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EDITORIAL
A Secretaria de Estado da Cultura e o 
MARGS sentem-se honrados ao 
inaugurar, no dia 5 de julho, a mostra 
de acervo do Museu Nacional de 
Belas Artes. Reunindo 48 obras, que 
pela primeira vez visitam o nosso 
Estado, a exposição traça um 
panorama da pintura no Brasil, do 
período colonial, com registros do 
viajante holandês Frans Post em 
Pernambuco, no século XVII, até o 
início da modernidade, 
com Eliseu Visconti.
Além de proporcionar ao público 
raros momentos de fruição artística, 
esta mostra poderá suscitar reflexões 
no sentido de pensarmos em que 
medida os padrões estéticos 
importados da Europa serviram para 
consolidar a ordem social e política 
vigente no país. Buscando aprofundar 
o debate em tomo deste tema, o 
Núcleo de Extensão organiza um 
seminário que apresentará visões 
contemporâneas sobre a arte 
acadêmica. Desta forma, daremos 
continuidade à proposta de 
enriquecermos as exposições com 
atividades que ampliem a atuação do 
MARGS enquanto espaço de 
indagação e construção da 
cidadania através da arte.
Nesta perspectiva, a mostra Olhando

Desenhos: Acervo do DAARGS, que 
continuará exposta até 30 de julho, 
nas galerias do segundo piso, tomou 
possível o encontro com artistas 
gaúchos e professores para 
narrar suas experiências de criação e 
discutir questões relativas 
à pratica do desenho.
E importante registrar o 
prosseguimento do projeto de 
itinerâncias nacionais. Desta vez a 
retrospectiva de Danúbio Gonçalves 
será levada ao Espaço Cultural dos 
Correios no Rio de Janeiro.
Ainda em julho, o MARGS 
completará 46 anos, e, neste mesmo 
mês, estaremos iniciando, sob a 
coordenação do Núcleo de Acervo, 
um trabalho que há muito se fazia 
necessário. Após ter passado por 
criterioso processo de seleção, o 
Museu foi contemplado com recursos 
da Fundação Vitae para fotografar mil 
e quinhentas obras, dando início ao 
processo de documentação 
informatizada do acervo artístico.
A implementação deste projeto 
certamente servirá para reafirmar a 
posição do MARGS como o principal 
centro de referência para o estudo das 
artes visuais no Rio Grande do Sul.

Fábio Coutinho 
Diretor do MARGS

Pedro Américo. A noite acompanhada dos gênios do estudo e do amor. 
óleo sobre tela. 260x195cm. 1883

OPINIÃO
MARGS: modesto, com muito orgulho

“Entendo que é melhor 
termos um excepcional 
museu de arte produzida 
aqui no Rio Grande do 
Sul do que um museu 
medíocre de arte 
brasileira ou 
internacional. Afinal, 
qual outro museu do 
país ou do mundo pode 
se orgulhar de ter a 
maior coleção de arte 
feita no nosso Estado?
É necessário ser 
saudavelmente 
provinciano. ”

A recente reforma do MARGS o ca
pacitou a disputar boas exposições em pé 
de igualdade com outros museus. Hoje o 
MARGS possui especificações técnicas in
ternacionais, a loja passou a oferecer itens 
de qualidade, e também o café e o bistrô 
contribuem para esse clima de primeiro 
mundo que ali se respira. A atual adminis
tração vem realizando parcerias que têm 
possibilitado outros avanços, como a pró
pria edição continuada deste jornal.

Restaurado, agora, em sua estrutura fí
sica e em sua auto-estima, é hora de o Mu
seu olhar para seu próprio umbigo e se 
perguntar: afinal, o que é o MARGS? — 
Hoje ele se constitui num espaço bem apa
relhado para exposições temporárias, mas 
o seu acervo é formado por um conjunto 
de obras sem qualquer linha definida de 
coerência entre elas.

A tese levantada por Paulo Gomes, re
ferente a um acervo especializado em Rio 
Grande do Sul, conferiria à coleção do 
MARGS a identidade que ele nunca teve.

Uma identidade que, se alicerçada em cri
térios claros, qualificaria o Museu c o di
ferenciaria de outras instituições exatamen
te através da consolidação desse conceito.

Precisamos nos orgulhar de, modesta
mente, possuir o maior e mais abrangente 
acervo de arte rio-grandense do país. Ven
do de outro ângulo, necessitamos de hu
mildade para nos mantermos regionais, 
sem qualquer concessão à megalomania. 
Isso só nos traria benefícios e, em pouco 
tempo, esse acervo se transformaria em 
fonte de referência sobre a obra e a atua
ção dos artistas gaúchos. Poderia itinerap 
gerar pesquisas e teses de mestrado e dou
torado.

linha de coerência cronológica e bem 
contextualizada.

Por outro lado, partindo do princípio 
de que um acervo com predominância de 
artistas gaúchos pode servir de referência 
para estudos sobre tendências, agrupamen
tos e idéias, que vêm se fonnando, de for
ma desordenada e sem qualquer organi
zação, ao longo do tempo, faz-se necessá
ria uma constante atualização.

Em resumo: olhar para o passado, o 
presente e o futuro, visitando coleciona
dores e ateliês, aumentando a coleção — 
seja por doação seja por aquisição —-, sem 
o que não seria possível montar um con
junto compreensível. O nome Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul já direciona 
um caminho a seguir: está na hora de o 
próprio MARGS retirar a maquiagem e 
reconhecer a cara que tem.
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É evidente que um direcionamento as
sim precisa fazer parte de uma visão glo
bal, que implica no estabelecimento de 
conceitos muito definidos, para determi
nar com exatidão qual será a verdadeira 
vocação do MARGS. Seria imprescindí
vel o preenchimento de lacunas, a fim de 
reestruturar a coleção por meio de uma

Paulo Comes 
Jornal do MARGS, 

março de 2000

Clara Pechansky 
artista plástica

clara@pechansky.com.br
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CANEVACCI
Massimo Canevacci participou do seminário 

Arte e Comunicação na Unisinos em maio
Manipulação eletrônica sobre foto de Marian Starosta

Web pidgin, criação em trânsito
MC - É isso. Para Bakhtin, polifonia 
significava que cada personagem tinha a 
sua psicologia, a sua linguagem, o seu 
discurso, a sua autoridade. Por isso, um 
grande escritor tem que pluralizar a forma 
lingüística para representar cada 
personagem. Mas a polifonia não está só 
no texto narrativo. Se produzo um e u 
polifônico, isso significa que desenvolvo 
a multiplicidade de vozes que tenho 
incorporada na minha personalidade. A 
polifonia do eu é a polifonia dos eus, 
como plural.

MS - Como ficaria, nesse contexto da 
hibridização, a questão das releituras 
que artistas contemporâneos operam 
sobre obras consagradas?
MC - O grande mestre disto é Duchamp 
que, pela primeira vez na história da arte, 
utilizou uma obra de arte conhecida 
como era a Gioconda de Leonardo da 
Vinci e colocou bigodes ou utilizou o 
famoso nu de Angra e colocou o violão 
sobre as costas da modelo. Para 
Duchamp, a obra de arte não pode viver 
no museu. Ela deve ser continuamente 
reconstruída e a reconstrução é uma 
desconstrução. Nessa perspectiva, posso 
utilizar Bosch ou qualquer outro, colocá- 
lo na minha tela de Internet e produzir 
cada deformação, a desconstrução que 
eu quero. É a minha legitimidade. Eu 
tenho esse tipo de liberdade.

MS - Mesmo que seja até a total 
transformação que leve a obra de arte a 
se tomar irreconhecível?
MC - Mesmo que seja irreconhecível. Cada 
vez que produzo uma intervenção no 
pixel, utilizando a unidade de memória da 
codificação, não tenho limite na minha 
criatividade. Se tivesse, a arte seria algo 
autoritário, massificado. Cada limite deve 
ser destruído. E difícil que a obra de arte 
solidificada produza um novo sentido. O 
novo sentido está no seu movimento.

MS - Em que medida a televisão 
provoca outra sintaxe de criação 
artística?
MC - Quando nasceu o movimento 
Fluxus, alguns artistas estavam muito 
interessados cm utilizar a televisão. Essa 
situação produziu um elemento de 
deslocamento no espectador Isso c arte 
contemporânea. A artista plástica Orlan, 
por exemplo, modificou com uma cirurgia 
plástica a fisionomia de seu rosto.

MS - Como o senhor 
vê a relação do 
computador com a 
arte, a arte da internet, 
a “web art”?
MC- A web art significa 
que posso modificar 
códigos. Dou um 
exemplo: uma aluna 
minha fotografou com 
uma máquina digital 
uma estátua num 
cemitério em Roma.
Depois, com o 
computadoç modificou 
os olhos da estátua, 
colocando ali dois olhos 
de animal, de uma fera, 
de um tigre. Uma 
estátua que representava, 
pela alegoria, as 
mulheres, a dor pela 
morte do filho, com este 
tipo de intervenção 
muito simples 
transformou-se numa 
nova imagem totalmente deslocante, 
perturbante. Este tipo de imagem, uma 
vez colocada na web, no computador, ao 
chegar na minha memória, permite que 
eu possa continuar a modificá-la. Nesse 
sentido, a reprodutibilidade da tecnologia, 
com a Internet, permite uma enorme 
evolução na comunicação; o termo 
serialidade não seria mais útil para definir 
tudo isso. Seria necessário um conceito 
muito mais líquido, mais descentrado, 
mais fluido para interpretar este tipo de 
arte. Um conceito podería ser webpidgin. 
O pidgin é uma mistura de duas línguas, 
usadas entre pessoas que não falam bem 
a língua uma da outra. Os nativos, por 
exemplo, utilizam em parte a sua própria 
língua e em parte a língua do colonizador, 
ou seja, sobrevivem com uma nova 
forma, que não é a sua própria 
linguagem, mas que também não é a do 
colonizador Webpidginé isso: inventar 
uma linguagem que é uma contínua 
contratação entre o sistema lógico 
lingüístico do computador e o sistema 
lógico lingüístico sensitivo de cada pessoa. 
Nesse sentido, a webpidgin é uma 
contínua transformação da identidade do 
eu do artista, de cada comunicador que 
não tem mais o singular, o parado, o 
unificado e, sim, a possibilidade de

multiplicar os eus. Significa 
que você tem um plural 
de eus na sua própria 
individualidade e na 
obra de arte, destruindo 
esse tipo de prisão que é 
a identidade do singular.

MS - Identidade como 
autoria?
MC- Identidade no 
sentido de co-autoria. A 
autoridade do autor não 
é parada, fechada como 
uma camisa-de-força, mas 
pode se estabelecer como 
uma co-autoria. Eu posso 
ser um co-divíduo que co- 
habita elementos com 
outros indivíduos. Isso 
significa que a obra de 
arte não é parada. E 
muito relacionai. Seria 
possível dizer que a obra 
de arte contemporânea, 
no fluxo da comunicação, 
é uma obra de arte 

performativa, comunicacional. Arte 
comunicacional é uma arte que não vai 
colocar-se num momento definitivo, de 
congelamento. Ela é mais fluida e desafia 
cada tentativa de fixar um momento 
único.

MS - Então essa multiplicação dos 
eus de um indivíduo não é nem uma 
individualidade e nem uma 
massificação, está no meio dessas 
duas situações.
MC - É exatamente isso. Não é somente no 
meio, é do lado. A contemporaneidade 
não é indivíduo, massificação. O desafio é 
individuar uma multiplicidade de 
que, ao mesmo tempo que utiliza a 
dimensão da própria subjetividade, não 
quer ser unificado na massa. Eu sou, ao 
mesmo tempo, pluralizado no meu 
interno; eu posso me comunicar com você 
via Internet e produzir um texto artístico, 
visual ou o que você quiser Nesse 
sentido, eu digo “do lado”, pois trata-se de 
uma perspectiva que reage à dimensão da 
massificação e da massa, do coletivo, da 
comunidade e vai contra a visão do 
indivíduo como simples separação 
aristocrática burguesa.

MS- Isso também vai ao encontro do 
conceito de polifonia do Bakhtin?

0 italiano
Massimo Canevacci, 
um dos antropólogos 
mais inquietos do 
momento, autor do 
instigante livro 
A cidade polifônica, 
conversa com a 
jornalista Márian 
Starosta sobre o desafio 
da arte contemporânea 
em detonar com o fixo, 
com o congelado. 
Professor do Centro de 
Antropologia Cultural 
da Universidade 
La Sapienza de Roma, 
Canevacci defende uma 
estética de conceitos 
fluidos, líquidos, 
capazes de sustentar 
o ato criativo sempre 
mutante.

Quando o cirurgião estava operando seu 
rosto, em Nova Iorque, a intervenção foi 
transmitida, via televisão, para Berlim, Paris 
ou Ix>ndres. Nesse momento, a operação 
dníigica voltava a seç graças à televisão, 
uma forma performativa de modificar a 
própria identidade. Orlan modifica a 
própria identidade, modifica o que aparece 
como a natureza do alinhamento corporal. 
Ao colocar tudo isso no fluxo das mídias 
contemporâneas, gera-se um sistema de 
multipercepção que destrói a arte 
tradicional e produz arte comunicacional.

MS - Seria possível dizer que existe 
uma estética midiática?
MC - Está certo. Existe uma estética 
midiática. Muitos artistas produzem na 
mídia, especialmente na relação entre 
mídia e corpo, porque a tecnologia do 
corpo e a tecnologia da mídia podem se 
cruzar, produzindo uma nova linguagem. 
Como se produz uma estética da mídia? 
Essa é a pergunta fundamental que a arte 
contemporânea, midiática, vai responder 
mais com a obra do que com um 
discurso ou formato rígido. Acredito, às 
vezes, que os artistas midiáticos estão 
experimentando linguagens mais 
progressivas, experimentais, enquanto os 
teóricos da estética, os filósofos e também 
os antropólogos encontram-se parados 
numa visão tradicionalista.

MS - E possível estabelecer categorias 
sobre essas novas formas híbridas da 
imagem?
MC - A classificação é uma forma que dá 
autoridade, ordem e domínio para a 
obra. A taxonomia é uma forma de 
ordenar e controlar o pensamento.
Nesse sentido, a perspectiva do conceito 
de líquidos tem como objetivo destruir 
cada tentativa de classificação.
Eu não acredito que uma nova teoria 
estética tenha necessidade de classificar 
Acho que ela pode produzir uma 
metodologia da diferença.
A metodologia da diferença é aplicar-se 
na especificidade única de uma obra e 
assim produzir novos sentidos.
No final, classificar significa ordenar que 
significa massificar. Produzir uma 
metodologia da diferença significa libertar 
uma infinidade de códigos que são 
colocados no texto artístico.
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DE FRANS POST A ELISEU VISCONTI

Neoclassicismo mestiço e tropical
O MARGS recebe 
48 óleos do Museu 
Nacional de Belas Artes, 
sintetizando uma 
pequena história da 
pintura brasileira antes da 
ruptura modernista dos 
anos 20. Esse múltiplo 
painel da construção da 
nossa visualidade pode 
ser visto até o dia 20 de 
agosto nas Pinacotecas.

Esta feliz parceria entre um dos mais 
importantes museus do Rio de Janeiro e o 
nosso MARGS não só propicia, 
notadamente ao público jovem e 
desinformado, o conhecimento de que o 
Brasil possui uma rica tradição na 1 Iistória 
da Pintura, como ainda suscita uma série 
de reflexões sobre a nossa arte e o modo 
como ela se entrosou nas realidades de nos
sa evolução econômica e social.

Essencialmente, a mostra cobre a fase 
neoclássica ou acadêmica de nossa pintu
ra, particularmente o século XIX e os come- 
ços do século XX, enfim, a produção ainda 
não tocada pelo desafio modernista. Entre
tanto, é interessante registrar a presença de 
quadros do holandês Frans Post, perten
cente ao grupo de artistas e cientistas que 
por aqui estiveram, trazidos por Maurício 
de Nassau, quando este governou

Pernambuco, sob ocupação holandesa 
(1637-44). E preciso reconhecer que as pin
turas do período constituíram fato isolado 
na evolução artística brasileira, dado que 
em nada influíram em seu desenvolvimen
to posterior e nem tinham raízes em nossa 
cultura. Tratou-se de um transplante - o que, 
aliás, ocorreu com toda a nossa cultura, ao 
longo dos tempos - mas, exceto no contex
to do fugaz domínio holandês, foi uma pin
tura que não criou raízes em nossa tradi
ção artística.

O artesanato visual dc Post é bom - cap
tou bem o tamanho da terra, produzindo 
espaços que chegam a ocupar dois terços 
da tela; todavia, a precária luminosidade 
tem mais a ver com a brumosa I lolanda do 
que com o ensolarado Nordeste brasileiro. 
Por vias transversas, a pintura de Post de
monstra um dos fatores que facilitou a futu
ra expulsão dos holandeses no Brasil: eles 
não compreenderam a terra brasileira e nem 
se enraizaram nela, como sociedade, per
manecendo, o tempo todo, um “corpo es
tranho” no contexto nacional. Dc passa
gem, observemos que Post foi um pintor 
do chamado “segundo time” da grande es
cola holandesa do século XVII, onde pon
tificaram nomes como Hals, Rcmbrandt e 
Ruysdael. O fato de Post ter se especializa
do em paisagens revela uma tendência do
minante na arte holandesa da época: pin
turas fora de temáticas heróicas ou mitoló
gicas, ao gosto do Barroco aristocrático e 
clerical, abordando temas da vida comum, 
em tamanho bom para serem compradas 
de marcbandsc colocadas em paredes das 
modestas e austeras residências de burgue
ses calvinistas, prefígurando a inserção da 
arte num contexto capitalista.

reaproximação franco-portuguesa na era 
pós-napoleònica. E decorreu da nova at
mosfera cultural, leiga e aristocrática, 
introduzida pela presença de D. João, en
tão no Rio de Janeiro.

A Missão Francesa marcou a ruptura 
com nossa tradição colonial e não faltaram 
os protestos dos artistas locais contra a vin
da de artistas estrangeiros, tão bem pagos. 
Entretanto, de nada adiantou. A partir da 
Missão, passou a vigorar a regra do 
patronato governamental aos artistas. A arte 
passou a se ligar ao aprendizado acadêmi
co, portanto, à obediência às fórmulas do 
estilo neoclássico: desenho bem feito, cor 
subordinada ao contorno, temas nobres e 
grandiosos, controle das ousadias e emo
ções, evitar assuntos e representações vás.

Expressão do predomínio de uma aris
tocracia escravocata c que fazia questão de 
marcar distância cm relação a uma popula
ção mestiça e submetida, a ideologia do 
Neoclassicismo implicou, desde o come
ço, o desprezo pela arte colonial, produto 
de autodidatas e mulatos. O 
Neoclassicismo aristocradzou e, mais, “bran
queou” a arte brasileira. Foi a arte do perío
do imperial até a geração de 1922. Além 
disso, expressou uma fase de transplante 
europeu a serviço de elites locais que fazi
am questão de pensar que estavam na Eu
ropa. Móveis, mármores e estilos vinham 
de lá. Nas ricas mansões urbanas e rurais, 
as paredes eram cobertas de papéis deco
rativos, onde não faltavam desenhos de ja
nelas com paisagens de Paris.

aa
§
c

Jean Babtiste Debret, Estudo 
para Sagração de D. Pedro I. 

óleo sobre tela. 45x70cm

Os neoclássicos
A primeira geração neoclássica deixou 

nomes como Manuel Aráujo Porto Alegre 
e Agostinho da Motta, bons pintores, mas 
foi a segunda que deixou os mais célebres 
acadêmicos do Brasil, dois virtuoses do pin
cel: Vítor Meireles e Pedro Américo. Embo
ra tenha deixado quadros emblemáticos da 
História oficial do Brasil, o modo 
teatralizado de tratar os temas nacionais os 
revelam neoclássicos da estirpe européia, 
como se vê na batalha dos Guararapesou 
no Grito do Ipiranga. Quanto ao mais, não 
deixaram de representar cenas tão caras à 
tradição do Velho Mundo extraídas da Bí
blia ou da História medieval. Foram típicos 
contemporâneos de Carlos Gomes, escre
vendo ópera com índio cantando cm italia
no (O Guarani), e Gonçalves Dias ejosé 
de Alencar descrevendo índios como cava
leiros andantes dc tanga, heróis de 
andssépticos dramas florestais. E óbvio, por 
outro lado, que este desnudamento ideo
lógico em nada atinge o valor puramente 
artístico das obras citadas. Entretanto, enri-
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Nicola Facchinetti, 
Lagoa Rodrigo de Freitas, 

Rio de Janeiro, circa 1884. 
óleo sobre madeira. 22.7x65cm

Prenúncios do Neoclassicismo
Ao longo da fase colonial, a verdadeira 

pintura barroca foi a que ajudou a compor 
os cenários barrocos do interior dos tem
plos católicos, pontificando nomes como 
Mestre Ataíde ejosé Joaquim da Rocha. Na 
passagem do século XVIII para o século 
XIX, surgiram, em nosso país, os primeiros 
representantes de uma pintura leiga e 
prefígurando o Neoclassicismo, antes mes
mo da vinda da Missão Francesa - Leandro 
Joaquim e Manuel Dias de Oliveira, que 
podem ser vistos na exposição, foram os 
nomes mais importantes.

O ingresso da Missão Francesa, em 1816, 
trazendo Mondgny, Lebreton e Debret, foi 
um fato tão importante para a nossa arte 
do século XIX como a Semana de Arte o foi 
para o século XX - cada episódio definiu o 
perfil artístico do seu século. A vinda da 
Missão foi parte da política de

Frans Post, Igreja de São Cosme e 
São Damião em Igarassu. 

óleo sobre madeira. 
33.4x41,4cm
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quece a apreciação do trabalho dos artis
tas, enquanto tributários da História.

A mais original e diversificada geração 
acadêmica foi a terceira. Apesar de não ter 
abandonado a essência do Neoclassicismo, 
introduziu novos elementos sumamente 
sugestivos. Por exemplo, os temas marinhos 
de Castagneto, o belo paisagismo de João 
Batista da Costa e Antonio Parreiras, o 
restabelecimento da natureza-morta, em 
alto estilo, em Pedro Alexandrino, a com
binação de academismo e regionalismo em 
Almeida Júnior e Pedro Weingartner, os 
delicados nus adolescentes e a transfigura
ção do volume sob o efeito transparente 
da luz, no quase impressionismo de Eliseu 
Visconti, e as cenas no interior de lares da 
classse média, através da pintura de Rodolfo 
Amoedo e Belmiro de Almeida. Ao 
focarem esses temas, estes últi
mos fazem pensar nos dra
mas humanos em am
bientes domésticos 
das elites, tão bem 
retratados na li
teratura de 
Machado

de Assis. Um dado curioso entre os últi
mos acadêmicos é a presença de Décio 
Villares, um dos maiores representantes da 
arte positivista, autor do monumento a Jú
lio de Castilhos, em Porto Alegre, e do de
senho da bandeira nacional.

Como se percebe, estamos diante de 
uma exposição que nos faz percorrei; lite
ralmente, um período da História brasileira 
e de como o Brasil pensava a si mesmo - 
por meio de seu legado artístico.

Seminário:
Arte acadêmica 

em debate
Para acompanhar a exposição De Frans Post 
a Eliseu Visconti. o MARGS promove um 
seminário sobre as visões contemporâneas 
da arte acadêmica. Participam críticos e 
especialistas no assunto, nos dias 25, 26 e 
27 julho, sempre às 19 horas, no auditório 
do MARGS, com entrada franca. Confira a 
programação:

25.07 - Arte acadêmica: visões 
contemporâneas - Arquiteto Carlos 
Antônio Mancuso e crítica de arte Susana 
Gastai, com coordenação de Pedro Xexéo

26.07 - MNBA e o MARGS: questões 
museológicas - Pedro Xexéo (Chefe do 
Serviço Técnico do MNBA) e Fábio Luiz 
Borgatti Coutinho (Diretor do MARGS), 
com coordenação de Ana Carvalho

27.07 - Visita guiada: exposição 
De Frans Post a Eliseu Visconti

Lu/z Roberto Lopez 
Professor e historiador

Informações no Núcleo de Extensão 
pelo telefone 227-2311.

k1
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Henrique Bernardelli. Tarantella. 1878/1886 
Oleo sobre tela. 129x129.5 (com moldura)



CRIAÇAO

Desenho de Plínio Bernhardt, 
maio de 2000

O desenho fiel: arte como projeto de vida
Neiva Bohns participou do 
seminário sobre a exposição 
Olhando Desenhos, que reuniu 
especialistas e artistas no MARGS, 
nos dias 13, 14 e 15 de junho, 
para discutir história, criação e a 
linguagem do desenho.
A exposição segue em cartaz 
no mês de julho nos andares 
superiores do MARGS.

Uma exposição em forma de panorama 
como Olhando Desenhos, assinada por Paulo 
Gomes, com obras selecionadas do próprio 
acervo do MARGS, traz inúmeras contribui
ções para o desenvolvimento do campo ar
tístico local, não só por dar acesso ao públi
co a uma rica produção articulada cronolo
gicamente, como também por disponibilizar 
fontes de pesquisa para os historiadores que 
poderão lançar novas luzes sobre questões 
ainda não suficientemente desvendadas, e até 
mesmo descobrir nexos impensados. Mais 
interessante ainda se toma um evento deste 
tipo quando, além de veç pode-se conhecer 
as circunstâncias do processo de criação ar
tística, através dos depoimentos pessoais (afi
nal, lembre-se, não há obra de arte sem a 
efetiva ação do artista).

Ouvindo as histórias particulares, fica 
evidente que existe um terreno assentado 
pelo sangue e o suor dos pioneiros; e que 
esta indiscutível contribuição continua vi
gorosa na atualidade, embora nem sempre 
devidamente reconhecida. Artistas com 
bem mais de vinte anos de carreira, que so
breviveram a todo tipo de desafio e manti
veram-se firmes com o propósito de exer
cer sua profissão sob as situações mais ad
versas, muito raramente estão dispostos a 
satisfazer os caprichos de um mercado de 
arte inconstante, ou a mudar seus procedi
mentos habituais de inserção na mídia. 
Tampouco estão dispostos a alterar suas 
maneiras de ver o mundo, em nome de va
lores que não lhes dizem respeito. Aliás, lem

bram, saudosos, de um tempo não muito 
distante em que havia uma grande procura 
por parte do público consumidor de arte, 
constituído essencialmente por estudantes 
e professores, coisa quase impensável nos 
dias de hoje.

Neste contexto, desenhar, para artistas 
experientes como Clara Pechansky, Maria 
Lídia Magliani e Plínio Bernhardt, cujos 
depoimentos foram seguidos de perto por 
um público atento na noite do dia quinze 
de junho, não é, de forma alguma, uma ati
tude superada, muito menos um esforço 
inútil. É um cerimonioso ritual que os 
mantêm afinados psicológica e tecnicamen
te, numa sintonia de corpo e mente. É mais 
uma necessidade do que uma circunstân
cia; um compenetrado exercício de rotina, 
uma maneira de articular pensamento ágil 
e habilidade motora. Assim, com a firmeza 
exigida no trabalho de construção de uma 
carreira sem subterfúgios, seguem coeren
temente o desígnio que traçaram para si 
próprios.

E bem verdade que entre nós, no afã 
de apressar a equivalência com os centros 
internacionais de produção artística, os pro
cessos mais errôneos que caracterizaram os 
primeiros modemismos, hoje tão envelhe
cidos, parecem repetir-se. Apagamento his
tórico e exclusão são corriqueiros. O resul
tado mais comum, ainda que insensato, é a 
desqualificação de quase tudo o que já foi 
feito, de ruim e de bom, indistintamente, 
sob a forma de julgamentos peremptórios

que raramente são precedidos por um pro
cesso cauteloso de análise. O receio de pa
recer desinformado sobre as últimas ten
dências do pensamento artístico produz, 
continuamente, atitudes altamente 
preconceituosas de rechaço a toda e qual
quer estética que pareça ter caído no desuso.

Tudo isso é bastante compreensível, e 
não constitui nenhuma novidade quando 
se pensa nas necessárias disputas de poder 
entre gerações, e no contínuo movimento 
de alteração das posições dos diferentes 
grupos. Seria muito bom, entretanto, po
der pensar na aproximação desses diferen
tes universos em busca de soluções para 
problemas comuns.

Falo da falta de perspectiva de uns e de 
outros, seja pelo encurtamento radical do 
campo de trabalho por motivos já bastante 
conhecidos que são a base de nosso muro 
de lamentações, seja pela descontinuidade 
de um mercado de arte que, este sim, não 
costuma fazer concessão a nada ou a nin
guém, e tende a dirigir a produção para os 
modismos passageiros, restringindo a liber
dade de pensamento do artista. Ironica
mente, problemas como esses atingem por 
igual e por inteiro, com o mesmo grau de 
crueldade e indistinção, artistas antigos, 
modernos, novos, novíssimos e recém-nas
cidos. Artistas, enfim, feitos da mesma 
matéria.
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Neiva Maria Fonseca Bohns 
Historiadora e crítica de artes. 

Doutoranda do Instituto de Artes/UFRGS.

Leve todo o acervo da Renner em 0+5x sem juros.
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PROJETO VITAE
A Fundação Vitae aprovou em junho 

deste ano um projeto elaborado pelo Nú
cleo de Acervo do MARGS com o objeti
vo de informatizar o banco de registro das 
obras do acervo. Graças ao patrocínio da 
Fundação, e em parceira com a Secretaria 
de Estado da Cultura, será possível fazer 
um levantamento fotográfico de 1.500 
obras, dentre as mais importantes da cole
ção, além de montar um sistema 
computadorizado de acesso aos dados, com 
arquivamento das imagens em CDS. Esse 
processo vai facilitar as atividades de 
curadoria, de conservação, além do traba

lho de registro do acervo.
Até o momento, o registro das obras era 

feito de maneira tradicional, em um livro- 
tombo, auxiliado por fichas iconográficas e 
outras com descrições mais completas das 
peças. Entretanto, tal tombamento nunca 
foi totalmente concluído, assim como nem 
todas as obras possuem fichas com dados 
completos e exatos. Para sanar essas defici
ências, foi criado um sistema mais atual de 
catalogação. Desde 1999, o núcleo está re
visando todas as informações disponíveis 
sobre as obras, assim como corrigindo os 
erros e suprindo lacunas existentes. Essa

revisão continuaria incompleta sem a pos
sibilidade de uma documentação fotográ
fica abrangente.

Além das vantagens estritamente 
muscológicas, é preciso lembrar que a cria
ção do banco de imagens do Museu facili
tará a divulgação do acervo em impressos, 
livros, catálogos e pela Internet. Esse é o 
primeiro projeto do MARGS aprovado pela 
Fundação Vitae. As fotos serão realizadas 
por Manuel da Costa.

Pedro Alexandrino. Natureza morta. 
óleo sobre tela, 69.5x78,5cm. 1896. Ricardo Frantz 

Coordenador do Núcleo de Acervo

Diálogos da distância
A mt istraAÍensagens Cifradas; em exposição nas 
Salas Negras do MARGS até 30 de julho, re
úne obras cm técnica mista de Graciela Zar. 
Destaque para o trabalho da artista na gravu
ra em metal, com uso de vários objetos (ro
los, bandejas, pratos). Sua temática básica gira 
em torno do resgate da memória através de 
álbuns e do cartão postal, remetendo ao diá
logo das cartas e da distância. Graciela Zar é 
professora de arte em Buenos Aires e uma 
especialista na área da gravura em metal. A 
exposição é uma promoção do Instituto Es
tadual de Artes Visuais.

Danúbio Gonçalves no Museu dos 
Correios em Brasília, junho 2000

MARGS GRAVURAS DO ATELIER LIVRE - Em
40 anos de existência, o Ateliê Livre reu
niu, através de suas oficinas, um acervo 
de gravuras de alunos, professores e ar
tistas. Algumas dessas peças passam, a 
partir de agora, a integrar o acervo da Pi
nacoteca Aldo Locatelli, recebendo em 
seu conjunto o nome Coleção Gravuras 
Atelier Livre. Parte desse acervo será exi
bido de 5 de julho a 17 de setembro 
Sala Bcrta-Locatelli, no primeiro andar do 
MARGS.

18h. Telefone: 224-4255. Parcerias c des 
contos para a AAMARGS: 10% 
Arteplantas, Arte Nobre, Nieto, Arte e Cia 
e 15% na Edelwciss

Renato Rosa (vocal) e Paulo Ricardo de 
Oliveira (baixos), faz um passeio crono
lógico pelo autor do clássicoSummertime. 
A apresentação começa às 17 horas e tem 
entrada franca. No cardápio, o café tipo 
exportação Segafredo Zanetti tem tido 
aprovação total dos freqüentadores da casa. 
Destaque ainda para os almoços rápidos, 
lanches, tortas frias e salgadas e vinhos pre
miados. O Café do MARGS também or
ganiza eventos externos, com o mesmo ser- 
viço disponível no Museu. Informações 
pelo telefone 211 -4945. Funciona de ter
ças a domingos, das 10 às 19 horas.

na

BISTRO - O inverno chegou 
dades no cardápio internacional do Bistrô 
do MARGS. Para aproveitar o gosto de 
um dia frio, nada melhor do que chocola
te quente branco com morangos ou vi
nho quente com chantillv. Os cremes e o 
caldo de feijão (obrigatório na entrada do 
almoço das quartas) também estão bem 
cotados, assim como o tradicional nhoque 
da sorte de todos os dias 29. O Bistrô tam
bém oferece chá completo para duas pes
soas, com tortas salgadas, doces, geléias e 
patês. Aceita-se reservas para eventos ex
clusivos (até 70 pessoas). De segunda a 
sábado, das 10 às 21 horas, sem fechar a 
cozinha. No domingo, das 12 às 19 ho
ras. Telefone:286-5687.

com novi-

na

AAMARGS —A Associação dos Amigos 
do MARGS dá apoio e incentivo às ativi
dades do Museu. Os interessados em in
tegrar a AAMARGS podem escolher en
tre diversas categorias: individual, famili
ar, estudante, maiores de 65 anos e pla
nos especiais para outros Estados. Entre 
as diversas vantagens, o amigo pode usu- 
fruir de descontos em garagens no entor
no da Praça da Alfândega, além de des
conto de 10% na Loja, no Bistrô e no 
Calé. O sócio pode participar das ativi
dades de monitoria, voluntariado, parti
cipar das decisões e sugerir estratégias de 
atuação para a entidade. A AAMARGS 
funciona no subsolo do Museu, de terças 
a sextas, das 10 às 1 lh30min e das 14 às

LOJA - Para acompanhar a exposição do 
Museu Nacional de Belas Artes, a Loja 
do MARGS oferece camisetas, moletons 
e bolsas com reproduções de obras 
postas, além de livros e outros objetos 
afins. Entre as novidades de julho, mobiles 
com réplicas das máquinas voadoras de 
Leonardo da Vinci. Vale destacar também 
o excelente acervo de livros de arte para 
adultos c crianças. A promoção da Cam
panha do Agasalho continua nesses dias 
frios: entregue sua doação na Loja e ga
nhe de brinde catálogos do MARGS. Fun
ciona de terças a domingos, das 10 às 19 
horas. Telefone: 228-8533.

ex-

CAFE - O Café do MARGS reserva p 
seus clientes um programa imperdível no 
sábado, dia 15, com o show Gershmn: ‘S 
Wonderfulem homenagem a George 
Gershwin. O grupo Bakery )azz Troup, 
formado por Bavard Jones (bateria e per
cussão), Geraldo Finn (guitarras), Paulo

ara
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MUSEU NACIONAL

A Europa no Rio
Ao mesmo tempo em que faz circular obras mestras do seu acervo, o

Museu Nacional de Belas Artes recebe, no Rio de Janeiro, nada menos do
que o legado de uma das épocas áureas da arte espanhola que deixou para o
futuro gênios como El Greco, Diego de Velázquez, Zurbarán, Juan Pantoja
de la Cruz, entre outros. A exposição Esplendores de Espanha - de El Greco a
Ulát^quesichega direto de Madri, reunindo quadros, esculturas, mapas, docu
mentos, jóias, livros e objetos, todos remanescentes de um período em que
Portugal e Espanha eram um império só. De 1580 a 1640, foi a fase dos
Felipes, tempo da revolução na narrativa literária com as novelas de Cervantes,
tempo em que a produção iconográfica e de imagens era uma questão de
Estado dentro das estratégias autoritárias da Contra-Reforma.

As obras de Frans Post, que estão agora no MARGS, relacionam-se com
período. Post esteve no Brasil entre 1637 e 1644, durante o governo deesse

Maurício de Nassau que tentou transformar o Nordeste num mundo euro
peu e calvinista. Mais do que fixar raízes no imaginário cultural, a chamada
invasão holandesa teve como objetivo preciso os lucros do açúcar nordesti
no. Os holandeses eram adversários políticos e mercantis da União Ibérica,
na época um reino em que o sol nunca se punha. No embate entre a dimen
são religiosa do mundo e o avanço da visão laica e científica, os seiscentos
seguiram efervescentes em tomo de centros como Madri, Sevilha, Valência,
Toledo. Diego de Velázquez (1599-1660), que eternizou o desafio do retrato

humanidade patética dos bobos da corte de Felipe IV ou no jogo sutil de
perspectivas da tela As Meninas, sem dúvida, foi um expoente do apogeu espa
nhol e de toda a história da arte universal.

Além dos espanhóis, que abre no dia 11 de julho, o Museu Nacional
também cumpre nesse mês, uma agenda intensa de mostras temporárias

pinturas de Siron Franco, jóias do Museu Chaumct, desenhos e gravu-com
ras da goiana radicada na Inglaterra, Ana Maria Pacheco, a trajetória gráfica
do desenhista Percyl.au, obras de Eduardo Barreto, entre outros, além do
seu acervo pennanente em exposição. Nos últimos anos, o museu ingressou

D ego de Velazquex. 0 üobo dà corte Sobes;:.:;: de Morra, i 23x81.28cm - Museu rio Pradc. Madr.
no circuito internacional, abrigando nada menos do que Rodin, Toulouse-
Lautrec, Monet e Dali. Quebrou recordes de público e se estabeleceu de vez
na rotina cultural do Rio de Janeiro. Em quase 15 mil metros quadrados, a
instituição guarda uma coleção de 15 mil peças, de características ecléticas.
Cobre diversos períodos da arte ocidental, mas seu forte mesmo é o acervo
de arte brasileira - pintura, escultura e desenho - do século XIX. No segmen
to estrangeiro, encontramos as paisagens e marinhas do pré-impressionista
francês Louis-Eugène Bodin, um conjunto significativo da pintura italiana
dos séculos XVI a XVIII, além, é claro, das obras dejean Baptiste Debrc-t e
Nicolas AntoinèTaunay que chegaram ao Brasil, dentro da Missão Francesa,
a fim de impor a ordem e a simetria do neoclassicismo no autodidatismo do
barroco colonial.

O Museu Nacional de Belas Artes, integrante do Ministério da Cultura e
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPFIAN) tam
bém é um centro de referência para um segmento pouco privilegiado no
Brasil: a restauração de obras de arte. Seus laboratórios de conservação e
restauro são atuantes e estratégicos, prestando serviços de consultoria e apoio
aguarda e sustentação da memória artística.
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