção do 
Museu visitará neste mês a Bienal de 
I yon, reunindo-se com diretores de 
importantes museus de arte para tratar de 
intercâm b i os c ul tu r ai s.

duas telas do artista Waltércio Caldas, um 
dos expoentes da arte contemporânea 
brasileira que, a partir de agora, estará 
representado no acervo do Museu.
Neste número do Jornal do MARGS, 
além de refletirmos sobre o modernismo 
na arte brasileira, damos início à série 
Ateliê de Artistas, seguindo os endereços 
da criação. A primeira visita foi ao ateliê 
de Gustavo Nakle, no Morro da Cuíca, 
em Belém Novo, um espaço muito 
peculiar ao estilo do escultor uruguaio 
radicado desde os anos 70 em Porto 
Alegre. Em julho, o MARGS recebeu 
dois bronzes do artista, doados pelos 
empresários Justo Wêrlange Joige 
G erdau) ohannpeter.
F. importante registrar que ainda neste 
segundo semestre o MARGS ultrapassará 
as fronteiras nacionais. Em novembro

Até 17 dc outubro, estarão nas 
pinacotecas do primeiro piso, Pancetti, 
Djanira, Di Cavalcanti, Portinari, Anita 
Malfati entre outros grandes nomes da 
arte nacional do século XX. Esta 
exposição, que substitui a do Museu 
Nacional de Belas Artes, reveste-se de 
especial significado, uma vez que, através 
dela, nossos visitantes poderão perceber 
a ruptura que o evento modernista 
representou em relação ã estética 
acadêmica do século XIX. O 
rompimento com os padrões estéticos 
vigentes pode ser notado no projeto 
gráfico e na museografia cuidadosamente 
concebidos para a mostra dos pintores 
m o d e mi s tas no M A R GS.
Na solenidade de abertura da exposição, 
no dia 29 de agosto, o colecionador 
Gilberto Chateaubriand doa ao MARGS

0 MARGS espera setembro com a 
mostra 0 Modernismo na Pintura 
Brasileira. Esta exposição brindará o 
público gaúcho com 49 obras da 
coleção Gilberto Chateaubriand, do 
Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, e dará continuidade 
a nossa proposta de apresentar, 
ao longo deste ano. a trajetória 
da pintura brasileira.

Fábio Coutinho 
Diretor do MARGS

MAM-RJ Pao de açúcar, 

baía da Guanabara e artes visuais
ocorreram as polêmicas do concretismo e 
dc> neciconcrctismo, as mostras CDpinião 65, 
Opinião 66 e Nova (Dbjetividade, sinalizan
do as tendências da criação em tempos de 
ditadura. A famosa Geração 80, que reto
ma o prazer da pintura, fez do M AM a sede 
de sua primeira exposição em 1983.

() acervo particular do Museu (cerca 
de dois mil itens) possui algumas peças es
trangeiras de envergadura como, por exem
plo, -W16 do Jackson Pollock,O nutre figu
res sttr un socledo Giacometti cM/le Pogany 
de Brancusi, além de obras de Max Bill,
1 Ians I lartung, entre outros. A coleção de 
fotografia suspende olhares do século X1X, 
dc Natan a Marc berrez, até imagens con
temporâneas como as fotomontagens de 
Athos Bulcão e Mário Cravo Filho.

Dizem alguns que o século XX será 
lembrado como o século do cinema, o sé
culo das imagens em movimento. Nesse 
ponto, o MAM é uma referência especial 
com seu trabalho raro de preservação dc 
uma história pouco conhecida dos própri
os brasileiros. Recebeu em 1955 uma doa
ção da Cinemarhèquc Française e guarda 
consigo toda a produção da Atlàntida, 
Herbcrt Richers, F.C.Barreto e R. Farias, 
entre outros. Além da filmografia brasilei
ra recente, conserva documentários histó
ricos produzidos no país desde o início do 
século, além de promover as consistentes 
mostras de exibição. Seu acervo, hoje, soma 
20 mil títulos.(G'da Colin)

A chegada da coleção Gilberto 
Chateaubriand, no MARGS, conhecida 
internacionalmente como uma das mais 
representativas da arte brasileira do sécu
lo XX, quebra, no mínimo, uma tradição 
cultural centralizadora. Trata-se da primei
ra vez que um conjunto de tal envergadu
ra, sob a guarda de um museu, sai do 
clássico eixo Rio-Sâo Paulo e viaja para 
multiplicar seus públicos. A exposição 
recorta uma coleção de cerca de 4.500 
itens a partir das experiências e da diver
sidade da pintura brasileira em quase nove 
décadas. A coleção de Gilberto 
Chateaubriand, formada a partir de 1953, 
reconta a história da arte no país e está 
sob a guarda do Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, em regime de 
comodato, há sete anos. Além do acervo 
próprio de artes plásticas e fotografia, o 
MAM também abriga a coleção Família 
Clark, com obras deixadas pela artista 
Lygia Clark, compondo um painel siste
mático de uma carreira que questionou 
radicalmente o conceito de arte.

Se a arquitetura significa, hoje, um dos 
elementos atrativos dc um museu (âs ve
zes o principal), Affonso Reidy marcou 
fundo a arquitetura brasileira com as linhas 
arrojadas dos quartenta mil metros qua
drados do MAM carioca. O paisagismo de 
Burle Marx, no cenário de beleza genero
sa do aterro do Flamengo, emoldurou parte 
da história das artes plásticas no Brasil. Ali

2

Detalhes da obra A japonesa. 
realizada em 1924 por Anita Malfatti
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OPINIÃO
Redescobrimento: êxito ou equívoco?

A Mostra do Redescobrimento Brasil 500 Anos introduziu 
uma nova modalidade de apresentação de obras de arte entre 
nós: a festa a qualquer preço. Já fazia muito tempo que uma mos
tra de arte não provocava tanta celeuma entre nós. Muitos os 
elogios, principalmente do grande público e de alguns eminentes 
intelectuais. Muitas as reclamações, principalmente de pessoas di
retamente ligadas ao mundo das artes plásticas: museógrafos, ad
ministradores de museus, ardstas e estudantes.

Como esta é uma coluna de opinião vou me posicionar: sou 
contra. Sou contra a substituição da prioridade das obras em favor 
da exposição. Até onde entendo, quando se faz uma mostra de 
artes visuais (ou qualquer outra mostra, não importa que objetos) 
deve-se priorizar a visibilidade daquele que é o objeto da apresen
tação. A mostra do Redescobrimento, no afã de criar um grande 
evento, deslocou aquele que deveria ser o foco de interesse - as 

obras - para outro lado - o espetáculo. Temos magníficas 
ambientações, tremendos cenários, belíssimas instalações, 

mas, infelizmente, uma péssima mostra de artes visuais. 
Vê-se tudo antes da obra, às vezes vê-se tudo, menos as

Barroco de Bia Lessa concorre furiosamente com a riqueza da 
estatuária religiosa brasileira até quase submeigi-la num caos de 
rosas de papel amarelas e roxas. A “Arte do Século XIX”, de Mar
cos Flaksman, não se decide entre recompor um cenário “de épo
ca” e usar painéis absolutamente inadequados (em altura e largura) 
à maior parte das obras. “Arte Afro-Brasileira” tem uma cenogra
fia pomposa, com imensas cortinas, que só ressalta ainda mais o 
vazio do projeto curatorial sectarista e preconceituoso, no que seg
menta a produção dos artistas negros relegando-os a uma catego
ria à parte, como se não fizessem parte do sistema. Ainda no Pavi
lhão da Bienal temos as partes Moderna e Contemporânea, 
“arquiteturadas” por uma equipe comandada pelo brilhante arqui
teto Paulo Mendes da Rocha, autor da reforma da Pinacoteca do 
Estado de São Paulo. Mas ele errou a mão: quem foi que disse que 
nós podemos ver desenhos e gravuras penduradas a um metro e 
setenta de altura? E por que pintar com aquele cinza depressivo, 
centenas de metros de paredes vazias, enterrando a mais brilhante 
produção plástica de nossa história num deserto deprimente? Será 
que eles odeiam arte moderna e contemporânea? Mas como toda 
regra tem exceções Daniela Thomas acerta em cheio nas “Imagens 
do Inconsciente”. O espaço é fluido e inteiramente adequado às 
obras (em cores, altura dos painéis, altura das salas etc.), propician
do ilma fruição e compreensão sem igual em toda a mostra.

Os outros dois prédios têm grandes momentos de total 
inadequação: a Oca sofre de uma inadequação insuperável, a des
peito da estupenda instalação de Naum Alves de Souza. Obras 
foram colocadas atrás de telas (não são véus não, são telas mesmo) 
tomando-se invisíveis, assim como invisíveis são aquelas outras 
colocadas em vitrines que refletem nos olhos do espectador as lu
zes da sala, seja através dos acrílicos que as constituem ou de suas 
bases de metal polido. “Negro de Corpo e Alma” é excessiva e 
caótica, além de indefensável como curadoria. “Arte Popular”, tam
bém de Emanuel Araújo, sofre do mesmo pecado comum ao. 
curador - é excessiva até a anulação (veja-se, por exemplo, as pare
des inteiramente recobertas de xilogravuras de cordel) - mas tem 
alguns belos acertos, como o teto de ex-votos que foi reproduzido 
fotograficamente e colocado no chão. A parte da “Carta...” é intei
ramente dispensável. Mal se vê a carta enterrada no meio de tantas 
pinturas alusivas e evasivas e tantos outros objetos...

Não é só por culpa das cenografias e arquiteturas que a mostra 
falha, mas também por equívocos e falta de foco de algumas das 
curadorias. Grave é querer impor ao público como “o panorama 3 
mais arrojado que já se projetou sobre a arte brasileira” uma mos
tra que peca pelo excesso e pela pretensão. E uma megamostra, 
mais acertado seria dizer um megaevento, mas na verdade o que 
vemos é um ataque de megalomania. Em termos de curadoria é 
um retrocesso enorme: já que tivemos “Tradição e Ruptura”, “Bienal 
Brasil Século XX” e “O Olhar Estrangeiro”, todas criteriosas, pro
fundas e enriquecedoras, não se realizando, portanto, a ambição 
dos organizadores, qual seja, “um exercício crítico” sobre a arte 
brasileira, conforme texto no catálogo em versão abreviada.

Mas o que de mais grave me parece é que de agora em diante 
um novo parâmetro se estabelece nas exposições: teremos cada 
vez mais cenografias e arquiteturas em vez de projetos 
museográficos, isto é, mais espetáculos e menos educação. Talvez 
seja hora dos museógrafos buscarem trabalho nos teatros e nos 
escritórios de arquitetura...

obras.
Numa estratégia pouco correta, pois visa deslocar 

o eixo da discussão, denominou-se o arranjo das 
obras no espaço físico de cenografia ou de 

arquitetura. Ora bolas, cenografia é a 
arte de apropriar um espaço (o 

palco) aos fatos apresenta
dos. Arquitetura é arte de 
edificar, de dispor um edifí
cio e, no sentido figurado, é 
um plano ou projeto. As duas 
artes podem (e devem, den
tro das medidas) ser postas 
a serviço daquela que é a arte 
de expor de modo claro e 
preciso as obras, “adaptando 
o edifício às necessidades 
museográficas, introduzindo 
métodos eficazes para sua 
compreensão (das obras)”, 
segundo Aurora León. Con
forme outra autora, Danièle 
Giraudy, museografia é “a ex- 
posição dos objetos (...) com 
o objetivo de criar um conta
to direto entre o acervo e os 
visitantes.” Pois bem, não há 
museografia na mostra do 
Redescobrimento. O que ve
mos é um grande espetáculo 
onde as obras entram como 
meras coadjuvantes.

No Pavilhão do Ibirapuera 
a quase total invisibilidade das 
obras em “O Olhar Distante” 
nos leva a interrogar sobre as 
razões de trazer tesouros a um 
custo tão alto e enfileirá-los no 
escuro como em uma reserva 
técnica exótica (com suas 
inexplicáveis árvores azuis). O

Manipulaçao eletrônica sobre
imagem de Nossa Senhora da
Conceição (Museu das Missões)
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Paulo Comes 

Artista Plástico, Pesquisador e 
Doutorando em Poéticas Visuais na UFRGS

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

Agora, você pode homenagear 
quem você quer bem e, 

ao mesmo tempo, ser solidário 
com quem precisa. Ligue para 

(51) 249.1777 e adquira os 
cartões da Spaan. Quem recebe 
não é 0 único a agradecer você.
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Av. Nonoai, 600 - CEP 91.720-000 
torto Alegre - RS - Fone (51) 249.1777
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Djanira, 0 Violoi
óleo sobre tela.

EXPOSIÇÃO✓

A mostra Modernismo na 
Pintura Brasileira 

reúne obras 
de Anita Malfatti. Tarsila do 

Amaral, Di Cavalcanti, Portinari, 
Vicente Rego Monteiro, Cícero 

Dias. Goeldi, Lasar Segall, 
Carlos Scliar, Iberê Camargo, 

Hélio Oiticica, entre vários 
outros. Como conjunto, revela o 

projeto histórico do 
modernismo como construtor 

da imagem do Brasil na 
primeira metade do século, 
a abstração e o concretismo 

dos anos 50, a nova figuração 
da década de 60, além da 
redescoberta do "prazer de 

pintar” pela Geração 80. 
A mostra tem curadoria de 

Reynaldo Roels Jr, curador da 
coleção Chateaubriand no 

MAM-RS e pode ser vista até 
17 de outubro, nas Pinacotecas 

do Museu, num denso 
panorama histórico e 

conceituai do desenvolvimento 
da pintura no Brasil ao longo 
do século da modernidade.

mm

Arte Brasileira: tradição e modernidade
✓

4VJ:

A coleção de Gilberto Chateaubriand 
privilegia a arte brasileira moderna e con
temporânea, evidenciando obras de artis
tas que, ao se proporem reconfigurar o cam
po artístico no país, buscam o diálogo com 
as produções dos grandes centros cosmo
politas.

tecipar c combater o status quo. As suas ações 
de destruição e construção, as obrigam a 
constante auto-reflexão e teorizaçào, pres
cindindo de qualquer referência nacional.

Já no Brasil, desde o século XVIII, a 
arte tem manifestado a necessidade de con-

ços étnicos (mestiço e indígena) e de um 
certo lirismo com vistas a marcarem a sua 
distinção da arte européia. Esta questão é 
retomada no século XIX, com o indianismo 
na literatura e nas artes plásticas.

A preocupação com o caráter do lugar 
e as questões étnicas continuam sendo o 
foco de atenção das vanguardas modernis
tas, nos anos 20 que, ao buscarem a criação 
de novas poéticas, o fazem partindo da pai
sagem tropical e dos tipos étnicos mesti
ços, tendo em vista a integração racial e a 
definição das diferenças em relação à cul
tura lusitana. Para os artistas definirem a 
arte brasileira, seria necessário estabelecer 
os limites que a separam do colonizador. 
Para tal, eles resgatam a mítica do passado 
nacional, buscando as raízes culturais e a 
essência da arte com vistas à criação de 
novas poéticas e a reordenação social do 
país. Essas intenções são decorrentes dos

|

figurar a sua identidade, seja através da pin- 
A modernidade estética européia emer- tura de paisagem, seja por meio de imagens

ge no século XVIII e ordena o próprio cam- religiosas, assumindo o papel de constru-
po de conhecimento e institucional, tendo ção simbólica antes da emergência do Es- 
como fim atingir a autonomia da arte e cri- tado Nacional moderno. A paisagem se 
ar novas poéticas, de forma a se adequa- constitui nos séculos XVII e XVIII na Eu- 
rem às mudanças sociais, propiciadas pela 
industrialização e pelo desenvolvimento ci
entífico e tecnológico. O embate entre arte 
e máquina exige do artista repensar as suas 
práticas e funções sociais. As concepções 
de arte moderna são produzidas pelas van
guardas, cujas experimentações e retóricas 
de ruptura em relação ao passado, desem
penham, ao mesmo tempo, o papel de an-

:

V

ropa, como gênero autônomo e moderno, 
revelando a consciência objetiva do sujeito 
diante da natureza e o seu olhar sensível às 
singularidades do país. A configuração do 
caráter do lugar na paisagem brasileira é 
decorrente não apenas do modo como nos 
vemos, mas também da visão do outro (via
jantes estrangeiros). Nas imagens sacras bar
rocas, é recorrente a representação dos tra-

M | A R G S
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as artes Concreta, Neo-Concreta e o 
Abstracionismo Informal emergem no 
eixo São Paulo/Rio dejaneiro, nos anos 
50, negando os referenciais simbólicos 
nacionais. Dentre os artistas destacam- 
se Milton Dacosta, Hélio Oiticica, An
tônio Bandeira e Iberê Camargo. Nesta 
época, a Bienal de São Paulo e os no
vos museus - MASP, MAMSP e MAMRJ - 
propiciam a difusão das vanguardas in
ternacionais e o diálogo do artista bra
sileiro com as mesmas, porém sem dei
xar de revisar a arte no país. Já nos anos 
60, as “novas figurações” centralizam o 
foco de atenção nos problemas políti
co-sociais específicos, decorrentes da 
repressão e da censura estabelecida 
pelo regime militar, porém sem aban
donar a interlocução com a arte inter
nacional. Os artistas, em geral, utilizam 
as linguagens da comunicação de mas
sa e têm o fim de estreitar o contato 
com o público, resistir à ditadura e fa
zer proposições coletivas. Entretanto, 
a arte brasileira atinge a sua autono
mia a partir das obras de Hélio Oiticica 
e Lygia Clark que investigam soluções 
no interior da própria cultura.

elista.
2,5x60,3cm,1944 rrw
^^vínculos que os modernistas mantém 
r com a arte européia, da necessidade 

de delimitar as suas diferenças e da 
insatisfação com a política das oligar
quias rurais.

No início do movimento, da exposição 
de Anita Malfatti (1917) à Semana de 22, 
observa-se que as questões relativas à iden
tidade cultural ainda não estão formuladas.1 
Apesar dos modernistas colocarem em xe
que a arte produzida no Brasil e contesta
rem as concepções das instituições pelo seu 
caráter conservadoi; do grupo que apresen
ta as suas obras na Semana de Arte Moder
na, apenas Anita Malfatti e Vicente do Rêgo 
Monteiro revelam o domínio de novas po
éticas, respectivamente, originárias do 
Expressionismo e do Pós-Cubismo. Mes
mo que grande parte das obras não sejam 
modernas, a modalidade da exposição o é, 
já que essa ocorre juntamente com as ma
nifestações contundentes de escritores e 
recitais musicais, bem como revela a inten
ção do grupo de transformar a arte no país, 
num momento de euforia com o seu pro
cesso de modernização.

Apesar dos discursos de ruptura e do 
combate ao status quo, a arte brasileira não 
atinge a autonomia, visto que não renuncia 
às suas tradições nacionais e preserva rela
ções com as produções européias dos anos 
20. Neste momento, no Velho Mundo, 
emergem os Estados Totalitários e as van
guardas abandonam as suas ações revolu
cionárias, em prol de linguagens mais ho
mogêneas. Os modernistas estudam e man
têm contatos com os mestres do retomo à 
ordem e com as produções resultantes de 
grandes sínteses formais das vanguardas, 
condicionadas também à retomada das 
raízes nacionais e à manutenção de valores 
estáveis. Tarsila do Amaral, por exemplo, 
estuda com André Lhote, Léger e Gleizes, 
acreditando estar fazendo o exercício mili- 

ftttr, ao passar pelo Cubismo, mas de fato 
. ela jiprecndc os princípios rigorosos do 

fotfi' /t-.os quais estàc > alicerçadi >s nas

Cândido Portinari, Espantalhos, 
óleo sobre tela, 81 xl OOcm. 1940

Maria Lúcia Bastos Kern 
Professora do Programa de Pós-Graduacão em 

História da PUCRS

1 A preocupação com a identidade evidencia-se 
sobretudo a partir de 1924, quando o grupo 
divide-se em vertentes que têm em vista proje
tos ideológicos distintos para o país.
2 Durante o Estado Novo, os temas nacionais 
presos às representações narrativas tinham o fim 
pedagógico e a visão de unidade da sociedade 
brasileira.

cedimentos do Cubismo. É em Paris que 
ela redescobre o Brasil, suas culturas primi
tivas e populares, bem como o seu lirismo. 
Outros artistas, como Di Cavalcanti e 
Portinari, absorvem também a estrutura 
formal do retour à 1’ord >v, porém exploran
do, sobretudo nos anos 30 e 40, a temática 
social, na qual as questões étnicas estão 
muito presentes. -Já Cícero Dias e Ismael 
Nery aderem às poéticas fantásticas, conf 
as quais representam o lirismo e o incons
ciente coletivo, assim como a própria indi
vidualidade do artista (Nery).

Após a Segunda Guerra Mundial e 
o Estado Novo, os artistas, conscientes da ne
cessidade de criar uma arte autônoma, afas
tam os vínculos da mesma com a literatura 
e o sistema de representação. O elementos 
formais, como a linha, a cor e o plano são 
trabalhados e a obra passa a ter valor por 
ela mesma. E a partir desta concepção que Tarsila do Amaral, 0 vendedor de frutas.

óleo sobre tela, 108,5x84,5cm, 1925.
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Design: 

uma breve 

reflexão

Vivemos em
uma época em que tudo o que re
mete à comunicação se traduz no superla
tivo, aparentemente. Recebemos informa
ções visuais e outras, “Va multimídia”. So
mos bombardeados por elas. A maior par
te de nós, leitores deste jornal, se sente con
fortável em relação à tecnologia e conse
gue viver e produzir neste mundo “high- 
tech”.
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de design.
Percebo várias vezes, no meu trabalho 

diário como designer e - principalmente- 
no trabalho como ministrante de cursos de 
design de superfície, que é raro alguém se 
preocupar com o que vem antes da cadei
ra pronta, do tecido estampado do seu ves
tuário, do automóvel que dirige. É 
se fôssemos “na loja” e lá “nascessem” os 
objetos. Mais ou menos como “Papai do 
Céu nos fez”. Não tem nada que questio
nar, nada nos motiva a isto. É assim, está 
tudo pronto para a gente consumii; pois 
consumir faz parte da nossa vida. E pt, sau
dações.

Ecologia? Ah, sim, está na moda... É 
verdade. Móveis de madeira estão sendo 
substituídos por outros materiais, porque 
o pessoal do Greenpeace grita um boca
do. Mas quem pensa em trocar a madeira 
pelo metal, pelo vidro, etc? Ah, não se sabe, 
deve ser o pessoal lá das indústrias, talvez. 
Quem, exatamente, não se sabe.

Não lembramos daquele ser pensante, 
que é o designer que estudou um tanto de 
arte, outro de assuntos técnicos, mais ou
tro tanto de comunicação, filosofia, 
marketing e que tem como principais me
tas da vida, de um lado, se expressar de 
uma maneira estética e criativa, dentro de 
parâmetros e limites reais e, do outro lado, 
atender ao ser humano que é o consumi
dor deste resultado. O designer é o 
“solucionador” de problemas e produz mo
tivado pelo desafio de alcançar e oferecer a 
solução mais adequada e interessante ao 
seu cliente e para a sociedade em geral.

(3 paradoxo inicialmente citado de que, 
se convivemos naturalmente com exemplos 
de design altamente sofisticados como, por 
exemplo, os equipamentos domésticos que 
utilizamos (som, computador, TV), os au
tomóveis, os aviões, etc, também convive
mos paci ficamente com a nossa ignorân-
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Mas...paradoxalmente, não sabemos 
ainda muito bem o que é design, para que 
serve e o que fazem os designers. Mesmo 
que estejamos totalmente inseridos num 
ambiente dominado pelo design, 
interagimos com ele de uma maneira cons
ciente. É quase como se fôssemos crian
ças, respiramos o ar à nossa volta, incons
cientes de nossa natureza de dependên
cia. E possível entender isso quando nos 
lembramos das várias vezes, durante a 
nossa vida, que deparamo-nos com toma
das de consciência que nos “acordam” e 
nos fazem sair de alguma “sonolência” em 
assuntos dos mais diversos.

Não temos cultura de design em nossa 
sociedade, no nosso país. Não crescemos 
com informações no assunto. A grande mai

oria do nosso povo pode, in
felizmente, considerar-se 
“analfabeta” em design. Signi
fica, então, que enquanto o 
planeta grita por soluções que 
os designers podem oferecei; 
e que já acontecem faz tempo 
nos países culturalmente mais 
informados, nós, brasileiros, 
ainda nos defrontamos com o 
problema da desinformação, 
do desconhecimento. Ou seja, 
em matéria de cultura de 
design, estamos muito atrás de 
vários outros países.

Paradoxalmente, porque 
somos um povo sensível às co
res, à música, à comunicação - 
das bases às elites - alcança
mos maestria na música popu
lar, no artesanato, no carnaval. 
Mas vivemos mergulhados na 
escuridão de todo o processo 
inteligente e sensível que exis-

cia, o nosso desconhecimento em relação 
à multiplicidade de processos e fatores en
volvidos na construção desse meio-ambi- 
ente tecnológico que ignora e exclui, geral
mente, um meio-ambiente mais humano, 
mais generoso com os cidadãos afastados 
deste mesmo meio-ambiente. O que que
ro dizer é que a utilização dos serviços do 
nosso designer em nosso país é principal
mente uma “subutilização”. Porque, no mo
mento em que nos conscientizarmos do 
papel do nosso designei; do seu potencial 
e de suas possibilidades, não continuare
mos confundindo-o com aquele que é ca
paz de tornar nossos objetos apenas lin
dos e modernos, em nos deslumbrar tão 
somente com recursos e soluções digitais- 
mas, também, em oferecer resultados que 
beneficiam a todos: à terceira (e quarta) 
idade, às classes de menor renda, às in
dústrias que precisam se modernizai; às nos
sas crianças, aos nossos parques e praças, 
às nossas vilas. Tudo isso aliando seu co
nhecimento geral e sua vocação poética e 
estética para criar um mundo melhor à nossa 
volta, um mundo onde a sofisticação é tam
bém sinônimo de simplicidade, de nature
za essencial, de conforto c de integração.

O designer tem um papel fundamental 
a desempenhar no nosso meio. Ele não 
pode continuar a ser confundido com um 
competente e hábil maquiador da nossa 
“infra-estrutura digital high-tech” e que ape
nas se preocupe com “merchandising”, con
sumo e comunicação internauta. Ele deve 
ser entendido como aquela pessoa que 
adquiriu ferramentas importantes para nos 
oferecer um mundo melhor.
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Sistema expositor para fotografia 
concebido pelo arquiteto 
Júlio Caetano da Silva para o 
Theatro São Pedro.

Renata Rubim 
Designer de Superfície
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omenagem aos oitenta
Duas exposições em homenagem aos oi
tenta anos do artista gaúcho Carlos Scliar 
estão programadas pela Secretaria Munici
pal de Cultura para o mês de setembro. No 
dia 21, inaugura uma delas na Sala Berta- 
Locatelli do MARGS. Scliar também faz 
parte da seleção da mostra de pintura 
brasileira no século XX, confirmando 
seu lugar entre os grandes artistas da 
nossa época que consolidou a 
modernidade nas artes visuais do país. 
Formado pelo fascínio e pelo movimento 
do cinema, a história de menino prodígio 
começa na imprensa com ilustrações para 
as seções literárias dos suplementos infan
tis dos jornais porto-alegrenses. Nos anos 
30 colabora no ateliê gráfico da Editora 
Globo, reduto de Zeuner, de João Fahrion, 
de Edgar Koetz. Atento aos movimentos

modernistas do centro do país (parti
cipou da Família Artística Paulista), 
logo polariza com a ala mais conser
vadora do circuito artístico local e fun
da, numa época de valorização de as
sociações de classe, a Associação 
Chico Lisboa.
Nos anos 40, Scliar vai para ofro n /de Guerra 
e de lá nascem seus famosos cadernos de 
registro de uma humanidade privada de 
senddo. A luta pela paz conduz o artista ao 
longo dos anos 50, assim como uma pos
tura de engajamento no Clube de Gravura 
de Porto Alegre e na participação do Gru
po de Bagé. Escolhe o Rio de Janeiro como 
seu endereço fixo a partir dessa época. Sua 
inquietação sempre o levou a caminhos di
versos, ao exercício de diversas linguagens 
e à criação sempre estimulante de paisagens, 
marinhas, retratos e naturezas-mortas.

Un mois. un peintre Se você quer praticar o
francês através da vida e da obra de pintores famosos, não perca o 
módulo Claude Monetque começa no dia 30 de agosto e segue 
até 27 de setembro no MARGS. A promoção é da Aliança Francesa, 
com duração de 10 horas. Para participar, os interessados devem possuir 
um conhecimento elementar do idioma francês. Descontos de 20%
para sócios da AAMARGS, alunos da Aliança Francesa e ex-alunos do 
curso Un mois, un peintre. O encontro ocorre sempre às quartas, 
das 15 às 17 horas. Informações pelo telefone 222-6070.

Carlos Scliar, Da série Carlitos.
linoleogravura. 1943

MARGS
PEDRO WEINGARTNER - O professor de 
história da arte Círio Simon fala no dia 26 
de setembro, às 17 horas, sobre a vida e a 
obra de Pedro Weingartnet; um dos repre
sentantes do rigor da arte acadêmica e que 
deixou eternizado em suas telas cenas do

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 Grá
fica Pallotti.

BISTRO - Cardápio internacional, bons vi
nhos e cremes quentes (o tradicional caldo 
de feijão às quartas) já fazem parte do 
cotidano acolhedor do Bistrô do MARGS 
que nào fecha nunca sua cozinha. Para 
cerrar esse inverno rigoroso, não esqueça 
de experimentai; numa tarde qualquer, o 
charme e o sabor do chocolate branco com 
morangos. Aceita-se reservas para eventos 
exclusivos (até 70 pessoas). De segunda a 
sábado, das 10 às 21 horas, sem fechar a 
cozinha. No domingo, das 12 às 19 horas. 
Telefone: 286-5687.

em homenagem a George Gershwin 
com o grupo Bakery Jazz Troup que 
lotou o café em julho passado. Couvert 
artístico a RS 5. Funciona de terças a 
domingos, das 10 às 19 horas. Telefo
ne: 211-4945.

en-

cotidiano do século XIX, além de paisagens
no au-e imagens literárias. A palestra será 

ditório do MARGS, às 17 horas, com entra 
da franca.

AAMARGS - Os Amigos do MARGS contri
buem ativamente para que o Museu conti
nue a ser uma referência nas artes visuais. 
Os interessados em associar-se, em diversas 
categorias, podem se dirigir à sede da Asso
ciação no subsolo do prédio. É bom lem
brar que os sócios têm direito a votar e 
votado para os cargos de diretoria, partici
par das assembléias gerais e propor medi
das para a entidade. Entre os benefícios so
ciais, o amigo usufrui de descontos em gara
gens próximas da Praça da Alfândega, 10% 
na I x)ja, Bistrô e Café do MARGS e 10% em 
parceiros como Arteplantas, Arte Nobre, 
Nieto, Arte e Cia, Edelwciss, Galeria Belas 
Artes, Natan Jóias e Casa do Desenho. A 
AAMARGS funciona no subsolo do museu, 
de terças a sextas, das 10 às 1 lh30min e das 
14 às 18h. Telefone: 224-4255.

LOJA - Durante exposição do Modernismo\ y 
a Loja do MARGS oferece diversos produ
tos com reproduções das obras expostas 
da coleção Gilberto Chateaubriand. São 
moletons, camisetas, bolsas, caixas, além 
do belo catálogo e livros afins. Veja tam
bém os produtos do projeto Mão Gaúcha 
que recupera características e materiais do 
artesanato rio-grandense dentro de uma con
cepção de design moderno e arrojado. Para 
quem quiser percorrer a história da arte em 
vídeo, não perca a coleção de títulos do acer
vo do MASP. A Loja do MARGS funciona de 
terças a domingos, das 10 às 19 horas. Tele
fone: 228-8533.

CURSOS - Estão abertas as inscrições para 
os cursos do MARGS no segundo semes
tre: Arte contemporânea ocidental: segun
da metade do século com José Augusto 
Avancini; Cultura brasileira: temas eproble
mas com José Augusto Avancini; História 
da arte no Rio Grande do Sul com Marilene 
Pieta; Pintura em aquarela com Nathaniel 
Guimarães; Desenho da figura humana 
com Plínio Bemhardt; Desenho ao ar livre 
com Plínio Bernhardt; Desenho e 
expressividade com Carlos Wladimirsky e 
História em Quadrinhos {módulos infanto- 
juvenis, básico e avançado) com o grupo 
Legião. Informações sobre horários, preços

ser
CAFE -Venha preparar seu próprio café no 
Café do MARGS. Uma variada linha de lico
res está disponíveis para dar o tom e o sabor 
de sua criatividade. Outra novidade é o lan
çamento do grão descafeinado da Segafredo, 
marca italiana de Bolonha. E quem chegar 
nas tardes de terça e quarta vai conhecer 
outro italiano, o artista plástico Matteo 
Domenici Di Giorgio, que escolheu a beleza 
do local para recriar, na hora, retratos, fla
grantes, sujeitos. E nos dias 16 e 23 de se
tembro, às 17 horas, tem reprise do show

A ceramista KàtSllkO NâkdflO
mostra seu trabalho recente nas Salas 
Negras do MARGS a partir do dia 13 de 
setembro. Promoção IEAVI.

Parceiros do MARGS
•Ativa
•Banrisul

•Cerdau •Lojas Renner
• Hotel Plaza São Rafael 
•Ouro e Prata Turismo
• Revista Aplauso

•Start Pre-Press 
•Trindade Indústria Gráfica 
•Varig

•Happy Man 
•Casa do Desenho •Kreybel 
•Edelweiss

•Acori Comunicação 
•Arteplantas •Lojas Pompéia . -•*
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Está tudo vivo no espaço do devaneio deATELIÊ Gustavo Nakle. O tronco de eucalipto ne-
gro corta seu ateliê em obras e, no corte, ali-

nta com seiva o caos. Isso aqui está uma
suruba, grita o ardsta irreverente, debocha
do, quando sabe que o personagem principal
dessa invenção é o seu próprio ateliê. Em cima 
do eucalipto, já houve uma casinha de Tarzan,
sim, uma casinha de Tarzan, desejo concreti
zado de um velho menino de árvores. Gosto 
do gosto das folhas, essas são as árvores da 
minha infância entalhadas na minha alma.

A casa, agora, modifica-se no oposto, li
mite em que Nakle transita sempre e detona

ia criação: a dualidade. O despojamento
quase absoluto cede lugar para a possibilida
de do conforto. O que antes era cozinha,
quarto, banheiro, sala e espaço de criação,
tudo no mesmo tempo caótico, vai se trans
formar numa casa-arte com espaços defini
dos para criai; dormir, tomar chá e, lógico,
um mirante para a paisagem do Guaíba, o 
sul do rio, onde Porto Alegre é Belém Novo.

A reforma do ateliê remexe na rotina cri
ava- Nesse ano, Nakle quase afogou-se no —

mar de Santa Catarina. As imagens terríveis 
[ transformaram-se num ritmo menos frcnéti- 

co de trabalho, em que criar não carrega tan- 
|ÉÉ to o peso da obsessão. Há vontade de trans- 

fonnar a tal casa do castelhano lo 
endereço em que arte também seja terapia.
Na bagunça da construção, imagina o local 
das@

uco num
Peças únicas de
Gustavo Nakle
doadas ao acervo do

turas fontes para seus alunos, da pirâ-MARGS. em julho.
pelos empresários mide de vidro, dos caminhos de mosaicos e <Jorge Gerdau

troncos.Johannpeter e
Justo Werlang Dali, a cidade pode se refratar num tem

po lento, no som dos vôos do aeroclube, na
festa dos cachorros mansos que recebem
quem chega no pequeno sítio do Morro da
Cuíca. A cidade imaginada na oficina de criação
teria a mão de Gaudí. Redescobriria suas gra
des rendilhadas (doces heranças portuguesas Cf>esquecidas) e oferecería para os passantes
muitas esculturas à matgem do rio, além de <
arte em postes de luz. Em Montevideo, o sá
bio Vinícius de Moraes aconselhou o jovem
uruguaio, estudante da Escola Nacional de

' ■£Belas Artes, a buscar a Bahia, mas foi Porto
Alegre que Nakle encontrou nas viagens
enlouquecidas dos anos 70.

GLSeu primeiro ateliê foi em Alvorada e de
lá saíram os hilários Alvoradenses, caricatu
ras do barro, da classe média baixa e da Coca-
Cola. Ele mesmo, ao tentar refletir sobre as
figuras que giram no excesso, no grotesco, 3no sincrctismo, reconhece um acento mexi
cano no seu jeito de traduzir o local, o uni-

Oficina de criação e verso comum a todos. Essa carga agressiva CDirreverência no
de expressividade já lhe rendeu méritos e fi-Morro da Cuíca

em Belém Novo las imensas de público, por exemplo, na XIX tr>Bienal de São Paulo (1987) quando instalou
80 esculturas de grandes dimensões de fibra
de vidro policromada, personagens do J uízo,
Putgatório e Paraíso de Dante.

ça preta i
quebra a paz
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J| xadrez como forma para expressar seu fi 

nio pelo contraste, o maniqueísmo dos p
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[ J?? ^sonagens caricaturais. Avança nas leituras de 
Ésquilo e nas imagens dzPrometeu Acorrentado

Da serieac Alvoradenses
exposta no

para comentar, no seu estilo tão próprio, o 
castigo injusto dos deuses à ousadia de um
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