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EDITORIAL
Nossas expectativas se confirmaram 
e a mostra panorâmica de pinturas 
De FransPosta Eliseu [ 'isconti conquistou 
o espectador com a grandiosidade das 
imagens do acervo do Museu Nacional 
de Belas Artes, das primeiras paisagens 
brasileiras construídas na luz baixa 
européia até cenas épicas, marinhas, 
retratos, naturezas-mortas, alegorias, 
eenas cotidianas flagradas por pintores 
que privaram com intelectuais do porte 
de Machado de Assis.
O público expressivo que chega ao 
MARGS diariamente tem a possibilidade 
de resgatar parte da nossa memória 
visual, de conhecer a vigorosa tradição 
acadêmica fundante do nosso sistema 
artístico e o trabalho sofisticado de 
pintores que cruzaram o século XX, 
convivendo também com as polêmicas c 
os desafios de ruptura da modernidade. 
Para dar curso a essa história, o Museu 
prepara outro intercâmbio com um dos

museus mais importantes do país, 
também do Rio de Janeiro. No final de 
agosto, chega até Porto Alegre, para as 
Pinacotecas do MARGS, a importante 
coleção de Gilberto Chateaubriand, sob a 
guarda do Museu de Arte Moderna. 
Reunindo 50 pinturas, a mostra O 
modernismo na pintura brasileiraexibiráo 
legado de nomes que fizeram a arte nesse 
século como Anita Malfati, Di Cavalcanti, 
Volpi, Iberè Camaigo, Victor Arruda, 
Antônio Dias, Carlos Vergara, Cícero 
Dias, entre vários outros.
Para marcar seus 46 anos de atividades na 
última semana de julho, o MARGS 
recebeu seu público com um seminário 
especial sobre arte acadêmica e palestras 
temáticas. Um dos marcos 
comemorativos, sem dúvida, foi a doação 
de dois bronzes de Gustavo Nackle pelos 
empresários Justo Werlang c jotge 
Gcrdaujohannpeter, peças únicas que 
vão enriquecer, sem sombra de dúvida, o

acervo de esculturas do MARGS.
Nesse número dojornal do MARGS, 
sublinhamos alguns quadros da exposição 
do Museu Nacional através de olhares 
diversos; abrimos a central para uma bela 
discussão entre a plástica e a música, 
lembrando também que, em 2000, a 
nossa Orquestra Sinfônica, a OSPA, 
completa 50 anos. Por fim, resgatamos 
um pouco a fala do professor português 
Alexandre Melo, que visitou Porto Alegre 
no mês passado, e exercitamos a releitura 
do acervo a partir de um quadro de um 
dos mestres da aquarela no sul, o 
minucioso José Lutzenbeiger.
Lembramos ainda a programação intensa 
do museu, sobretudo a carteia de cursos 
que movimenta o MARGS a partir do 
segundo semestre.

Fábio Coutinho 
Diretor do MARGS

José Ferraz de Almeida Júnior. Recado Difícil. 
óleo sobre tela. 139X79cm. 1895OLHAR

Arte e utopia
Entre as obras da exposição De brans 

Post a Eliseu Viscon//que o MARGS apre
senta atualmente, graças a um convênio es
tabelecido com o Museu Nacional de Be
las Artes do Rio de Janeiro, há um quadro 
de José Ferraz de Almeida ) únior chamado 
Recado Diftci/c assinado em fins do século 
XIX: um dos primeiros na história da pin
tura brasileira a colocar figuras do povo hu
milde no plano central. Trata-se da repre
sentação pictórica de uma cena do interior 
paulista, onde um menino camponês des
calço, chapéu entre as mãos, olhos baixos e 
ar temeroso, hesita em se afastar de casa. 
Atrás dele, de pé, na soleira da porta semi- 
aberta, uma mulher fita-o como se nada 
pudesse fazer contra o fardo de um desti
no e a heteronomia de um mundo, desde 
há muito, radicalmente hostil aos trabalha
dores rurais.

A imagem convida a uma reflexão, cuja 
dramaticidade é agravada pelas políticas 
neoliberais que naturalizam a exclusão so
cial e tomam os padrões civilizatórios, pro
metidos pelo próprio capitalismo nas ori
gens, um bem de luxo acessível a uns pou
cos contcmporaneamente. Hoje, aquelas 
antigas promessas sobre distribuição da ri
queza, conforme o bolo crescesse, não são 
encontradas na retórica do grande capital 
sequer em dias de festa. Não à toa, o 
neoliberalismo evoca no plano do real a fic
ção de Geotge Orwell em ArepúbUca dos 
animais. Em especial a passagem em que, 
após a tomada do poder na fazenda pelos 
porcos, estes divulgam em cartazes seu pro
grama político através do slogan “Todos 
os animais são iguais, porém alguns são mais

iguais que outros”. Orwell parodiava en
tão o stalinismo. Pode dizer-se o mesmo 
diante das conseqüências anti-igualitári
as resultantes dos ajustes fiscais recomen
dados pelo Consenso de Washington. 
Com um agravante: nunca a divisão de 
classes assumiu, antes, uma forma tão 
excludente.

O belíssimo óleo sobre tela de Almeida 
Júnior, assim, exerce uma crítica social que 
mantém o vigor, a capacidade de interpelar 
a sensibilidade das pessoas e despertar em 
todos uma indignação republicana. Ao con
verter em objeto de distinção estética um 
cenário corriqueiro na existência dos pobres 
oriundos do campo, a arte do grande pintor 
retira-nos da indiferença e da apatia 
provocadas por um cotidiano embrutccedor. 
Repõe na ordem do dia da sociedade um 
problema que, por si, evidencia os limites 
da democracia representativa moderna para 
resolver injustiças sociais históricas.

Thomas Morus, em 1516, na Inglater- 0 
ra, em sua famosa Utopia, já denunciava os £ 
males da concentração de terras e da cres- s 
cente pauperização de latgas parcelas do
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campesinato, condenado a emigrar c vagar c,Ue espera ver concretizado. A partir daí,
sem rumo em busca de oportunidades de os discursos utópicos cumprirão o papel de

um ideal-regulador da ação política dos 
transformadores sociais, por exemplo, do 
MST ao defender a rcfonna agrária no Bra
sil atual. Almeida Júnior remete também a 
um desejo. Mas vai além: por instantes, con
segue antecipar em nossa subjetividade o 
sentimento da utopia realizada. Não é este, 
afinal, o sentido da arte?

vida e trabalho. A alternativa apontava para 
uma sociedade de agricultores que tivessem 
na atividade agrícola a principal fonte de 
renda e, na escola, a possibilidade de apren
der um ofício artesanal. Era bastante à épo
ca, considerando que idéias de cidadania, 
de assistência aos desfavorecidos por parte 
do Estado e de políticas públicas ainda eram 
uma quimera. Morus conclui o relato con
fessando que, na verdade, anseia mais do

Luiz Marques
Secretário-adjunto de Estado da Cultura
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CAPA

Breve comentário em torno de 

uma pintura e de uma épocaArtur Timóteo da Costa.
Alguns colegas: sala de professores, 
óleo sobre tela. 45,5x170,6cm, 1921

roto r. Zago

Uma das pinturas selecionadas 
para a exposição De Frans Post 
a Visconti - momentos importantes 
da pintura no Brasil, do acervo do 
Museu Nacional de Belas Artes, 
e, agora, reproduzida neste 
número do Jornal do MARGS, 
denomina-se Alguns colegas: 
sala de professores, pintada e 
exposta no Salão da Escola 
Nacional de Belas Artes, 
em 1921. Seu autor. Artur 
Timóteo da Costa (1882-1923), 
morreu tragicamente no Hospício 
de Alienados, no Rio de Janeiro. 
O mesmo fim. aliás, que teve o 
seu irmão. João, pintor de igual 
talento, em 1932. A pintura é 
um dos derradeiros trabalhos 
conhecidos, assinados e datados 
pelo autor. Artur Timóteo da 
Costa, que concebeu uma das 
obras mais conhecidas da 
coleção do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
- Dama de Branco presta 
homenagem a um grupo de 
contemporâneos, artistas todos, 
alguns professores da Escola 
de Belas Artes.

Vários dos personagens retratados são 
identificáveis. À direita do observador; no 
canto inferior, podemos ver um auto-retra
to de Artur com sua mão esquerda pousa
da no ombro do irmão João. A figura de 
grandes bigodes, que aparece no canto su
perior direito, pertence ao caricaturista Raul 
Pederneiras (1874-1953) que formou com 
Calixto Cordeiro (1877-1957) ej. Carlos 
(1884-1950) a trindade maior da caricatura 
brasileira nas décadas iniciais do século XX. 
À esquerda de João Timóteo, encontramos 
o melancólico e elegante Rodolfo 
Chambelland (1879-1967), professor da 
Escola e irmão de Carlos Chambelland 
(1884-1950), outro pintor que foi incluído 
na exposição De D rans Posta Visconti. Ou
tros participantes desta mostra estão repre
sentados: o casal Lucílio (1877-1939) e 
Geoigina de Albuquerque (1885-1962), que 
foram Diretores da ENBA, ambos de ócu
los, e Hélios Seelinger (1878-1965), de ci- 
garrinho na boca, à esquerda do Lucílio. 
Foram identificados, ainda, o pintor Fran
cisco Manna (1879-1943), o primeiro à es
querda, que viveu alguns anos de sua in
fância e adolescência no Rio Grande do Sul, 
depois de sua chegada da Itália, expondo, 
em 1898, na loja Ao Preço Fixo de Porto 
Alegre; Pedro Bruno (1888-1949), o pintor 
de Paquetá, de gravata borboleta, ao lado 
de Manna, além dos escultores José Otávio 
Correia Lima (1878-1974), discípulo prefe
rido do grande Rodolfo Bemardelli (1852- 
1931) e Armando Magalhães Correia (1889- 
1944), às vezes confundido com Rodolfo

Amoedo, localizados entre Georgina de 
Albuquerque e Rodolfo Chambelland.

A maioria dos personagens representa
dos fazia parte da “nata” artística do Rio 
de Janeiro, às vésperas da Semana de Arte 
Moderna de São Paulo. Talvez, por esta ra
zão, estejam, hoje, um pouco esquecidos e 
venham sendo citados, ligeiramente, por 
parte dos historiadores da arte mais 
comprometidos com as conquistas do 
movimento moderno no Brasil. Mas, na 
época, eram conhecidos e festejados e 
vários deles são entrevistados em um dos 
livros mais interessantes sobre questões 
de arte publicado em nosso país: A in
quietação das abelbasde Angyone Costa 
(Pimenta e Mello e Cia., RJ,1927). Lucílio 
e Geoigina Albuquerque, Rodolfo e Carlos 
Chambelland, Hélios Seelinger, Correia 
Lima, Magalhães Correia, além de nomes 
consagrados como Visconti, Amoedo e 
Parreiras, dão o seu testemunho sobre o 
estado das artes produzidas, no Brasil, na
quele período.

Comumente, estes artistas são rotula
dos de “acadêmicos”, não no sentido origi
nal da palavra, ou seja, de que os seus tra
balhos estão relacionados com “a doutrina 
e os ensinamentos de uma academia de pin
tura, como por exemplo, a Academia Im
perial de Belas Artes ou a Escola Nacional 
de Belas Artes” (conforme José Roberto 
Leite), mas num sentido pejorativo, como 
inimigos da renovação fonnal, como con
servadores e, até mesmo, como estetica
mente reacionários. A verdade é que inú

meros destes pintores citados estavam lon
ge da prática acadêmica mais usual, como 
comprovam os exemplos de boa parte da 
obra de Lucílio e Geoigina de Albuqueajue, 
Hélios Seelinger e os próprios irmãos Ti
móteo, nas experimentações envolvendo o 
estilo art-noveaude Arturejoào, na decora
ção do Pavilhão do Brasil na Exposição de 
Turim, cm 1911, na pintura neo- 
impressionista de Geoigina de Albuquerque 
e em certo simbolismo satírico de Hélios 
Seelinger Não esqueçamos que O retrato de 
Olgária Mariano (MN BA), de Portinari, que 
lhe deu o Prêmio de Viagem ao Estrangei
ro cm 1928, se assemelha, em muito, ao 
espírito que envolve Alguns colegas: sala de 
p mfessore x O certo é que não somos tão afor
tunados, em termos de talento, para des
prezar artistas do porte dos integrantes do 
quadro de Artur Timóteo da Costa. Todos 
fazem parte de uma época formativa das 
nossas artes visuais. Viveram num Rio de 
Janeiro que desperta a nostalgia de todos. 
Para nós, do Museu Nacional de Belas Ar
tes que possui dezenas de obras destes ar
tistas, eles estão bem vivos. Em segmento 
de uma das galerias permanentes do 
MNBA, que contempla as três primeiras 
décadas do século, a quase totalidade dos 
pintores, citados acima, está representada 
e, até hoje, suas obras, expostas, despertam 
a curiosidade e a admiração dos visitantes 
do museu.
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Pedro M.C. Xexéo 
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BACH: 250 ANOS

Pontes para o infinito
). S. Bach nasceu e viveu na província 

alemà, de 1685 a 1750. Percorreu cortes e 
comunidades com o encaigo de tocar e pro
duzir música para os cultos da fé luterana 
ou os ócios da aristocracia. Afora as 
atribulações normais de uma existência, não 
passou por nada de excepcional. Amava a 
vida familiar: teve duas esposas e vinte fi
lhos. Ao morrei; deixou um nome reveren
ciado como pai amoroso, profissional res
ponsável e competente e exímio 
instrumentista. O supremo criador da mú
sica só seria valorizado a partir do século 
XIX.Tcria Bach percebido a imensidão de 
seu talento? Há quem pense que sim, con
siderando que, em várias obras, ele usou as 
notas si bemol (B), lá (A), dó (C) e si natu
ral (H), como estrutura da música. Toda
via, é duvidoso. O que é certo é que ele 
compunha pensando em Deus e no próxi
mo. Colocar sua Arte a serviço de cultos e 
de príncipes se lhe afigurava normal: tal era 
a prática habitual num tempo de artistas- 
serviçais em uma estrutura aristocrática e 
clerical, conhecida como Antigo Regime.

Jamais Bach se opôs ou questionou seu 
mundo. Nunca lhe pareceu uma demasia 
compor música de valor transcendente para 
um rotineiro culto dominical ou para um 
príncipe a quem pedia um favor. Temos de 
Bach uma imagem sisuda, mas ele foi um 
homem afável, comum e preocupado com 
as contas do armazém. Compunha fugas 
que constituíram pontes para o in finit< > — e 
tomava cerveja com amigos em finais de 
tarde...

A plástica barroca
Na época de Bach, as artes plásticas 

transitavam - desde o falecimento de 1 .uís 
XIV em 1715—do barroco prolixo, suntu
oso, solene e majestoso para o fococó, um 
barroco “fim-dc-estação”, estilo mais gra
cioso, elegante e expressão de uma nobre
za fútil e entediada. Embora encontremos 
um espírito rococó em certas músicas de 
compositores considerados barrocos - sem 
excluir Bach - tal espírito veio a se encon
trar plenamente á vontade na música da 
primeira geração do classicismo, a que foi 
de I Iaydn a Mozart.

Quando o barroco musical chegou ao 
auge, com Bach (1685 - 1750), Haendel 
(1685-1759) e Vivaldi (1678-1741), nas ar
tes plásticas, este estilo já declinava. Neste 
ponto, cabe a questão: o que identifica uma 
obra barroca? De começo, o preconceito 
classicista e suas propensões à simetria e ao 
estrito racionalismo levaram a um despre
zo pelo barroco: não por acaso, o termo 
espanhol “barrueco” designava pérolas de
feituosas. O barroco era uma “deformação” 
do classicismo, enfim, o exagerado, o re
buscado, o imperfeito.

A revisão da História da Arte, por au
tores como Wõllflin, Faure e d’Ors, con

duziu à revalorização do barroco. Avançan
do mais, descobriu-se por detrás da 
teatralidade c dramaticidade do estilo um 
período instável, confuso, permeado de 
hesitações e conflitos, produzindo insegu
rança nas consciências. Um mundo feudal 
estava, paulatinamente, sendo corroído pela 
emergência do capital burguês. A religiosi
dade se debatia entre fé e razão, dogma e 
ciência, reforma e contra-rcforma, 
Renascimento e Idade Média. Torna-se 
compreensível que esculturas e pinturas 
adquirissem movimento, exprimindo a ins
tabilidade dos tempos. Os apainelados fe
chados foram substituídos por formas aber
tas, intensas, dinâmicas, ornadas de volutas 
e espirais A composição em diagonal jo
gou as figuras no espaço da incerteza e a 
luz, sombra e perspectiva deixaram de ser 
usadas para representar e passaram a ser 
usadas para obtenção de efeitos. O movi
mento e instabilidade retratados com elo
quência retórica, vieram a colocar a Arte 
num universo tumultuado, turbulento e dra
mático.

Os ornamentos do som
Tal percepção confere à apreensão das 

artes uma visão unitária. É importante des
tacar que, muitas vezes, a música barroca 
se vale do recurso da polifonia - o entrela
çamento de várias melodias, em diferentes 
alturas, formando um todo harmônico. Tal 
como vemos numa pintura barroca: várias 
cenas, em um só quadro, exigindo urna 
multiplicação do olho, como a polifonia 
exige a multiplicação do ouvido. As frases 
musicais recortadas, picotadas, rendilhadas 
são afins â plástica barroca do 
omamentalismo detalhista, repleto de por
menores e sobejamente rebuscado. Volutas 
e espirais, constantes no decorativismo bar
roco, podem ser “ouvidas” na música do 
mesmo estilo. Por que não escutar a intro
dução do Concerto op.3, n“ 11, em ré me
nor, de Vivaldi? Ou o Movimento rí’ 1, do 
concerto duplo, em ré menor, de Bach, 
BWV 1043? Ou o movimento n° 3, do con
certo duplo, também em ré menor, tam
bém de Bach, BWV 1060?

A exuberância multicor do barroco pic
tórico se faz extraordinária em representa
ções ilusionistas, como no teto da igreja de 
Santo Inácio, em Roma, pintado por Andréa 
Pozzo: é uma reprodução magnificente e 
arrebatada do Paraíso, pintura feita para 
exaltar sensações e emoções e provocar a 
cumplicidade devocional do espectador. 
Esses mesmos efeitos majestosos encon
tramos nos corais Glória de Vivaldi, Dona 
Nobls Pacemde Bach cJUeluia&c Haendel — 
a capacidade orgiástica de provocar “lo 
stupore”.

A plástica barroca forma uma unidade 
a partir da união lógica de inúmeras partes, 
detalhes e pormenores. A dinâmica de um

quadro implica contraste, confronto, como 
na música onde é comum o recurso per
gunta/ resposta: um tema é apresentado e, 
em seguida, repetido em outra altura sono
ra, no denominado estilo imita ti vo. No tre
cho central da Abertura BWV I06S, de 
Bach, a forma imitativa contém um discur
so saltitante e tricotado - uma linha meló
dica pergunta e outra responde: parece con
versa de comadres. Considerando-se a fuga 
um desenvolvimento estético do estilo 
imitativo, o citado trecho de Bach é exem
plar do modo c(imo Villa I xibos qualificou 
a fuga: conversa.

As pinturas barrocas utilizavam o con
traste claro/escuro e luz/sombra para ex
primir intensidade e conflito, assim como 
os contrastes de dinâmica - “forte” e “pia
no”-na música. No tipo de fraseado, como 
no jogo dos contrastes e na vocação para a 
opulência arrebatada, ancorada no ri mio do 
baixo-contínuo, a música bararea teve muito 
a ver com a estética visual. Inclusive na uti
lização policromática dos instrumentos 
como o óigão, o cravo, cordas, madeiras e 
metais.

Bach foi a quintessência da estética bar
roca na música: o diálogo melódico e flori
do, os recortes do fraseado, a exaltação mís
tica na interpenetração das vozes, os con
trastes de intensidade sonora, as volutas e 
espirais, a exuberância grandiosa dos co
rais, a verdade através da emoção, a busca 
do infinito e o recurso da fuga para expri
mir contrastes e conflitos, produzindo um 
tipo de música onde um tema é tocado con
tra si mesmo, criando frases sonoras se de
batendo em diferentes planos, rumo a uma 
conclusão lógica. Um simples olhara uma 
partitura de Bach nos fornece um visual 
de desenhos caprichosamente decorativos, 
sinuosos, ondulados, costurados, com uma 
música que deleita o ouvido, ansioso do 
sublime.
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Essência do instável
Bach morreu com o apelido de “velho 

caduco”, conforme os filhos, e já com seu 
posto em Leipzig preventivamente entre
gue a outro, o que foi, no mínimo, uma 
indelicadeza. Todavia, o tempo lhe fez jus
tiça. Assim como os artistas plásticos, Bach 
se valeu do idioma do movimento e do 
constraste para realçar a instabilidade per
manente do estar no mundo. Escultores e 
pintores barrocos realizaram imagens dra
máticas da fé para susci tar devoção, senti
mento e piedade — o mesmo que Bach com 
suas monumentais Paixões. Em ambos os 
casos, o Barroco pavimentou uma estrada 
de ouro e volutas, iluminada de majestade 
e exuberância, de modo a conduzir a alma 
arrebatada ao encontro de suas mais ínti
mas emoções.

Luiz Roberto Lopez 
Professor e historiador



Rubens, Paisagem com Filemone e Bauci. 
Acervo do Kunsthistorisches Museum. 
Viena. 1630-32

Paisagens da música
Música é espaço, é pintura, é desenho, é Na verdade, os estímulos visuais, não

aquarela, é arquitetura. Três obras-primas apenas aqueles originados por quadros, fx>-
tiveram sua criação estimulada pelas artes ram determinantes na criação de muitas
plásticas. I Ilha dos Mor/os, de Sergei obras-primas musicais. Veja-se o campo, na
Rachmaninoff (1873-1943) é o exemplo Sinfonia Pastora/de Beethoven; o lago, no
mais lúgubre. O poema sinfônico descriti- bailado de Tchaikowski; o rio (Moldaviá)
vo foi inspirado no quadro homônimo de no poema sinfônico de Bedrich Smctana;
Àrnpld Bõklin, pintor suiço do Séc. X1N, as fontes e os pinheiros de Roma, nas pe
que fez quatro variações da versão original. ças homônimas de Respighi; a noite (A
Rachmaninoff impressionou-se com a tela, \oiu 7 'ransfiguradà) dc Anu >ld Schonbetg ’a qual é tomada, quase inteira, por énorme o cisne (O Cisne de Tnonelà) dejean Sibclius
rochedo num mar sereno. Da ilha se apro- entre outros. Oito Maria Carpeaux, em Vo/a
xima um barco a remo trazendo, na proa, Nova História da Música, quando se refere à
estranha figura envolta num sudário. I da se música de Giovanni Pierluigi da Palestrina
dirige caminho aberto por altosa um (1525-1594), fala em “colunas musicais” e
cipestres. já Modesr Mussorgski (1839- “arquitetura gótica”. Diz ainda que a músi- 

lixposifão (de ca do compositor “lembra a luminosidade
18 4), série brilhante para piano - que se-
1881), cm Quadros de uma

do ar em basílicas como Santa Maria
ria ampliada magistralmente para orques- Maggiore e San Piettò in Vaticano”, enquan-
trápor Maurice Ravel - inspirou-se na to que a de Tomás Luís de Victoria (1540-ex-
posição póstuma de aquarelas e desenhos 1611) “faz pensar na escuridão mística das
de seu amigo Victor 1 lartmann. catedrais de Butges e Toledo”. cj

De fato, construções arquitetônicas,O composi tor Enrique Granados, por
sua vez, criou suas goyescas para piano ins
pirado em José Francisco de Goya e

como igrejas, estimularam a criação de
obras musicais, sendo um exemplo disso 

Lucientes (1 46-1828). O título completo j Catedral\ do 
da oht&éÇojescas: Ijjs Ma/os I inamorados(C)s

c () mp o s í to r p araguai o
Agostin Barrios. Á orquestra em atuação 
também dá um belo quadro, principalmen-Rutiões /Apaixonados). Mais tarde,

Granados escrevería uma ópera baseada te com o movimento uniforme dos arcos
num dos mais famosos quadros de Goya, dos violinos, violoncelos, violas c
Hl Pe/elf, que retrata o popular folguedo de 
se atirar para o alto um boneco de palha

contrabaixos (esculturas por natureza) e
do brilho dos metais.

ou, às vezes, um homem. O Tríptico
Marco Antônio Cunha 

JornalistaBotticceliano; obra para orquestra de Ottorino
Respighi (1879-1936), fala por si só.
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Roy Lichtenstein, Art.
óleo sobre tela, 91,4X172.7cm. 1962
(interferência)fllllll»*

mSSS»

Brincando
com

palavras

Arte pode ser tudo
A expressão remete a uma con
cessão utópica, no sentido tra
dicional da arte. Algo pacífico, 
consensual, dotado de particu
lar eficácia. Acreditava-se que a 
arte podia ser tudo, de forma má
xima, transcendental, no senti
do metafísico, social e religio
so. A arte, no seu melhor, trans
cendia a vida. Tinha a possibi
lidade de transformação.

Há fatores de insegurança que afe
tam os artistas e todos que traba
lham com arte e cultura. Posso 
apontar três: estéticos, profissio
nais e geoestrátégicos ou antropo
lógicos.

combinam aspectos locais, regio
nais e globais. Sem deixar de 
existir, no entanto, diversidade 
na uniformidade.

Crítico sem regras
Não há regras fixas para avaliar 
uma obra. Em um crítico de arteSem fronteiras

A insegurança estética resulta 
diretamente do fato do artista

Tudo pode ser arte e arte pode ser 
tudo. Este é o jogo de palavras que 
o Professor de Sociologia da Arte e 
Cultura na Universidade de Lisboa. 
Alexandre Melo propõe 
ao especular sobre a condição 
atual da arte e do artista.
Uma brincadeira a partir de 
expressões compatíveis, 
complementares ou simplesmente 
exclusivas. Tudo é permitido ao se 
falar em arte. Todas as idéias são 
expostas, questionadas, e passam a 
fazer parte deste jogo. Como 
poderia ser diferente se na arte 
tudo é permitido? Melo esteve em 
Porto Alegre participando do 
10o Simpósio de Artes Plásticas da 
Secretaria Municipal de Cultura.

o mais importante é a sua opi
nião e formação. E ter idéias so
bre a obra. Conseguir criar uma 
cumplicidade com õ mundo do

poder dizer, fazer e criar o que 
quiser. Não há fronteiras disci-
plinares ou convenções. Não 
vejo nenhum bloco novo, mas 
uma situação pulverizada. Esta 
é a situação mais desejada para 
o artista.

artista de maneira a dar pistas de 
acesso, hipóteses de interpreta
ção que vão enriquecer o públi
co intelectualmente. E tudo pode 
ser dito sobre arte plásticas. Cria- 
se um jogo de idéias e opiniões, 
deixando a opinião formal de 
lado.

Tudo pode ser arte
Essa discussão nos aproxima das 
práticas contemporâneas e das 
concessões da arte. Não há um 
objeto e prática que, em deter
minadas condições sociais e cul
turais, não possam ser conside
rados arte. Quando digo que 
tudo pode ser arte quero desig
nar uma situação atual em que 
não há limites estéticos ou for-

Condenado à liberdade
O artista, hoje em dia, pode 
aprender a fazer escultura, pin
tura, desenho, mas pode tam
bém fazer exatamente o contrá-

Museu mundo
Museu é uma instituição de con
sagração do artista e de obras. É 
um reconhecimento ao mais alto

rio do que aprendeu. Isto se 
aproxima daquele preceito filo-mais. Alguns denominam esta

situação como crise da arte, cri
se da estética ou crise em geral. 
Por que se a arte pode ser tudo e 
tudo pode ser arte?

sófico de Sartre que diz: o ho
mem está condenado a ser livre.

nível. Representa o ponto-de- 
vista do Estado e mobiliza a his
tória, sem deixar de estar aberto 
ao contemporâneo. Os museus 
são lugares que facilitam o con
tato do público com a diversi
dade das arte plásticas. Para atra
ir público, algumas instituições 
disputam efeitos arquitetônicos, 
como o de Bilbao, na Espanha.

O artista está condenado à sua 
liberdade.

Condição mutante
O que se chama arte hoje seria 
impossível há um ou dois sécu
los atrás. Esta questão mutantis 
obrigou a uma ginástica da es
tética. A diversidade, os diferen-

Pluralidade
O artista não sabe de onde vem 
seu trabalho. Com a queda das 
barreiras, ele perde a identidade 
cultural limitada. A inseguran
ça é conseqüência das conces
sões físicas de identidade. A 
questão é complexa. Já não se

6

tes horizontes e as possibilida- 
des infinitas da arte contempo-

Entrevista concedida 
à jornalista Luciana Vicente

rânea tomam possível a criação 
de novos paradigmas estéticos.

diz eu, mas eus. A pretensa cul
tura regional passou. Temos dú
vidas sobre o que somos. Me
lhor aceitar sermos eus.Signo da insegurança

Uma palavra surge, com freqüên- 
cia, quando se fala em arte, estéti
ca ou jovens artistas: inseguran
ça. Por trás deste enunciado sim
ples está uma arte em que tudo é 
possível, nada é impossível. A arte 
ultrapassou a fase em que estava 
submetida a crenças limitadoras.

Globalização
O processo de globalização traz 
mais uniformidade e diversida
de. A consciência de que não 
existem culturas homogêneas, 
fixas e fechadas trará uma ex
clusão de formas diversas que

Leve todo o acervo da Renner em 0+5x sem juros.
L O | SCartão Renner TOTALMENTE GRÁTIS, SEM TAXAS OU ANUIDADES. RENNER ;
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INDIVIDUAL
Postais são vozes, monotipias sao silêncios

Quem desvendou asMensagens Cifradas 
de Graciela Zar? O visitante que passou 
pelo Margs, durante o mês de julho, pode 
ter se perdido ou se encontrado diante do 
trabalho da artista argentina. Um enigma 
que esteve exposto nas Salas Negras, levan
do o público ao diálogo consigo, com os 
outros e ao silenciar profundo.

Monotipias e postais, nesta obra, con
jugam códigos complementares. Os pos
tais transportam mensagens afetuosas c 
lembranças, e as monotipias simbolizam o 
silêncio.

“Se podemos pensar no mundo, ele gira 
em um universo silencioso. Esta é natureza 
dos homens, dos animais, como nos colo
camos diante dos sons”. Com a idéia de 
quietude, Graciela cria suas monotipias. Se 
isso incomoda, ótimo. Certamente, um dos 
objetivos do trabalho, é o de gerar a 
inquietude interna, o questionamento, mo

mentos de pausa e reflexão.
Postais com mais de cinqüenta anos, ál

buns, caixas, conchas resgatam o passado. 
A artista faz uso, também, de objetos da 
gravura. A bandeja figura como caixa má
gica em uma das Séries, representando o 
fundo do mar.

Todos os postais têm suas bordas quei
madas. Esta é uma técnica que Graciela usa 
há anos. A inclusão do fogo, para ela, sim
boliza o tempo que passa, que se consome, 
que desaparece. O fogo como a possibili
dade de fazer visível o invisível e que reme
te ao interior pessoal.

Na segunda sala, usando os mesmos ele
mentos, é proposto um novo colóquio. 
Postais com imagens de diferentes deuses 
da mitologia representam o diálogo pode
roso do olhar sobre algo ou alguém. Este 
não é um olhar furtivo, mas contemplativo, 
místico, que se comunica e se deixa seduzir

pelo simples fato de estar mirando.
Graciela compra postais e objetos que 

se correspondem com imagens do seu in
terior. Primeiro faz a gravura, e depois pro
cura o postal que casa com seu trabalho. 
Uma obra abstrata, no primeiro momento, 
mas que acaba sendo figurativa

No antigo bairro de Santelmo, em 
Buenos Aires, é que a artista, especialista e 
professora em gravura, tem o seu espaço 
de criação. De onde se originaram mostras 
que foram expostas no Rio de Janeiro em 
1990, na Galeria do Instituto Argentino 
Brasileiro e, recentemente, no MARGS.

Quem desvendou as mensagens cifra
das de Graciela Zar? Mais pistas sobre seu 
trabalho? Em uma pequena caixa, com ti
pos antigos de letras, está escrito: as pala
vras unem

Luciana Vicente 
Jornalista

MARGS
CURSOS - Estão abertas as inscrições para 
os cursos do M ARGS no segundo semestre: 
O signo modernoIpós modem ocom José Luiz 
do Amaral (curso gratuito)\A rte contemporâ
nea ocidental: segunda metade do sécu/oaxnjo-é 
Augusto Avancini; Cultura brasileira: temas e 
p rob/emaJcomjosé Augusto Avancini; His
tória da arte no Rio Grande do. V///com Míuilene 
Pieta\Pintura em aquare/acom Nathaniel 
Guimarães; D esen h o da figura bumanacom 
Plínio Bemhardt; Desenho ao ar livre com 
Plínic) Bemhardt; Desenho e expmsividadecom 
Carlos Wladimirsky cHis/ória em Quadrinhos 
(módulos infanto-juvenis, básico e avança
do) com o grupo Legião. Informações so
bre horários, preços e inscrições no Núcleo 
de Extensão do MARGS (subsolo do mu
seu), de terças a sextas, das 10 às 1 lh30min 
e das 14 às 18h. Telefone 227-2311. Os 
cursos recebem apoio da Casa do Desenho, 
Star Pre-Press e Gráfica Pallotti.

moletons, camisetas, bolsas, caixas, além do 
belo catálogo e livros afins. Confira, nesse 
mês, o material da Funartc e seus livros e 
vídeos sobre arte. A Loja do MARGS está 
com uma completa bibliografia de arte para 
adultos e crianças. Entre as sugestões de 
presentes originais, estão os mobiles inspi
rados em desenhos de Leonardo da Vinci. 
Funciona de terças a domingos, das 10 às 
19 horas. Telefone: 228-8533.

BISTRO - Bons vinhos e bebidas quentes 
são as pedidas para o frio que ainda pro
mete cenas glaciais em agosto. Na carta de 
vinhos, os chilenos e argentinos estão bem 
cotados e com preços acessíveis. Para acom
panhar um encontro rápido, o Bistrô do 
MARGS sugere o chocolate branco quen
te,com morangos, vinho quente com chantilly, 
além do Café Orquestra e o Chocolate 
Bariloche. De segunda a sábado, das 10 às 21 
horas, sem fechar a cozinha. No domingo, 
das 12 às 19 horas. Telefone: 286-5687.

Ado Malagoli
A esposa do patrono e fundador do 
MARGS, dona Ruth Malagoli, estará no 
auditório do museu no dia 29 de agosto, 
às 17 horas, para um depoimento sobre o 
marido artista e professor. Será uma opor
tunidade preciosa para conhecer um pou
co da intimidade e do cotidiano do paulista 
Ado Malagoli, que marcou gerações de 
pintores que passaram pelo Instituto de 
Artes em Porto Alegre. Entrada franca.

CAFE - A apresentação GcrshwindS 
Wonderful, um passeio pelos clássicos de 
George Gershwin com o grupo Bakery 
Jazz Troup, lotou o Café do MARGS no 
mês passado e promete voltar num dos 
finais de semana de agosto. Além de ou
tras atrações musicais, a aconchegante 
cafeteria do Museu oferece, nesses meses 
frios, uma tradicional feijoada sempre às 
terças-feiras. No cardápio da casa, a nova 
delícia é o café com licor de damasco. Fun
ciona de terças a domingos, das 10 às 19 
horas. Telefone: 211-4945.

AAMARGS - Interessados em associar-se 
na AAMARGS podem escolher entre as 
diversas categorias: individual, familiar, es- 
tudante, maiores de 65 anos e planos espe
ciais para outros Estados. O amigo usufrui 
de descontos em garagens próximas da Pra
ça da Alfândega, 10% na Loja, Bistrô e Café 
do MARGS e 10% em parceiros como 
Arteplantas, Arte Nobre, Nieto, Arte e Cia, 
Edelweiss e Casa do Desenho. A 
AAMARGS funciona no subsolo do mu
seu, de terças a sextas, das 10 às 11 h30min 
e das 14 às 18h. Telefone: 224-4255.

Brasil 500 anos
A AAMARGS promove uma excursão 
para a exposição Brasil 500 anos no Par
que Ibirapuera cm São Paulo. O grupo 
sai no dia 25 de agosto e retorna no do
mingo, dia 27 de agosto. O pacote inclui 
passagem aérea (Transbrasil), duas noi
tes com café da manhã no Metropolitan 
Plaza, translados entre o aeroporto, ho
tel e exposição, com acompanhamento 
de um guia. Atenção: lugares limitados. 
Informações na AAMARGS: 224-4255

LOJA - Até o final da exposição do Museu 
Nacional de Belas .Artes, a Loja do MARGS 
segue comercializando produtos com re
produções das obras expostas. São

Fotos Mônica Xexéo
e Walter Fagundes

Montagem, abertura e *1? 
temporada da mostra de 

acervo do Museu Nacional G.

Parceiros do MARGS
•Ativa 
• Banrisul

•Gerdau •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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José Lutzemberger,
Gaúchos na Campanha.
aquarela, 18x25cm. s/d

O gaúcho vem teso, perna cutucando a negro Bonifácio que o Simões Lopes Neto sempre recomendou segurar a rédea como
montaria na espora. A mão tensionada na descreve entrando no povoado, com seu quem pega a mão de uma moça.
rédea indica que, daqui a pouco, o cavalo cavalo lobuno bem tosado e cola atada à Essa é nossa nobreza. No lampejo bár-
pára num sopetâo, arqueia o pescoço con moda canta-galo. Nem o Capitão Rodrigo baro, um halo dc sutileza: a rédea segura
tra o peito, e é só levar o corpo que ele vai Cambará, que um dia deflorou a alemã atrás com suavidade. Um cordão umbilical que
dc novo. Se for preciso, e isso era gabolice do muro do cemitério, espantado com aque- nos une ao cavalo, todo músculos e ossos
do velho domador de Bagé, entra no infer ia pele alva como o leite, como se tocasse galgando distâncias por nós. E vejo então
no para laçar o diabo pelas aspas e puxá-lo um outro mundo. Nem o seu Ornar Corti- que ele engolfa o vento pelas narinas, so-
de arrasto pra fora. Nossa mitologia fan- ça com seus parelheiros bem delgados, nem pra o ar pelo meio do freio, vai contido e
farrona, é claro, é muito maior do que nós. seu Ivo da Rosa recomendando paciência pode parar mas, num estalo, pode embalar
Vale o imaginário. Construímos um gaú- para não requentar a boca do potro, nem o ainda mais, ou rodopiar num segundo, dar
cho que é sempre outro. Florival, de sobrenome Vaqueiro voltas de novo, tamborilar o coração juntocomo

Como são outros esses ‘'Gaúchos na quase todos os negros do oco do Ibicuí da com o do cavaleiro, cruzar na direção con-
campanha” aquarela de ]osé Armada. rrária o minuano cortante, arquear a coste-na
I .utzemberger. () céu dc um cinza desmai- Quem olha um tipo a cavalo, de longe, la onde dobra a coxilha. Depois parar sere-
ado indica o frio entrando pelo sul. Os três no campo, tende a pintar retratos de sobe- no, súbito equilíbrio. Ou arrancar a galope
campeiros repontam o gado. () que vai mais ram >s d< > espaço e da distância. Como aque- com os cascos em fogo.
atrás, escondido, toca a boiada pra frente. le gaúcho, jogador de truco, bem pilchado Quando amainar a estafa, à noite, solto
Os do lado, a galopito, fazem o costado, e montado num cavalo de trote tinne, que no piquete, o cavalo beberá a água da sanga
para que a tropa ganhe rumo. Na frente ao entrar nas estâncias provocava o chusme banhada de lua, quebrará a geada com os
deve ir o sinuelo, o guia que indica o cami- da peonada: cascos, resistirá ao frio emponchado pela
nho para os outros. Mas esses gaúchos são - Lá vem aquele homem que parece um alma selvagem agora domesticada. Quan-
modelares, limpos, de aparência nórdica. O 
cavalo, típica raça clássica de sela, é alto, pelo 
tino, cabeça arabesca. Deve ser da cepa que, 
conta a lenda, foi lapidada pelo profeta 
Maorrté. Suntuoso demais para nossa cam
panha errante. A aquarela nos limpou a ter
ra. Sem terra, não temos drama. Sem dra-

conde de baralho. do voltar à mangueira, ao primeiro assovio, 
cessará seu ímpeto de desconfiança. A 
milonga do Mauro Moraes diz que, ao pri
meiro grito tio homem, o cavalo fica ali, 
maneado pelas raízes. E nos oferece as pa
tas fortes que não temos. Encharca nossa 
pele de terra e de sol. Alatga os caminhos 
do campo. Liberta o olhar das aquarelas.

Na aquarela, o campo ganha outros ma
tizes. O cinza pedregoso, o espinheiro de 
um cactus furtivo, as touceiras ressequidas 
pela geada, e a bombacha quase colada na 
perna do gaúcho. Mas ele está bem monta
do. Calçou o joelho na cabeça do arreio, sol
tou a barriga da pema, e vem no impulso. 
Agarra a rédea com um certo cuidado. Esta 
é a ciência. Seu Mário Telles, dc Uruguaiana,

0 resgate do imaginário do sul é a propos
ta do Festilenda - festival de lenda, história e 
folclore, um evento inédito marcado para 
1 7 a 20 de agosto em Bagé. Promovido pela 
Secretaria de Estado da Cultura, entre outras 
entidades, o festival estimula esse gênero do 
imaginário coletivo através de concursos de 
poesia e conto, causos. mostras de arte, arte
sanato temático, música, cinema e seminá
rio. Confira a programação no endereço ele
trônico www.festilenda.alternet.com.br.

ma, não temos alma.
Esses gaúchos são um pouco condes 

em seus corcéis. Não associaria a eles o
Renato Dalto 

Jornalista
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http://www.festilenda.alternet.com.br

