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EDITORIAL
O mês de junho representa um 
momento singular na história do 
Museu: todos os espaços mostram 
obras do seu acervo. No terceiro 
andar, continuamos com as mostras 
de curadoria, abertas em março, 
enquanto as Pinacotecas e as Salas 
Negras abrigam a exposição de 
desenhos do acervo do MARGS. A 
mostra reúne imagens que há anos não 
eram vistas. Pela fragilidade do 
suporte, essa técnica não resiste a 
exposições de longa permanência. 
Dedicamos, então, todo esse mês para 
dar visibilidade a esse conjunto de 
excelência, desde desenhos do início do 
século XIX até as linguagens 
produzidas nas úlúmas décadas do 
século XX. O longo recorte 
cronológico possibilita o 
reconhecimento de determinadas 
tendências históricas e características 
peculiares à geração do sul do país.
Para refletir sobre essa história pouco 
registrada, promovemos um seminário 
sobre a arte do desenho, reunindo nos

dias 13,14 e 15 de junho especialistas, 
artistas e teóricos numa reflexão sobre 
essa prática milenar 
Em junho, também concretizamos um 
dos objetivos primeiros dessa 
administração e da Secretaria de 
Estado da Cultura: o intercâmbio e a 
descentralização. Estamos levando a 
retrospectiva de Danúbio Gonçalves, 
com curadoria de Carlos Antônio 
Mancuso, para Brasília, cumprindo 
itinerâncias regionais e nacionais. A 
mostra de Danúbio ocupará a galeria 
do Museu dos Correios, um espaço 
importante e o mais antigo da capital 
brasileira a exibir arte contemporânea 
e sua diversidade criativa.
Dentro desse mesmo projeto de 
parceria e intercâmbio nacional, é com 
muito otgulho que o MARGS recebe 
em julho a exposição oriunda do 
Museu Nacional de Belas Artes:De 
írans Post a Eliseu Vlsconti. O público 
gaúcho terá oportunidade de conhecer 
parte selecionada do acervo do 
MNBA no aconchego de sua própria

capital. Vêm, para o Rio Grande do Sul, 
algumas das melhores obras da arte 
brasileira produzida entre os séculos 
XVII e início do XX, revelando o quanto 
a arte acadêmica é capaz de atrair e 
seduzir nossos olhares contemporâneos. 
Nesse número do Jornal do MARGS, 
antecipamos, já pela capa e na página ao 
lado, parte dessa beleza que integra o 
patrimônio artístico dos brasileiros. 
Aproveitamos, também, na edição 
do mês de junho para homenagear 
outro grande artista brasileiro, 
que nasceu no sul, Carlos Scliar que 
completa 80 anos no dia 21.
O jornal também registra a 
presença de estudiosos da área de 
museologia na cidade e abre a página 
central para uma discussão profunda 
com o professor Ulpiano Bezerra de 
Menezes da USP sobre a função, a 
estratégia e o futuro dos museus 
na nossa época.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGSFrans Janszoon Post. Paisagem de Pernambuco. 

óleo sobre madeira. 34.3x47.3cm

MEMÓRIA
Muito além do dia, os museus dialógicos

Ao comemorarmos o Dia Internacional 
dos Museustm 18 de maio com o tema “Os 
museus como caminho da paz e da harmo
nia”, buscou-se pensar um conjunto de ati
vidades durante essa semana, oportunizando 
às instituições da memória momentos de 
reflexão da comunidade museológica sobre 
a cultura de paz, conscientizando-as como 
parte do futuro da humanidade e da pre
servação do ambiente em que vivemos.

Sem dúvida, os diálogos estabelecidos 
durante os painéis possibilitaram a fennen- 
taçào de que tanto nos falou o professor 
Ulpiano Bezerra de Menezes. Os temas, de 
uma maneira geral, passaram pela discus
são sobre a crise da memória e suas conse- 
qüências. As falas das professoras Ana Luiza 
Rocha e Comélia Eckert pontuaram as no
vas tecnologias utilizadas como instrumen
to de suporte para amplificação das ações 
dos museus, rediscutindo os conceitos per
tinentes à temática da institucionalização da 
memória.

Uma das questões decorrentes da dis
cussão é pensar os novos paradigmas da 
museologia. Esse debate não pode ser 
dissociado de uma visão crítica à 
metodologia tradicional que pensa o mu

seu como gabinete de curiosidades ou 
como, apenas, expositor das belas-artes.

Pensar os museus nos marcos da nova 
museologia, construir um museu dialógico, 
significa deixar cada vez mais em aberto a 
possibilidade de interpretação do público em 
relação ao que está exposto, criando assim 
um espaço para o pensamento crítico e cria
tivo capaz de motivar os visitantes.

Nesse sentido, é preciso repensar os con
ceitos de transmissão das novas técnicas 
museográficas e de exposição, incorporan
do-as às ciências da informação e colocan- 
do-as a serviço de um pensamento crítico, 
rompendo com a pasteurização ou mesmo 
com a espetacularização das exposições onde 
o valor dos cenários é maior que a dos obje
tos a serem expostos ou mesmo do público.

O que está em questão, quando faze
mos essa proposta de um museu dialógico, 
é refletir sobre essas instituições, num mo
mento de crise da memória, a partir do “di
lema de Hermes”, da tradução, da inter
pretação, da construção da alteridade, da 
compreensão do “Outro”. Um dilema de 
como transformar os museus cm verdadei
ros “espaços de mediação cultural”, da “fu
são de horizontes” conforme nos colocam

os hermeneutas. Essas são as tarefas da
queles que atuam nessas instituições, tra
balhar criativamente para a construção de 
uma nova visão na qual o espaço consti
tua a dialética entre o interior e o exterior 
no sentido bachelariano de uma “imagi
nação poética”.

Mudanças na relação espacial implica 
numa outra noção de tempo. Adaptar a 
ação dos museus na lógica atual da cultu
ra de massa significa sempre pensar o su
cesso ou não de uma exposição, mais pela 
quantidade de público do que pelas ques
tões que ela nos coloca. O tempo a ser 
vivenciado nos museus não pode ser o 
tempo fugidio da sociedade do capital, 
“onde tudo o que é sólido desmancha no 
ar” como nos diz Marshall Berman. Deve
mos buscar o tempo do Eleurs de 
Baudelaire, caminhar como um passante 
pelo museu, sem a noção do tempo mar
cado no relógio, mas apenas a noção do 
tempo da memória, um tempo relativizado 
pelo olhar poético do que está exposto, 
ou seja, o tempo de cada um de nós.

José do Nascimento Júnior 
Antropólogo. Coordenador 

do Sistema Estadual de Museus/RS e 
Diretor do Museu Antropológico do RS

Comecemos por admitir 
que existe uma linguagem 
tácita e que a pintura fala 
a seu modo

Merleau-Ponty
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CAPA
Memória em tom pastel

José Ferraz de Almeida Júnior, 
0 Descanso da Modelo. 
óleo sobre tela. 98x131 cm

Escolher entre os registros da 
nossa ancestralidade visual, com 
suas paisagens épicas, bíblicas, com 
as marinhas, naturezas-mortas, re
tratos e cenas cotidianas de um Bra
sil outonal, não é nada fácil. O olhar 
se debruça e se perde entre tantos 
detalhes, descrições, documentos e 
obras criadas em séculos tão confi
antes em traduzir, no trópico, os 
cânones europeus. Para chamar a 
importante exposição que ocupa o 
MARGS em julho, De Frans Post a 
FliseuVisconti\ reunindo algumas das 
obras fundamentais do Museu Na
cional de Belas Artes, optamos por 
ampliar um fragmento que sustenta o títu
lo sugestivo e literário de uma das mais be
las obras do baiano Rodolfo Amoedo 
(1857-1941), mestre do desenho minucio
so, da cor disciplinada, implacável na cap
tação quase fotográfica da alma feminina. 
O erotismo explícito em Estudo de Mulher 
(1884) lhe rendeu censuras e acusações da 
Academia Imperial de Belas Artes, berço 
do Museu que hoje o abriga entre os clássi
cos oitocentistas.

O percurso e a obra de Amoedo são 
apenas algumas das histórias guardadas na 
suntuosidade e na amplitude do Museu 
Nacional de Belas Artes, situado no centrão 
da capital carioca. Ali reside também o pri
meiro intérprete da paisagem brasileira, o 
holandês Frans Post que esteve no nordes
te brasileiro entre 1637 e 1644, durante o 
comércio do açúcar, e levou muitas anota
ções e estudos para a recriação dos hori
zontes pernambucanos com a luz baixa do 
outro lado do Atlântico. Da segunda meta
de do século XVII, o museu também abri
ga exemplares da escola fluminense de pin
tura que amplia a temática religiosa, deten- 
do-se em paisagens, fatos urbanos e alego
rias profanas. Da coleção internacional, des
taca-se, entre outros, o conjunto de pintu
ras (o maior em coleção pública fora da 
França) do pré-impressionista francês 
Eugène Boudin. Além de obras decisivas 
no modernismo brasileiro, o M.N.B.A. guar
da o mais expressivo conjunto dos pinto-

Nicolas Antoine Taunay, Felix 
EmileTaunayJean Baptiste Debret, 
Johann Moritz Rugendas. Esses ar
tistas, capitaneados por Jacques 
Lebreton, filiavam-se ao Instituto de 
França (1795), que impôs sua in
fluência a boa parte da Europa. A 
Academia Imperial de Belas Artes 
do Brasil só foi criada em 1826 (al
guns dos artistas já tinham voltado 
a Paris), instaurando oficialmente os 
preceitos acadêmicos no ensino da 
arte. A Missão Francesa trouxe, a 
bordo no navio Calpe, uma série de 
pinturas, núcleo original do acervo 
que ficou sob os cuidados da esco

la até a criação do M.N.B.A. em 1937.
Grandjean de Montagny, outro partici

pante da Missão, assinou o primeiro pré
dio da Academia Imperial de Belas Artes.
Tal projeto significou um paradigma do es
tilo arquitetônico neoclássico, de linhas aus
teras e imponentes que marcaram boa par
te das construções de palacetes e edifícios 
públicos nas capitais brasileiras no século 
XIX. Esse prédio foi demolido em 1936 e 
dele, além da memória e dos documen
tos, só resta um pórtico reerguido no Jar
dim Botânico do Rio de Janeiro. Bem an
tes, em 1908, a Academia de Belas Artes e 
a Pinacoteca transferiram-se para a aveni
da Rio Branco, ocupando um quarteirão, 
misto de escola e museu, projetado em es- 3 
tilo francês sob a influência do Palácio do 
Irouvre. Ali, até 1945, funcionou o eferves
cente curso de Arquitetura que revolucio
nou a estética brasileira com a geração mo
dernista de 1930 refletindo o arrojo de Le 
Corbusier. Hoje, o museu ocupa o edifício 
histórico, com seu precioso acervo, exibindo 
uma programação intensa de exposições tem
porárias e permanentes. Parte dessa precio
sa memória visual, suspensa pela mão do 
artista, poderá ser vista no MARGS durante 
todo o mês de julho, numa oportunidade 
ímpar de conhecer o que nos constitui.

res brasileiros do século XIX e suas incur
sões nas belas-artes, desde as construções 
históricas como a Batalha do Aval de Pedro 
Américo até o olhar minucioso sobre a vida 
privada de um dos mestres de seu tempo, o 
tímido Almeidajúnior

A coleção do Museu Nacional de Belas 
Artes originou-se de um legado decisivo na 
vida cultural do Brasil: a chegada da Mis
são Artística Francesa, ao Rio de Janeiro, 
em 1816, reflexo da reaproximação políti
ca das cortes de Portugal e França. Os fran
ceses chegaram na capital carioca para dis
ciplinar a criação artística, rompendo com

o autodidatismo predominante do barroco 
colonial. Os artistas defendiam o 
neoclassicismo, estilo oficial do Império 
Napoleônico, impondo a simetria e a or
dem visual. Vale lembrar que o Rio de Ja
neiro, cidade de sol escaldante e mar agres
sivo, chamava a rua do Ouvidor deFaubourg 
Saint Cem ain,-a. confeitaria de houlevard, a 
hospedaria de Hotel de France, a livraria de 
Garnier. O processo de importação do 
francesismo, no entanto, não foi tão sim
ples. Artistas locais revoltaram-se, entre 
outros motivos, contra os estrangeiros bem 
remunerados, entre eles os conhecidos

C/da Colin 
Editora do Jornal do MARGS

Rodolfo Amoedo. Estudo de Mulher. 1884, óleo sobre tela. 150,5x200cm
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0 lugar da pergunta e dc
— ''X.

JM - O museu c o lugar da consagração,I sentido. E/e estava mostrando justamente a cultura material para o pessoa/ técnico.
do objeto canônico. Como trabalhar hoje 
esse conceito que está arraigado no 
imaginário das pessoas?
UM - O próprio museu favoreceu essa idéia,

função komologatória do museu, de diger o 
que é e o que não é arte, o que é e o que não é 
bom. Um mi dó ri o, numa plataforma, com a 
legenda A fonte, reciclou-se em obra de arte 

gas pode mar mídições fám ,mos porque, estava dentro de uma instituição
imagina nos. O historiador Daiid liom d/g 
que, no museu, o que se vê é a confirmação 
da fama das coisas que já se conhece sem 
precisar ir ao museu. [ 'océ vai só para o 
processo homologatório daquilo que a

Quanto ao público, não penso num trabalho 
direto com ele. No caso do escolar, a orientação 
deveria ser ciada aos professores.

JM- E a Unha espetacular que os museus
... , , . , assumem hoje, transmutando-se em

sacrugodoru. Isso quejbi sma espeae de ^ flo investirnas ceno^PÉo
rmohmo „a arte, colocando cm xeque os caso, por exemplo, da Biiu-asaqua
mecanismos dc produção do valor da a ce„ogK&, do segmento barroco
atividade artística, ate srnctou tentativa de m Mosaa dos mAnos em 5ifo pmJo

• y; aa j, y. - - , ... explicação do conselpo de curado ves do UB , Eu Jbia que é mm espéáe de mais-va/ia

canopadvlv, ggução . dc....«,», , > . um ^ ^

UjfjfUf T"::" 7"iWSmt ** "" tbama " “!e"fã0’ A aaaoH/lciodo ccnxnda. 7, soa
m t C "7 ~ - Ma. I m oatrr, caso pmM à multiplicidade í Lavem
olhar qru indaga. I. o caso dc gwdes muens Assente m, de duas jovens francesas qne dentro do museu f n m , mra Áâ.cão da

zi“,t:‘Tr*T'' —- ... ...,í.,.,La zgz
peças stao ml,crias par camadas: dc farase qw,sfomarm Mtm, dos Mascas. A nLltm io EJ, „„„ 2.,,
sentidos agregaaos e envoltas por vagas de mudança foi apenas conceituai, elas saíram da limmavem mnseoorática não é iho aue
‘"ÜridaÚT/ a f‘,prÔp,W da casa colnqarficm como estava, atraindo a eftpa iLp,oímdiM, vE "
risiJUL Íri27/“ visitação, inchtsçvc daqueles que já ,mbãm aprime,n, ca,.L furada que
TT 7 >/«— f ™ «’d—U, mas que aparm, tJd, , ^ itmdQ0
2 í f " Jantais tinham.prestado atenção ao que balda „rinal, tudo Npodet^r novasfrspccàm,

TV nT H. ■-< cnç função desse novo estatuto cm mas se roce suãsLuNtas possihQdcspor

q chpeça. Aao nesse smUà, que os q,K mc( m m as tm„spek< misaS: pmocm ^ ^
museus devem trabalhar, pelo contrario. I: estranhamento só pelo fato de a/i estar uma
necessário fager do museu muito mais um p/aCã mL hn(ã0} QS M nim de
lugar de indagação do que dc respostas. aproveitarem isso. deixam tudo assimilável à

experiência cotidiana.

JM- Há também a reação do público, a 
sua perplexidade entre o que éeo que 
não é arte.
UB - Acho que o museu indug ci isso. A nação 
do público é essa que desçrevi em relação ã 
casa. Há um mínimo de inquietação quando 
se entra a li. Ao invés de explorar essa 
inquietação, o que o museu fag é abafá-la. Ele 
domestica o público e isso é trágico.

0 historiador Ulpiano Bezerra de V

Meneses cita Octávio Paz para 
falar de museu. A poesia precisa 
do estranhamento, os museus 
também. Onde está sua poesia, 
sua violência sobre a linguagem 
para produzir o sonho, o 
devaneio, a aretividade. a 
informação? Professor do curso 
de pós-graduação em História 
da USR Bezerra de Meneses 
participou em maio da semana 
comemorativa ao Dia

S

Internacional dos Museus, uma 
promoção do Sistema Estadual 
dc Museus. Pesquisador atuante 
na área. há pouco esteve em 
Luxemburgo, discutindo a 
criação do Museu da Europa, 
um plano ambicioso de 
integração cultural do 
continente. Nessa conversa com 
a vice-diretora do MARCS.
Naira Vasconcellos. com o 
diretor do Museu Antropológico 
do Rio Grande do Sul, José 
Nascimento Júnior, e com a 

4 jornalista Cida Golin, Bezerra de 
Meneses é impiedoso com as 
exposições-espetáculo e com a 
lógica de mercado que domina 
boa parte das estratégias dos 
espaços de sagração da arte.

lllilli

JM- lima das grandes questões do museu 
é o público, a quantificação da visitação. O 
sucesso ou não de uma exposição se 
mede pela quantidade dc pessoas que 
recebe. Como pensar essas questões 
dentro de uma indústria cultura! que 
exige a mostra-espetáculo? Nem sempre 
as instituições museológicas têm força 
para fazer a contracultura desse 
produto.
I B - Quando agente d/g que as massas 
querem isso ou aquilo, a gente esquece que os 
próprios produtores culturais também 
ind/tgem o desejo das massas. Quem cria as 
necessidades são os produtores e não os 
usuários. Estou colocando essa questão 
complexa de uma forma simplificada, mas 
uma necessidade é sempre instituída 
culturalmenle, socialmente. Não há um 
padrão universal e atemporal de necessidade.

JM- O museu suíço Neuchâtelseria um 
paradigma de atuação nessa área?
UAI - E/t não falaria em paradigmas, já que as 
nossas realidades são muito diferentes. Eu 
ficaria na premissa básica de que a melhor 
maneira de um museu funcionar é criar um 
espaço de indagação, de estranhamento. I isse 
é um procedimento indispensável para 
qualquer processo de conhecimento. Não há 
conhecimento sem ruptura. Os museus, em 
geral, preferem andar na linha oposta. É o q/te 
se chama de disnaücaçàa Quando você 
visita a Ifurudisney, por exempla, você entra 
numa forma de anulação da distância entre 
o sujeito i o okp.th. \ào : \yste aquela 'coisa

<■■■■ ■
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JM- E os projetos dc arte-educação, visitas 
guiadas, como trabalhar todo esse 
aparato?

SÉSmm-

7IÜÜ
1»:• : P U B - Achô que o principal é o pessoal técnico.

\em ter uma formação hás/ca no campo das 
(.tinc/ai Soa.au, penso em IntropoQ/a,
.Sociologia e l listória, acho que são precárias as 
condições de traoaiho. Já que o museu 
trabalha com objetos materiais, roce precisa ter demanaaspara o intems- do

mercado, lie maneira que tudo isso panre

mm outra, radical mente outra, que provoca essa 
sensação de estranhamento. No campo das 
<■iries, , /sas experiências são nnwema.-. . ! 
mais C: lebre dela* fa/ng sc/a a dc Marcei

Pi

No caso da nossa sociedade, o que se jág é

! losíhamp que. ao colocar cm xeq 
própria noção de arte na nossa sociedade, 
resolveu, num gesto radical, colocar um
»m„,m m ,\lmm á- Aou, **** “ /«* * nS°
/«*•«. <*>** mnivç,,,, conplcv d, E„ ;opaisana num

aprofundamento, numa espec/aligacão em

ue a$i>?s
uma noção de como opera esse universo de
mediação de iodas as Mações sociais. Não há naUmL V m 4#M ^áitiim vão

induftdos, - tis também podem ser indugidos 
outras direções. Quando você pensa que é 

pretiso se adaptar ao público, na maior parti

■±
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urorti i ijcps I wl Õ5estranhamento ICI

Neste limiar de um novo milênio, o 
futuro não só dos museus, mas de várias 
instituições culturais e das formas mes
mo de organização e relacionamento dos 
homens em sociedade, será plasmado 
num quadro complexo de fatores. Deles, 
para reflexão, seleciono apenas quatro, 
mais pertinente ao nosso tema.

Em primeiro lugar, a crise da represen
tação - que se manifesta não só no cam
po visual (a idéia de um referencial exter
no que a imagem representa parece cada 
vez menos determinante, substituída pelo 
virtual e pelo simulacro), mas também no 
campo das relações políticas. Depois, o 
avanço da sociedade de informação, que 
implica um volume avassalador de da
dos postos em circulação, utilizando os 
mais variados suportes. Implica, ainda, 
uma dependência crescente em relação 
aos produtores e difusores da informa
ção - transformada em mercadoria. A se
guir, a presença intensa e capilar do mer
cado simbólico (que. antes de mais nada, 
é mercado), impondo seu jogo de inte
resses e sua implacável racionalidade, 
sempre se aproveitando das vantagens 
que a escala de massa lhe oferece e da 
competência operacional da indústria 
cultural. Finalménte, a globalização (apre
sentada como um mecanismo naturali
zado e neutro, imune à vontade huma
na) está gerando macro-inclusões e ex- 
clusões, que mobilizam a cultura como 
discurso apropriado para as legitimações 
e afirmações de identidade, valores e in-

só se define na exploração desse univer
so material - desfetichizando-o é claro, 
considerando-o como matéria prima com 
que se alimenta nossa vida biológica, psí
quica, social, espiritual. O segundo risco 
é o de sucumbir às seduções do espetácu
lo, da sensação redutora, da pura vivência
- ainda mais que a tecnologia fornece 
recursos cada vez mais eficazes para tan
to. Se tais recursos devem estar presen
tes, não podem ser exclusivos, nem es
quecer que o grande privilégio do museu 
é poder imbricar o afetivo no cognitivo, 
o individual no coletivo, é servir ao mes
mo tempo ao sonho, ao devaneio, ao 
lúdico, à fruição estética, à subjetividade 
e à vivência, etc., ao mesmo tempo que 
à informação e ao conhecimento. O ter
ceiro compromisso, assim, seria assumir 
uma postura crítica (e, portanto, orientar 
seus propósitos educacionais para a for
mação do espírito crítico), transforman
do-se num espaço mais de indagações e 
inquietações, que de respostas, confirma
ções e acomodação. Enfim, para respei
tar suas responsabilidades sociais, preci
sa o museu vencer as tentações do mer
cado. Ele, como tudo mais em nossa soci
edade. está enraizado no mercado: por 
que, no entanto, deveria servir ao mer
cado, em vez de servir-se dele? Por que 
dirigir seu rumo para a lógica da oferta/ 
procura, do investimento/retorno, do cus
to/benefício e, em suma. do lucro e da 
satisfação passiva do cliente e ativa do 
patrocinador, ao invés de pagar seu pre
ço para operar um pouco como aquela 
torre cívica de que falava Patrick Geddes, 
parte da cidade, parte do mundo, mas 
capaz de se altear e garantir um 
estranhamento pelo qual a observação e 
o entendimento se tornam possíveis?

O museu tem, sim, futuro, mas tal fu
turo somente seria legítimo, a meu ver, 
se ele trilhar estes caminhos, que nem 
sempre coincidirão com o de centros cul
turais e espaços de eventos, redes virtu
ais, equipamentos de lazer e entreteni
mento e outros dispositivos do mercado 
simbólico. Nada tenho contra os museus 
incorporarem ao seu arsenal instrumen
tos e perspectivas destas instâncias todas
- mas desde que seja além do percurso 
de seu caminho próprio e não em vez de 
reconhecer, afirmar e respeitar sua per
sonalidade específica.

das vepes isso implica numa subestimarão do
público, num público infanfihgado. E
absolutamente dramático. Em outras áreas 
de lager de massa, não há essa infántiligação. 
O futebol, por exemplo. Como alguém pode
desfrutar desse jogo sem saber suas regras

•ty. mínimas? Senào são apenas 22 pessoas 
cornndo atrás de um objeto redondo. Para 
tudo na vida, existem exigências, requisitos
por que o museu vai ser exceção? A
exposifão-e.petáculo, não por acaso, veio 

junto com a curadoria de autor e com a wmm
ampliação do consumo de massa, do 
mercado dos bens simbólicos. A curadoria de íKIÍÍKí
autor; paralela ao cinema de autor, é um
tipo de produto novo na sociedade de
consumo, de alto investimento, que não ê
fabricado em série, mas que pode ser
rea/ocado. Xào é a toa que as curadorias de 
autor não suigiramjunto às exposições
permanentes que têm um efeito
cumulativo e podem formar u 
público. E/as são mostras
temporárias que circulam como
qualquer outro produto do 
mercado.

JM - Como fica a questão da
destcrritorialização do
museu? O Guggenheim pode
existir em qualquer lugar e
transformar uma cidade, como
no caso de Bilbao, num grande 
museu? E a itinerância do
museu. teresses.
EB - Em museu é algo territorial por 
naturega. O caso Guggenheim é 
O caso típico tgpiffa, X

Entretanto, acredito que os museus 
continuarão a ter sentido - isto é, conti
nuarão a responder a relevantes necessi
dades sociais, pois atendem ao que, ape
sar de tudo, ainda é um atributo funda
mental e irremovível da condição huma
na: a corporalidade. Tudo o que somos e 
tudo o que fazemos, de mais reles e de 
mais espiritual e transcendente, passa por 
essa condição corporal e pelo mundo fí
sico de que somos parte e em que estamos 
totalmente imersos. Assim, acredito jus
tificar-se a existência de um espaço está
vel, de acesso social, que permita exercer 
ou aprofundar a consciência dessa reali
dade material (inclusive na superação de 
sua dimensão puramente física), assim 
como de sua historicidade (a diferença, 
nas coordenadas de espaço e tempo).

Para que tal justificativa se imponha, 
contudo, penso que o museu deva supe
rar também quatro riscos. 0 primeiro é o 
de se esquecer de sua especificidade que

embalagem, da sede, que
começa a ter a sua presença 
antes de mais nada. como
arquitetura. Xáo é uma
arquitetura a serviço de um projeto
mnseológico, mas um projeto museológico a
serviço de uma arquitetura. Acho que uma
postura responsável de museu devia pa-sar á
margem desses fenômenos que vão se 
multiplicar cada vt g mais. Xo
nosso mundo, tudo lera a ,rer 
que existência d, redes, de
franquias vão o.upar todos os
espaços disponíveis.

vA 2'.;. ííiáááá?!

Ulpiano T. Bezerra de Meneses 
(Esse texto é um resumo da palestra que o 

professor Ulpiano proferiu no MARGS. no dia 
18 de maio. durante a Semana dos Museus)
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Escadas, o filme perdido 

de Carlos Scliar

0 filme de Scliar 
na revista 
A Cena Muda

0 artista gaúcho Carlos Scliar, 
um dos nomes importantes da 
pintura e decisivo no 
movimento de afirmação da 
gravura brasileira, completa 
80 anos no dia 21 de junho. 
Num depoimento a Clarice 
Lispector, em 1966, disse que, 
se não fosse um pintor, seria um 
cineasta, uma preferência que 
herdou do pai. Um de seus 
filmes chama-se Escadas, uma 
produção de "linguagem 
misteriosa”, como ele mesmo 
define, e que o pesquisador 
Glênio Póvoas resgata do 
esquecimento.

As lembranças de Carlos Scliar de sua 
aproximação com o cinema remontam à 
infância quando tinha quatro, cinco anos e 
via trechos de filmes alemães ao ar livre, 
levado por uma empregada da casa. Ele mes
mo já afirmou que o cinema é o ponto de 
partida de seu trabalho criativo.

No início dos anos 40, em São Paulo, 
conheceu aquele que viria a se tomar uma 
referência obrigatória nos estudos sobre ci
nema brasileiro: Paulo Emilio Salles Gomes1. 
Logo se estabeleceu uma cumplicidade 
tre eles através de acaloradas discussões so
bre cinema e política, entre tantos outros as
suntos.

A produção foi 
de João Tinoco de Freitas, re- 

centemcnte falecido, que trabalhava no De
partamento de Imprensa e Propaganda do 
Estado Novo, onde também trabalhava Ruy 
Santos. A montagem foi realizada pelo pró
prio Carlos. Ele recorda que a música de fun
do era de um disco de Manuel De Falia e a 
narração de Sady Cabral, sobre um texto de 
Rubem Navarra. Para uma edição posterioi; 
em Paris, Cláudio Santoro compôs uma par
titura especial, executada ao piano por 
Arnaldo Estrela.

Ainda, em agosto de 1944, mesmo mês 
da publicação em A Cena Muda, Cados em
barcou para a Itália, permanecendo ali como 
recruta da FEB até julho de 1945. Retoma ao 
Rio, mas em 1947, em companhia de Maria 
Helena Vieira da Silva, volta para a Europa, 
estabelecendo-se em Paris, onde fica até 1950. 
Carlos localizou o copião de Escadas com 
Arpad, trazendo para o Brasil para fazer uma 
nova cópia. O material foi mandado para o 
laboratório junto com os negativos de Vento 
norte. O laboratório, por um problema técni
co, acabou danificando o copião de Esca
das.

en-
A fotografia 

seguinte também lembra uma ima
gem do início do filme de Orson Welles, que 
Carlos tinha visto em 1941, com grades filma
das em contraplongée, sombreadas.

A terceira foto mostra o interior do ateliê 
de Arpad, confirmado por Carlos quando 
lhe mostrei a página de A Cena Muda. He 
me disse que a casa, onde moravam Arpad e 
Maria Helena, tinha espaço para que cada 
um dos artistas tivesse o seu próprio ateliê. A 
fotografia mostra o ateliê de Arpad, com duas 
telas suas, sendo que uma delas, a que está 
embaixo da tela com os copos de leite, é um 
retrato que Arpad fez de Maria Helena. Esta 
terceira foto com o retrato pintado introduz a 
quarta e última fotografia, em plongée, com 
Maria Helena subindo uma escada, que pa
rece ser de um porão.

Este “ambiente” tratava-se do ateliê dos 
artistas, no Silvestre, em Santa Teresa. O títu
lo do filme surgiu de uma observação de 
Carlos: ‘Tara chegar no ateliê deles, tinha 
escadas pra burro”. Pelas fotografias, Esca
das não apresentava um tema único, mas 
vários: o espaço, a convivência, os objetos, 
valor do documentário, preocupação com 
linguagem cinematográfica.

Na época, o filme foi exibido como com
plemento de longa-metragcm. Carlos conta 
que o filme era vaiado nos cinemas, mas, 
por outro Lado, revela: “Ganhei amigos de
pois do filme. Gastai assistiu em Pelotas e 
sempre, curiosamente, vinculou o meu nome 
mais ao cinema do que às plásticas. Outro 
que assistiu foi o Valêncio Xavieç quando 
era um guri, e sempre quis me conhecei; até 
que um dia nos conhecemos e somos ami
gos até hoje”.

Em 1944, Carlos Scliar concebeu e diri
giu o curta-metragem Escadas; com o casal 
de artistas plásticos que viveu no Rio de Ja
neiro entre 1940 e 1947, os seus amigos Arpad 
Szenes e Maria Helena Vieira da Silva. M Cena 
Muda atenta às atividades cinematográficas 
brasileiras dedicou a página 23 de sua edi
ção de 15 de agosto de 1944 a “um short 
diferente” publicando “algumas imagens de 
Escadas, short brasileiro, digno de destaque 
por ser a primeira experiência cinematográfi
ca de um pintor interessado pelo cinema, 
Carlos Scliar. Com tema e direção desse jovem 
artista, fotografia de Ruy Santos, o film não 
conta uma história, apresenta somente um 
ambiente com seus elementos e as pessoas que 
nele vivem - os pintores Maria Helena Vieira 
da Silva e ArpadSgenes”.

Por estas informações, Escadas era um 
filme preocupado com as imagens e não com 
uma “história”, embora o filme tivesse, como 
diz o pequeno texto, um “tema”. A ênfase 
nas imagens como suporte principal fica evi
dente com o espaço de diagramação na pá
gina de A Cena Muda, dispondo as quatro 
fotografias - altamente expressivas - sobre
postas umas às outras.

A primeira fotografia, no canto superior 
direito, é enigmática. Ao que parece é uma 
fotografia dentro da fotografia, ou seja, um big 
close-up de uma boca de homem, tocando 
uma flauta, superposta numa parede de um 
longo corredor O big closeda boca lembra de 
imediato o big close-up no início de Cidadão 
Kane, quando o personagem-título pronun
cia a palavra mítico-ànematográfica ‘ ‘rosebud’

Carlos Scliar: filmografia

1943 - Segall, de Ruy Santos (texto)

1944 - Escadas, de Carlos Scliar 
(direção, montagem, texto)

1946 - 24 anos de luta, de Ruy Santos 
(desenhos)

1957 - Rio, zona norte, de Nelson 
Pereira dos Santos (criação do cartaz)

1975 -4 cartomante, de Marcos Farias 
(criação dos créditos)

6

JüHt
Outro entusiasta do filme foi o seu ami

go Paulo Emilio. Carlos relembra: “Como o 
filme teve uma exibição num circuito amplo, 
o Paulo Emilio sempre teve esperanças de 
que alguém tivesse guardado uma cópia e 
que um dia esta cópia aparecería”. Ao que 
parece, as quatro fotografias na página de A 
Cena Mudae uma outra série de fotografias 
pertencentes a Carlos Scliar são hoje o que 
resta das imagens de Escadas.

I
|

■ •... '■

m Cf

Clênio Nicola Póvoas 
Professor pesquisador de cinemaf|g|

Os artistas M.H.Vieira da Silva, Arpad Szenes, 
Scliar e uma pintora argentina no ateliê de 
Santa Teresa em 1946

1 (1916-1977), principalmente através deHumberto 
Mauro, Cataguases, Cinearte, São Paulo, Perspectiva, 
\91AeCinema: trajetória no subdesenvolvimento,Pão 
de Janeiro, Paz e Terra / Embrafilme, 1980.
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ECOMUSEU
O museólogo francês Hughes de 

Varine, fundador e presidente do Ecomuseu 
de Le Creusot na França, esteve em Porto 
Alegre em maio, participando de vários 
eventos promovidos pela FAPA, SMC e 
SEM. Numa palestra no MARGS, abordou 
a sua especialidade: os ecomuseus que têm 
como objetivo o desenvolvimento cultural 
e crítico de uma comunidade. Tema da nova 
museologia, o ecomuseu tem como sujeito 
e objeto uma comunidade imediata, um

grupo social heterogêneo unido por rela
ções de territorialidade, ou seja, do bairro, 
cidade, distrito, povoado.

Ao contrário do museu tradicional, que 
tem bases arraigadas na coleta, no estudo e 
na conservação, o ecomuseu trabalha em 
outra temporalidade. Segundo De Varine, 
é a comunidade vista e vivenciada sob uma 
perspectiva dinâmica e unicamente aberta 
ao futuro próximo e ao distante. Seu 
patrimônio leva em consideração os pro

blemas do grupo, as questões levantadas 
para o seu futuro, apelando para a consci
ência, análise e iniciativa criadora da pró
pria população. Varine citou o México como 
o país mais ativo na área de museus comu
nitários. O Canadá, a Suécia e Portugal tam
bém apresentam um número significativo 
de iniciativas nessa área que produz, em 
contrapardda, um quesdonamento e uma 
reflexão sobre a concepção dos museus 
clássicos.

AAMARGS
Interessados em associar-se na As
sociação dos Amigos do MARGS 
podem escolher entre diversas ca
tegorias: individual, familiar, estu
dante, maiores de 65 anos, além de 
planos especiais para outros Esta
dos. Entre as diversas vantagens, o 
amigo pode usufruir de descontos 
em garagens no entorno da Praça 
da Alfândega, além de descontos na 
Loja, no Bistrô e no Café. A 
AAMARGS funciona no subsolo 
do Museu, de terças a sextas, das 
10 às 11 h30min e das 14 às 18 ho
ras. Telefone: 224-4255.

Vitor Arruda, A cigana adormecida. 
Desenho, naquim sobre papel, 

1985. Dípticc 
Acervo MARGS em exposição 

nas pinacotecas

MARGS
DESENHO-O MARGS promove um se
minário com entrada franca para acompa
nhar os desenhos do acervo em exposição 
nas Pinacotecas. Confira a programação: dia 
13 de junho - Olhando desenhos com o 
curador da mostra, Paulo Gomes; dia 14 
de junho—O desenho e as novas Linguagens 
com Liana Timm, Lenir de Miranda, 
Umbelina Barreto, sob a coordenação de 
Blanca Brites; dia 15 de junho-M prática do 
desenho, com Clara Pechansky, Magliani e 
Plínio Bemhardt, com coordenação de Neiva 
Bohns. O encontro acontece sempre no au
ditório do MARGS, às 19 horas, com entra
da franca. Informações e inscrições no Nú
cleo de Extensão pelo telefone 227-2311. 
Apoio da Casa do Desenho.

a Loja vende camisetas, objetos variados, 
bonés aveludados e moletons. Entre os vá
rios livros, com destaque para a lúdica bi
bliografia dedicada às crianças, encontra-se 
o livro do MARGS com preço acessível, 
em capa dura ou brochura, em português- 
espanhol ou português-inglês. Funciona de 
terças a domingos, das 10 às 19 horas. 
Telefone: 228-8533.

dos, lanches e os vinhos premiados à dis
posição. Organização de eventos externos, 
com o mesmo serviço disponível no Mu
seu, pode ser agendado pelo telefone 211 - 
4945. Funciona de terças a domingos, das 
10 às 19 horas.
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BISTRO - Nos dias úmidos e frios do in
verno, nada melhor do que um creme quen
te. Você pode pedir esse prato nutritivo a 
qualquer hora e em qualquer dia no Bistrô 
do Museu. Às quartas, um caldo de feijão é 
servido sempre como entrada. Confira o 
cardápio internacional da casa, as novida
des em café e chocolates quentes e os vi
nhos argentinos e chilenos em cálice a pre
ço de vinhos gaúchos. No ambiente 
climatizado, há sempre exposições de fo
tógrafos da cidade. Aceita-se reservas para 
eventos exclusivos (até 70 pessoas). De se
gunda a sábado, das 10 às 21 horas, sem 
fechar a cozinha. No domingo, das 12 às 
19 horas. Telefone: 286-5687.

CAFÉ - O aconchegante café do MARGS 
será o espaço para o lançamento do livro 
sobre design gráfico de Cláudio Ferlauto, 
intitulado O tipo da gráfica e outros escritos no 
dia 4 de julho, às 18 horas. Um pouco an
tes, no domingo, dia 25 de junho, o pianis
ta e compositor gaúcho da nova geração 
Otávio Santos Neto lança seu cd-solo com 
um show acústico no café a partir das 17 
horas. O Café do MARGS remodelou to
das as suas máquinas para trabalhar com 
um grão tipo exportação, líder do expres
so na Europa, o chamado Segafredo 
Zanctti. Confira também os almoços rápi-

LOJA - Entre as várias novidades da Loja 
do MARGS, destacam-se echarpes, lenços 
exclusivos e até magnéticos de geladeira 
aproveitando, com criatividade, os motivos 
arquitetônicos do prédio histórico da Pra
ça da Alfândega. Na linha chgrijf<?MARGS,

Parceiros do MARGS
•Ativa 
• Banrisul

•Cerdau • Lojas Renner 
•Nieto
•Ouro e Prata Turismo «Varig 

• Lojas Pompéia • Revista Aplauso

•Start Pre-Press 
•Trindade Indústria Gráfica• Happy Man 

•Arte Nobre • Casa do Desenho «Kreybel 
• Arteplantas • Edelweiss
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0 geniola
Sotero Cosme foi um dos geniais
porto-alegrenses dos anos 20,
companheiro de Theodemiro
Tostes. Augusto Meyer, J.M., Ruy
Cime Lima, Paulo de Gouvêa nas
rodas de chope e literatura fran
cesa. Seu traço inconfundível naanos 20. Acervo MARGS.
ilustração, na paginação e na ca-

Sotero Cosme (1905-1978) teve ágil tra- exemplo do que faz que os versos passam ricatura eternizou o charme mo
ço a servir uma imaginação civilizada e so- a ser respeitados pela poesia e, a rigor, só demo das revistas culturais do
ciai. Com bolsa em Paris, pegou o jeito por ela, uma verdade sugerida num acorde, período, entre elas a lendária e
moderninho daart-de'co, com empática a inebriar como a música, mas acrescida da elegante Madrugada(1926). Ex-
criatividade.Já neste retrato de Baudelaire, nitidez da linguagem. Depois dele ficou perimentou também o estilo art-
feito sem dúvida sobre a conhecida foto de mais difícil ser poeta. Já não bastam ele- déco na Revista do Globo e na
Nadar em 1862, quando o poeta tinha qua- gância, rima, assunto, é preciso atingir uma página literária do Diário de
renta e um anos, busca a intensidade que o iluminação. Notícias, reduto certo desses
próprio Baudelaire tinha buscado antes na Também para ele não foi fácil. “Culti- amantes de Verlaine e
pose para o fotógrafo. Só que não conse- Baudelaire. Theodemiro Tostes.vei minha histeria com gosto e terror”, diz
guiu enganar a câmara: transparece na foto nas suas memórias, lembra ono mesmo ano de 62, emFusáes (Meadap.
sua humanidade dilacerada, enquanto a rosto brejeiro de Sotero. "oSua vida e o que conta dela dão idéia de

geniola". e o som de seu violi-cópia de Sotero traz uma integridade au- uma inquietude permanente, a modular
no no bar Antonello da Rua dasente nessa e ainda mais em outras ima- logo a criação. Impcnitente com as opiniões
Praia. Violinista do Conservató-gens do poeta. Não importa. Se o desenho alheias ou adquiridas, pensava por ele, e as-
rio de Música, ganhou uma bol-é menos fiel ao modelo, galvaniza-o para o sim que o verso fosse além de uma cadên-
sa de estudos em Paris no inícioimpor a quem olhe, tem em si uma eneigia cia marcante, nela dissesse coisas significa
dos anos 30. E foi em Paris queque não surpreende no imaginário do de rivas, novas. Chegava a escrever em prosa o
morreu, depois de ter aplicadosenhista. tema dos poemas para depois rimá-los, e
seus talentos múltiplos na car-O primeiro é que no desenho como na se dava tempo para achar a melhor forma.
reira diplomática. 0 MARGSfoto os olhos se abrem querendo ver fun- Em época e cenário em que a letra impres-
possui alguns exemplares dosdo. E de fato viam, inclusive o que não ri sa é a obsessão da classe culta, vai publicar desenhos de Sotero Cosme. O renha sido ainda visto. Num de seus poemas Eesfleurs du «ra/apenas aos trinta e seis anos, trato de Baudelaire, por exem-

mais famosos,ha Charog n e, se detém nada 57, e nos dez anos que ainda vive, ape-em pio, fica em exposição nas Pina-
menos que numa carniça, e tão em deta- sar do sucesso, acrescenta poucos poemas. cotecas até o final de junho,
lhes que a confunde com o nosso destino. Ousou viver e escrever para um desígnio dentro da seleção de desenhos
Em outros, entende os gatos, o sexo das de quintessência que passava pela tortura do acervo do museu.
lésbicas, a vontade insopitável de partir, de existir e do verso. Pagou caro, mas che-
pensa até crer no Diabo, de tanto ir além gou lá.
do revoltante mundo habitual... Descobre O poema em que toma de empréstimo
Wagner através do Tannháuser e, sensível o título deTerêncio, oHeautontimoro umenos,
crítico de artes plásticas, a humanidade dos o que se come a si mesmo, termina mais ou
artistas e nossa através das obras. Com um menos assim:
pé na Terra e outro na Transcendência, dei-
xa-se ir em ambas ao banho lustrai da poe- Eu sou a faca e a ferida

Sou a face e a bofetada!sia.
E assim identifica nada menos que a Aroda e a came rompida,

poesia moderna, segundo os compêndios. O algo% e a vítima visada!
Não será tanto - há precursores e todo bom
autor chega perto da poesia, digamos, em Sou de mim mesmo o vampiro,
si ou dá com ela. Tanto que ele mesmo foi Um dos grandes abandonados
o que foi a partir muito de Edgar Allan Poe Ao riso eterno condenados
e um pouco de vários outros, não sendo de E que malpodem um suspiro!
esquecer Gauthiei; a quem dedica com fer-

Paulo Hecker Filhovor seu livro. Mas se pode generalizar: é do Poeta

h'


