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EDITORIAL
Depois de conquistar o interior do 
Estado com mostras do melhor do seu 
acervo, o MARGS prepara-se para 
iünerar pelo país com a obra de um dos 
artistas gaúchos mais representativos da 
segunda metade desse século: Danúbio 
Gonçalves. A retrospectiva, que atraiu o 
público durante todo esse mês nas 
Pinacotecas, será exibida nos espaços 
culturais dos Correios em Brasília e Rio 
de Janeiro, retornando depois para o sul 
com agenda em Caxias do Sul, Pelotas c 
Bagé. Além de divulgar essa obra extensa, 
diversa e de perfil humanista de um 
artista tão inquieto, o Museu cumpre uma 
das estratégias principais da política 
cultural da Secretaria de Cultura, 
descentralizando atividades e 
democratizando o acesso ao melhor de

nossa arte. Ao chegar no Distrito Federal 
e na capital carioca, consolidamos mais 
uma parceria, dessa vez com o projeto 
cultural dos Correios, e inserimos de vez 
a SEDAC e o MARGS no circuito 
artístico nacional.
Com a despedida de Danúbio no dia 28 
de maio, deixando neste jornal um belo 
depoimento de vida e criação, abrimos a 
Pinacoteca para a excelência do conjunto 
de desenhos do acervo do MARGS. 
Nossa intenção, desde o início da 
administração, foi valorizar a coleção e 
exibi-la de forma permanente. Junho será 
o mês do desenho com uma panorâmica 
organizada pelo artista plástico e 
pesquisador Paulo Gomes, revelando as 
características e a diversidade dessa arte 
tão importante. O próprio Danúbio

Gonçalves reafirma que, para um 
verdadeiro artista, o domínio do desenho 
é fundamental.
E, em julho, cumpre-se outro objetivo 
estipulado para o ano: o intercâmbio com 
os museus nacionais. No dia 5, inaugura 
De Frans Post a Viscontiumn grande 
panorâmica do Museu Nacional de Belas 
Artes com os grandes nomes da arte 
produzida no Brasil a partir do século 
XVII como Victor Meirellcs, Araújo 
Porto-Alegre, Almeida Júnior, Pedro 
Américo, Bernardelli, Amoêdo, Visconti, 
entre vários outros. A seguir, é a vez dos 
clássicos do Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro ocuparem o MARGS, 
aproximando-se por uma boa temporada 
do cotidiano dos gaúchos.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

BRASIL
Imagem e violência, ano 500 depois de Cabral

Em 1500 o Brasil foi descoberto. Aprendo 
enfim que não no dia 21 e sim, 22 de abril. Em 
2000, contrariando expectativas místicas, o 
mundo não acabou e pudemos comemorar 
reiteradamente a chegada de Cabral cá neste 
paraíso chamado/amado Brasil.

Contas feitas, calendários conferidos e da
tas corrigidas, o último ano do segundo milê
nio era pra ser só alegria e comemoração, aqui, 
nesta terra do lado de baixo do equador. Nesse 
clima confirmaríamos a imagem primeva qui- 
nhendsta de um povo dócil e festivo, como bem 
descreveu Caminha. Era pra ser uma grande 
festa de aniversário do povo brasileiro pós 
Cabral.

queriam uns, de revolta pela exclusão social, essa 
violência cívica justificada na lógica do 
neoliberalismo; ou ainda aquela ridícula réplica 
da caravela que não flutuou!! Em se tratando de 
imagens, o ser humano tem recepção seletiva e 
registro subjetivo... É claro que terminar com a 
imagem encalhada da Nau Capitania seria um 
pouco mais leve, embora igualmente agressivo 
pois ela custou milhões aos cofres públicos. 
Nessa linha tragicômica poderiamos incluir a 
declaração dos ministros depois dos incidentes 
que estragaram a festa. Aquele que foi demiti
do inspirou-se em Greta Garbo para se esqui
var de entrevistas repetindo aos jornalistas 
ivanf to be alone!(p,em sotaque); outro ministro, o

das mais variadas formas, alvos e intensidade, 
mas sempre participando da autopoiésise dos 
processos civilizatórios. Todo descobrimento é 
a violação do desconhecido. Assim, nosso ima
ginário é composto por imagens violentas. Vi
olentas no sentido de violar, irromper. Nosso 
entorno urbano é dominado por elas, que nos 
comunicam, informam, orientam e coordenam 
nossas vidas. Em tempos alicerçados pela 
tecnologia, mais do que nunca, se impõe a lei
tura das imagens, como um guia de conduta 
coletiva.

ro da comunicação aponta para as imagens, a 
manipulação, produção e difusão destas se ins
tauram como novas instâncias de poder. Por
tanto, a política das imagens é, antes de mais 
nada, uma política social.

A Bienal dos 500 Anos em São Patilo, por 
exemplo, nos moldes do Museu das Origens 
proposto por Mário Pedrosa em 1978, quer 
nos ajudar na tarefa visual de interpretação da 
nossa raça e cultura. Com suas milhares de pe
ças expostas, faz a cartografia da produção sim
bólica e artística desde o descobrimento. Vai 
mapeando com contornos étnicos, políticos, ci
entíficos, geográficos, internacionais e históri
cos, arranjados por curadorias trabalhosas. Es

tes recortes curatoriais propõem ao 
s observador a possibilidade da classifi- 

, z cação das peças, com suas marcas e 
| g influências delimitadas por fronteiras

Precisamos estar muito alertas para discernir 
entre a avalanche de informações visuais que se 
atiram à nossa frente, todos os dias. Em

Confesso que, embalada pela 
onda das listas de “mais mais” do 
século XX, fiquei pensando na 
possibilidade de uma revisão pa
norâmica com 500 imagens brasi
leiras. Imagens públicas e princi
palmente anônimas (como se fos
se possível uma imagem anônima!). 
Mas seriam imagens de pessoas co
muns, protagonizando a história 
brasileira de resistência e esperan
ça renovadas. Imaginei, já quase me 
sentindo uma cineasta, um 
documentário do tipo “Nós que 
aqui estamos por vós esperamos”, 
onde um retrato comovente do

f

H que “vão e vêm” no tempo e espaço, 
j como linhas de produção imaginárias, 

§ virtuais ou geopolíticas.
O evento acontece sob o impera- 

mo do espetáculo, do giganusmo me 
galomaníaco, com que já nos acosru 
mamos e sem os quais muitas vezes 
não damos crédito às mostras de arte. 
As imagens que captamos ali, ao lon
go de seis quilômetros, pedem um 
exercício de exploração para a desco
berta de um mundo novo, um mundo 
brasileiramente nosso.

Então, pensando nas motivações 
cabralinas, reflito com minhas violentas imagens 
remissivas e culturais: no fim das contas todo 
impulso criador e desbravador do homem não 
parece nos remeter ao desejo de encontrar, in
dividualmente, o eldorado perdido? Esse 
eldorado não teria sido o Brasil há 500 anos? 
Talvez, talvez,qui^á, quisfi, ivhy not?... Mas agora 
já são outros quinhentos!

2

Victor Meirelles executou o óleo Primeira Missa no Brasil (detalhe) 
entre 1859 e 1860 para o Salão de Paris de 1861

da Cultura, tentando mitigar a ação violenta da 
polícia contra os índios, disse em entrevista à 
tevê que, no Brasil, todo mundo é mestiço, todo 
mundo tem sangue índio, negro e branco! Será 
qtie ele queria qtie pensássemos que aquilo não 
foi um confronto e sim um briga entre paren
tes? E, noves fora, 500 anos foi tempo suficien
te para o brasileiro descobrir o seu valor. E não 
foi só no futebol, no carnaval, na bossa nova e 
no neoconcretismo das artes plásticas!

O homem é o inimigo do homem, sabe
mos; onde está o homem a violência se revela

país se contaria pela bravura do seu 
povo.

Brasil. Porto Seguro. 22 de abril de 2000

Desisti da idéia pensando na violência das 
últimas imagens. Seriam cenas que nos enver
gonham como cidadãos. Meu álbum de 500 
anos encerraria com a imagem de índios apa
nhando da polícia, lá em Porto Seguro, onde 
começou o Brasil que temos hoje. Um fato la
mentável, para dizermos o mínimo. Teríamos 
outros da mesma série: os sem-terra apanhan
do da polícia em igual manifestação prepotente 
das autoridades; os relógios de contagem regres
siva para os 500 anos, os G/obelógios, sendo 
destruídos pelas capitais brasileiras, num gesto,

temporalidades descontinuadas, elas nos satu
ram até a insensibilidade, até a cegueira defensi
va. Mas também sabemos que só podemos en
xergar aquilo que estamos preparados para ver... 
Se os tempos são de comunicação visual, aque
le que não vê (ainda que não se julgue cego) 
não compreenderá seu tempo nem escreverá 
sua história por uma memória visual remissiva.

Na produção de uma imagem, qualquer 
uma, é necessário o encadeamento de vários 
fatores tais como técnica e criação, artifício e 
função, artificialidade e ficção. Quando o futu-

Bianca Knaak 
Coordenadora do 
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DESENHO

Para início de conversa

José Luiz Mayer 
Diálogo, Técnica Mista, 1978 

Acervo MARCS

A panorâmica de desenhos é uma ten
tativa de estabelecer uma leitura crítica 
de uma das maiores

questões museológicas.
O acervo de arte gráfica do MARGS 

segue, na sua constituição, a mesma falta 
de critérios que norteou a formação de 
quase todas as outras coleções do mu
seu. Isto, entretanto, não impediu que se 
constituíssem blocos bastante homogêne
os de obras que cobrem períodos e ten
dências específicas.

O exame do conjunto estabeleceu um 
critério que, se lhe falta fineza, ao me
nos tem o mérito de permitir um olhar 
abrangente: ficou estabelecido como pri
oridade a data de execução. Isto permi
tiu uma amplitude de horizontes e a con- 
seqüente falta de preconceitos na hora 
de indicar o que deveria ser trabalhado. 
Ficou estabelecido que não se discrimi
naria o linear do pictórico, nem a produ
ção crítica daquela atenta às questões 
artesanais, nem tampouco do impasse, 
tão presente na produção pós anos 80, 
entre os limites entre esta ou aquela téc
nica.

detectados neste grupo: o desenho pic
tórico, que enfatiza o uso das cores, e a 
questão dos volumes (Andrés, Brill e 
Rissone), obras que poderíam ser cha
madas de pinturas. Outro recorte é aque
le de obras figurativas que realçam o as
pecto gráfico (Regina Silveira, Sessa, Leal 
e Alice Soares) e, por fim, uma impor
tante reunião de obras abstratas, onde 
os procedimentos plásticos são variados, 
passando do grafismo puro (Lcirner, 
Wong, Wiegert) até o pictórico (Porcella).

Os anos 70. Estamos aqui na presen
ça de um painel bastante homogêneo da 
produção gráfica local. Temos duas gran
des linhas de produção: a primeira, na 
qual há um investimento no formalismo 
e na excelência artesanal, com alguns 
traços evidentes de uma espécie de 
surrealismo local (Moura, Bernhardt, 
Luiza Coutinho, Dotto e outros); a se
gunda, também fiel ao artesanal, propõe 
um discurso crítico e, às vezes, até irôni
co da sociedade (Roth, Duval, Brito, 
Chimendes, Magliani e outros). Nesta 
coleção dos anos 70, quais artistas 
equacionam as questões levantadas pelo 
formalismo, o surrealismo e o discurso 
crítico? Estão nas obras de Clara 
Pechansky, de Maria Tomaselli e de 
Carlos Pasquetti as respostas. Estes três 
artistas propõem soluções formais e 
conceituais que irão encaminhar uma 
floração excepcional de obras na déca
da seguinte.

Os anos 80 caracterizam-se por uma 
explosiva volta à pintura. Mas o dese
nho mantém seu vigor e sua enorme ca
pacidade de falar aos corações e às men
tes. Nesta década, iniciativas de grande 
porte, como a mostra Velha Mania (no 
Rio de Janeiro) e o salão Caminhos do 
Desenho Brasileiro (em Porto Alegre), 
mostram a riqueza excepcional deste 
campo de produção. Deixa-se de lado a

preocupação com a pureza formal e não 
é mais possível falar de puro desenho 
ou de pura pintura. Os modos se mistu
ram em busca da expressão mais preci
sa e do discurso mais pungente.

Estas são duas características que po
demos detectar neste excelente conjun
to de obras que o museu possui. Se, por 
um lado, temos um investimento maior 
no fazer artístico (Heuser, Wladimirsky, 
Tunga, Senise, Lambrecth, Houayek, 
Cruz e outros), de outro, este discurso 
mistura-se a uma crítica da sociedade e 
da cultura (Timm, Rõnhelt, Kurtz, 
Nicolaiewsky, Alegria, Cavalcanti, 
Domingues, Arruda, Grinspum, 
Ohlweiler, Asp, entre outros).

Já escrevi que qualquer seleção é ar
bitrária e podemos estender a idéia tam
bém às classificações. Mas esta é uma 
tentativa de leitura da coleção de dese
nhos do MARGS e apenas um início de 
conversa. A coleção é expressiva em al
guns períodos e notavelmente rica em 
outros. Perceptível é a falta de um norte

e mais expressivas 
coleções do MARGS. Qualquer tentativa 
de estudo, ou de um olhar mais consis
tente sobre este conjunto de peças, deve, 
obrigatoriamente, partir do manuseio de 
cada um dos itens, partir da prática, do 
empírico, para chegar a algum resultado 
positivo.

Atualmente norteada por uma políti
ca de acervo (isto significa dar a atenção 
devida a sua coleção, seja através de es
tudos, de mostras, da catalogação e da 
publicação de documentos), a proposta 
dessa exposição é uma consequência 
natural do trabalho que vem sendo de
senvolvido. O MARGS detém o maior
patrimônio público de artes visuais do 
Estado. Acoleção dá conta de grande par
te da nossa história e também indica, com 
relativa precisão, o seu desenvolvimento 
no Brasil.

Qualquer seleção é, a priori, arbitrá
ria. Dentro de um universo de centenas 
de itens, é extremamente complexa a ta
refa de escolher o que deve ou o que 
não deve ser mostrado. Fator que difi
culta ainda mais a empreitada é o fato 
de o acervo ter uma catalogação padrão 
que não é clara na definição do que é e 
do que não é desenho.

Não se trata de restringir o campo e 
considerar desenho somente aquelas 
obras que contemplem, prioritariamente, 
o suporte papel ou o seu aspecto 
marcadamente gráfico. Ou ainda aque
las que foram catalogadas de acordo com 
as determinações dos artistas. Dentro 
dos critérios atuais, algumas obras que 
privilegiam o pictórico, como pastéis, 
aquarelas e guaches estão catalogadas 
como pintura. Outras, sem explicações 
visíveis, estão como desenho. Este é um 
aspecto eminentemente técnico, afeito às

Tentamos organizar a seleção nume
rosa em conjuntos afins, buscando ne
xos formais e conceituais. O primeiro é 
aquele de desenhos mais antigos, des
de Strixner (1820) até o final dos anos 50. 
Ali são apresentadas obras que, seguin
do um plano estético, caracterizam-se pela 
idéia de projeto, de anotação, de registro 
de idéias. Isto não é redutor, pois há nes
te segmento obras acabadas, plenamen
te satisfatórias como manifestação criati
va, como os desenhos de Paulo Flores, 
Trindade Leal e Bernard Bouts.

O segundo conjunto, relativo aos 
anos 60, tem obras que mantêm ainda a 
idéia de projeto (como o desenho de 
Emílio Sessa), mas eles são, na sua gran
de maioria, “arte autônoma, modos de 
expressão irredutíveis a outros modos”, 
conforme a classificação de Etienne 
Souriau. Alguns subconjuntos podem ser

na sua constituição: o que mais chama a 
atenção é a ausência de desenhos de 3
artistas formadores de nossa visualidade 
(Weingàrtner, Guido, Corona, Malagoli) 
e da produção dos anos 90, talvez expli
cável pela instalação do MAC-RS que des
locou o foco de interesse de alguns seg
mentos produtores para esta instituição. 
Excelente o conjunto de gaúchos dos 
anos 70 e o surpreendente conjunto (com 
íaltas importantes, como obras expressi
vas de Iberê Camargo) dos anos 80, rico 
de obras excepcionais e nomes impor
tantes.

Paulo Gomes 
Curador da exposição de 

desenhos do acervo que abre 
em junho no MARGS

SEUS AMIGOS 
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Agora, você pode homenagear 
quem você quer bem e, 

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

(51) 249.1777 e adquira os 
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DEPOIMENTO: DANÚBIO GONÇALVES✓

Cenário para o futuro desenhista português Jerônimo Ribeiro. Athos Bulcão e o irmão de Portinari) seu
Sou realista, estou com 75 anos. Vamos di- Nós subíamos o morro, íamos desenhar. ateliê durante dois meses. Ele era muito
zer que eu dure mais uns cinco anos. É um Aos domingos, 40,50 pessoas (artistas) se entusiasmado. Dizia que só o Guignard sa-
prazo que eu tenho, que eu conto. Então 
procuro fazer muita coisa para aproveitar esse 
tempo que me falta. Tenhos metas, inclusive 
algo que há três anos estou pensando: fazer 
uma excursão pelas estâncias de Bagé, por 
aquela região, e trabalhar livremente a nos
sa paisagem. Acho essa paisagem do sul, o 
pampa, belíssima, é triste, mas tem um se
gredo, um mistério. Os cineastas acham fan
tástica a cor do Rio Grande do Sul, o dou
rado. Quando eu viajava para Bagé, de trem, 
via os pessegueiros em flor e via Van Gogh. 
Os horizontes imensos do campo, quero 
pegar a essência disso. As pessoas se fecham 
nos ateliês, não olham para fora, acho que a 
natureza está sempre ensinando, é preciso 
olhar para ela.

reuniam para desenhar percorrendo a ci
dade. .

bia desenhar. Mostrava seus quadros sem
pre com moldura, mesmo enquanto estava 
pintando. Sua palheta estava sempre como 
nova, e podia pintar de roupa branca que 
nunca se sujava. Não sou tão oiganizado

O atelie no bairro Petrópolis

Durante sua exposição 
retrospectiva nas Pinacotecas, 
Danúbio Gonçalves concedeu um 
longo depoimento ao Jornal do 
MARGS, remexendo na infância, 
no futuro, na música, no Rio dos 
anos 40, na figura, na abstração, 
na sua necessidade vital de 
mudança sem a perda da 
coerência, da unidade que 
personaliza um artista. O tri-neto 
de Bento Gonçalves chega aos 
75 anos inquieto com a mesma 
paisagem que o consagrou na 
época do Clube de Gravura, 
quando registrou o gesto rústico 
das charqueadas. Danúbio quer 

4 chegar na essência do horizonte 
do pampa. Do MARGS, sua 
exposição percorre Brasília,
Rio de Janeiro, Caxias do Sul, 
Pelotas, encerrando em Bagé, 
terra natal e cenário da busca 
eterna do artista, cida Goiin

Virar artista
Meu pai era um fazendeiro. Meus dois ir
mãos mais velhos eram médicos. Meu pai 
tinira preocupação com o meu futuro, mas 
viu que não tinha jeito e acabou me custe-

assim.

Luz da manhã
ando os estudos na Europa. A gente se dava Tenho uma preferência de trabalhar pela 
bem, mas ele era da UDN e eu do Partido manhã. Eu gosto dessa luz para a cor. De 

noite, ela muda muito. Moro numa ruaComunista. Isso chocava muito em Bagé. 
Fui vice-presidente do Movimento da Paz, 
contra a bomba-atômica. Éramos sectári
os na época. Mais tarde, lembro de um car
naval em Bagé, em 64, com os blocos pas
sando e os tanques militares atrás. E nin
guém fez uma foto daquilo.

muito calma, então há muito silêncio. Há 
dias em que trabalho muito, outros não. A 
pintura é sempre um desafio. Hoje meu tra
balho sai mais rápido. Não tenho mais tan
tas dúvidas. Vou alternando temas, técni
cas, tenho facilidade com a mudança. É 
como conhecer uma pessoa nova, um amor 
novo, às vezes a gente se quebra mas é bom. 
Não sou muito de rotina, o mais bonito é a 
surpresa da vida. Gosto de pessoas sonha
doras, nada pessimistas, com esperanças.

Burle MarxInfância
Desenhei desde os três anos de idade. Aos 
trinta e pouco, foi com surpresa que desco
bri que a senhora que me criou (minha mãe 
morreu quando eu tinha dois anos de ida
de) tinha guardado os meus desenhos de 
infância. Com dez, fui para o Rio de Janei
ro morar com a minha irmã, onde fiquei 
até os 24.0 marido dela se interessava muito 
por arte e me levava junto pra conhecer os 
artistas. Ixvei minhas caricaturas para o jor- 
nal A noite, naquele prédio imenso em que 
funcionava a Rádio Nacional. Fiz amigos 
ali, o Cecil Thiré desenhava na época.

Anos de ouro do Rio
Foi uma época fantástica, assisti ao Orson 
Welles filmando no posto dois. Conheci 
Lamartine Babo, Pedro Vatgas, fiz carica
turas de Carmen Miranda, Orlando Silva. 
Nessa época tinha uma revista fantástica, a 
Careta. A ironia da caricatura aparece em 
todo o meu trabalho. Tem caricaturas mui
to mais fiéis do que retratos. Defonna, mas 
é muito mais a pessoa. Eu me dava com o

Ele tinha uma casa de madeira, rústica, com 
um lago, onde seu pai tomava banho nu. 
Era no Leme, na Gustavo Sampaio. Eu 
morava no único edifício da rua, de onze
andares. Freqüentava sua casa, levava meus Charqueadas
desenhos. Meu pai era um homem simples e se dava 

muito com os empregados. Fornecia gado 
para as charqueadas. Eu me entusiasmei

Portinari
Os artistas modernos eram poucos no Rio. 
Eles se encontravam no café, no 
Vermelhinho, na Cinelândia. Era um café 
em que predominavam os intelectuais, o 
pessoal de teatro, das artes plásticas. Fui 
muito lá. A vida noturna mesmo era na Lapa 
e não era perigosa. As vezes, eu sentava na 
Praça Mauá à noite, era um ambiente pesa
do, mas não era violento, ninguém era as
saltado. Portinari ainda não morava no 
Cosme Velho, morava no Leme. Quando 
eu passava por ali, a janela estava aberta e 
aqueles quadros me chamavam atenção. 
Um dia, tomei coragem e levei meus traba
lhos pra ele ver. De noite, havia muito mo
vimento na sua casa. Usamos (Iberê, eu,

com esse tema e fiquei dois meses dese
nhando. Foi no fim das charqueadas, quan
do vieram os frigoríficos. Acabei fazendo 
o único registro do movimento daquele tra
balho. Só existem fotos com os trabalha
dores parados. É o mesmo caso das Minas 
de Butiá. Eles proibiam de fotografar, pois 
era muito insalubre. Com a gravura, docu
mentei esse trabalho. O balonismo é a mes
ma coisa, ainda que seja um balão 
reinventado, mas os balonistas identificam 
ali a sua mecânica. Não foi essa a minha 
intenção, mas acaba sendo um documento 
livre. Sem o Debret e o Rugendas, não se 
saberia nada do negro brasileiro. Eu vivo o 
tema. Não faço pela janela. Deve haver uma

HBíL' . L. >«8dK9KSfl
Vernissage do artista



Ba/onismo
Acrílica s/tela. 70x90 cm. 1997

No dia oito de junho, a mesma retros
pectiva de Danúbio que foi vista no 
MARGS, sob a curadoria de Carlos Antô
nio Mancuso, abre na área central de 
Brasília, na galeria do Museu dos Correios. 
Com isso, o MARGS reafirma seu projeto 
de incrementar itinerâncias regionais e na
cionais. Essa galeria, a mais antiga de 
Brasília, integra o projeto cultural da EBCT 
e busca dar um panorama qualitativo da arte 
contemporânea e sua diversidade de lingua
gens. Dos gaúchos, já exibiu Glènio 
Bianchetti, Guido Mondin, Elim Dutra, 
entre outros.

No dia 13 de julho é a vez de ocupar o 
belo prédio de estilo eclético (1922), total
mente restaurado, no corredor cultural do 
Rio de Janeiro. O Espaço Cultural dos Cor
reios, com cinco mil metros quadrados, for
ma um triângulo, no centrão da cidade, 
com o Centro Cultural Banco do Brasil e a 
Casa França. No mesmo dia de Danúbio, 
abre ali O Bardi dos artistas., com Tomie 

. Othake, Rubens Guerschmann, Nelson 
Leimei; entre outros, mostra que ocupa esse 
mês o Memorial da América Latina. A pro
gramação reserva também, para 2000, 
Ceramistas ingleses do pós-guerra e segmen
tos da Mostra do Redescobrimento em car
taz em São Paulo.

Todos os espaços culturais dos Correi
os integram uma mesma estratégia custeada 
com recursos próprios. Em Salvador, fun
ciona o Centro de Memória de Cultura, ao 
lado da Igreja São Francisco, no Pelourinho; 
e, nesse ano, deve abrir outro espaço seme
lhante em Recife antigo. Um projeto de 
maior envergadura está reservado para São 
Paulo, com a restauração da Agência Cen
tral , na Praça dos Correios, uma obra de - 
RS30 milhões para ps próximos dois anos. J

Depois do Rio de Janeiro, a retrospec
tiva de Danúbio Gonçalves, oiganizada pelo 
MARGS,retorna ao sul, ocupando o Cen
tro de Cultura de Caxias do Sul (19 de se
tembro), o Museu Leopoldo Gottuzzo em 
Pelotas (17 de outubro) e a Casa de Cultura 
Pedro Wayne (9 de novembro) em Bagé.

migos, criado m
3a

integração do artista com a temática.

O desenho
Danúbio não é só azul
Não seipor que, te deram o nome de um rio, que não é asçul - 
contrário do que a valsa canta - mas que percorre muitos países. 
Essa comparação com o rio pode semi; sepensamos que o Danúbio 
artista tem um longo caminho andado. e por onde passou deixou 
terra irrigada: nós, seus alunos.
Econômico nos gestos, defala mansa, só te transfornas quando te 
imtas com os artistas que não têm obra (aspalavras são tuas): com 
a falta de apuro técnico, com o trabalho apressado, e com aspropos- 
tasditas “contemporâneas”.
Contemporâneo significa aquilo que éproduto do tempo presente, 
que “vive na mesma época em que vivemos", segundo o Aurélio. Se ê- 
assim, contemporâneos somos todos nós, basta estamios atuantes em 
nossos ateliês.
E ai, Danúbio, se olharmos sob esse ângulo, tu também ficarás 
inserido entre os contemporâneos. Mas sei que não te importas com 
rótulos, porque te preocupa antes de tudo a coerência de idéias e a 
seriedade profissional
Aceita, então, o título de ‘Danúbio'Gonçalves -Mestre em Gravu
ra ”, conferido ao teu notório saber:

aoA cor
A fotografia me auxilia muito para traba- A arte é muito oigânica. Quando não
lhar. Fiz trezentas fotos para a série dos cores, começa a me dar um nervoso. É um
balões. Mas para isso é preciso saber dese- despojamento sensível através da cor Tem
nhar Acho que esse é o mal da arte hoje: o
desconhecimento do desenho. Quando fluência da pintura européi 
peiguntaram a Cézanne o que precisava Rembrant, o Velazquez. Eu vivia nos mu- 
para ser um pintor, ele disse: desenhai; de
senhai; desenhar Por isso, Picasso fez o que 
quis: ele era um desenhista fantástico. E é

uso

fases minhas mais escuras, talvez uma in-
a como o

seus naquele período. Era a Europa do pós- 
guerra, com coroas de flores por todos os 
lados. Em Londres, em cada quarteirão 

trabalhoso, exige disciplina. Hoje as pesso- havia uma casa destruída. Munique, uma 
as querem chegar muito rápido nas coisas. cidade arrasada. Qualquer barulho de avião

dava medo nas pessoas.Arte da vida
Anos 50, tínhamos vindo da Europa, o Música
Scliar tinha estado com o Leopoldo Mendez Gosto muito de música, assim como de li
do Taller Gráfico do México. Daí veio a

Clara Pechanskylartista plástica

O Artista
Ejá se vão 56 anos da primeiro exposição de Danúbio Gonçalves. 
Isso importa? algunsperguntarão.
Eu respondo: sim e muito.
Numa época em que fácil é denominarse “artista ” ai está um; ver
dadeiro, consistente, e o mais importante: consciente de seu ofiáo. 
Consciente de que maturidade é conquista, não imediatismo, Danúbio 
toma-se sábio pelofasçere nofager
Tona-se Artista ao longo destes 1.200.000 dias. É um autêntico 
artista porque de manhã à noite, misturado às tintas, pincéis, grafi- 
tes, busca através de um incessante e qualificado fager, o entendimen
to das humanidades e o aprimoramento de uma visão crítica sobre a 
sociedade.
Sua produção, cada ve% melhor, acumula vivências, aperfeiçoamen
tos, vocação.
Sua figura, uma confirmação de que é na trajetória - e somente atra
vés dela - que se reafirma a artisticidade.
Eu, diante do conjunto de sua obra, sinto orgulho em fagerparte 
deste mesmo universo, que é o dele.

teratura. Às vezes trabalho com música de
idéia de fundar o Clube da Gravura, basea- fundo, diversos tipos de música. Mas o que 
do na experiência de Orozco e Rivera. Ime- eu gosto mesmo é de deitar no chão e en-
diatamente suigiu o do Uruguai que existe trar na música. A música é um espaço, 
até hoje. Era um resgate internacional da 
figura com tema social. O abstrato era o A quarta dimensão

Tive uma boa experiência no Ateliê, com 
meu público de alunos. O público, em ge
ral, é uma questão de cultura e de sensibili
dade. Uma vez, fui observar uma exposi
ção no antigo Mata-Borrão na Borges, ali 
entrava todo mundo. Alguns sujeitos, gen
te até analfabeta, ficavam cinco minutos, 
outros meia-hora. Para alguns, arte não faz 
falta; para outros é um alimento espiritual, 
é uma necessidade orgânica. Na exposição 
do MARGS, há uma tendência para gostar 
mais dos retratos, das composições mais 
figurativas. Chamo a maneira como o pú
blico olha de a quarta dimensão. Ele desco
bre coisas incríveis que o artista não fez. A 
obra é uma coisa viva, lacunas abertas para 
o olhar do outro.

oposto, era uma coisa decorativa que não 
queria dizer nada. Era estratégico para des
viar dessa coisa latina, da luta. Depois, 
dispersamos e a idéia do Clube já não nos 
satisfazia mais. Sempre brinco que todo o 
quadro figurativo de cabeça para baixo é 
um abstrato, perdeu o conteúdo, é cor, é 
forma. Tu podes pintar uma folha do jeito 
que quiseres, mas ela sempre terá uma liga
ção com a criança, com o velho, com o anal
fabeto. A imagem é poderosa, é o que a 
arte antiga tinha, o poder da comunicação 
entre o homem e a imagem. Acho que a 
arte tem de ter uma idéia. A figura humana 
sempre foi muito importante para mim. 
Acho que é esse o poder da arte antiga, de 
ela ser tão venerada. Van Gogh (um mo
derno) arrasta multidões, não só pela mídia, 
mas porque toca as pessoas. O erotismo 
também está presente com força no meu 
trabalho, tive sempre muitos casos de amor, 
minhas séries são conseqüências de minha

nos

Liana Timm/artista plástica

O mestre
Danúbio Gonçalves, como professor; dedicou muitos anos aoAtelier 
Livre, onde também foi diretor e responsávelpor sua estruturação, 
divulgação e reconhecimento como um espaço democrático e aberto, 
destinado ao ensino da arte. Nunca escondeu seu conhecimento. Em 
contato com alunos interessados e curiosos, dedicava a eles parte do 
seu tempo de lagerpara discutir dúvidas, solucionar problemas técni
cos, encontrar alternativas. E por isso carinhosamente chamado de 
Mestre.
Pesquisara biografia, a bibliografia e sua extensa obra,paraprodugir 
o livro Caminhos e Vivências, foi um desafio que enfrentamos durante 
14 meses. Como épróprio dapersonalidade do artista, Danúbiopar
ticipou efetivamente de todas as etapas da execução do livro: seleção de 
textos e imagens, diagramação, fotolitagem e impressão.
Não nos foi possível registrar toda a sua obra, mas nos tranqiiiliga 
a certega de que registramos as mais significativas de cada etapa.
Marisa Veeck/Organizadora do livro Caminhos e Vivências

sobre a obra do artista

Bonjour Monsteur Vmcent 
Acrílica s/tela, 60x50 cm. 1981
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REDESCOBRIMENTO
Um monitor, urgente

A Mostra do Redescobrimcnto reúne 
acervo inigualável na história da arte no 
país, mas não deve ser vista sem a ajuda 
de um especialista. Um monitor. Em li
nhas gerais, esse deve ser o desejo de 
qualquer um que se aventure a enfren
tar os seis quilômetros da maior exposi
ção de arte já montada no Brasil. A Mos
tra do Redescobrimento: Brasil+500 está 
instalada em três pavilhões do Parque 
do Ibirapuera, em São Paulo. Juntando 
tudo, são mais de 70 mil metros quadra
dos de área para visitar, espalhados em 
13 pavilhões que reúnem cerca de 15 mil

recomendam pelo menos três dias de 
visita - o que dá um por pavilhão. O 
curador-geral da exposição, Nélson 
Aguilar, vai além. Ele esboça um roteiro 
básico para quem quiser racionalizar seu 
tempo. “A cine-caverna pode ser 
acoplada ao módulo da arqueologia, por
que é homóloga a ela. Uma boa visita, 
de cerca de três horas, dá conta do Pavi
lhão da Bienal, onde estão os módulos 
da arte barroca, da arte do século 19, da 
arte moderna, das imagens do inconsci
ente, da arte afro-brasileira e da arte con
temporânea. E um passeio profundamen
te estético, onde fica a nossa central de 
energia, passa necessariamente pela oca. 
Vale a pena perder uma outra ocasião 
nesse roteiro, e visitar o cine-caverna 
depois, porque sempre é mais interes
sante deixar o meio virtual suceder o 
meio real. E, finalmente, dedicar um ter
ceiro estágio para a Pinacoteca, onde 
estão os módulos de arte popular, negro 
de corpo e alma e carta de Caminha. Esse 
é o périplo real de visita dessa exposi
ção. Depois disso, qualquer pessoa vai 
conhecer profundamente a mostra”.

Dividida cm três módulos, a exposi
ção reúne desde arte pré-histórica até 
registros contemporâneos. No primeiro 
deles, ficam as áreas de Arqueologia, com 
esculturas, cerâmicas e reproduções de 
pinturas rupestres anteriores ao desco
brimento. Além disso/1 primeira desco
berta da América exibe o crânio de Lu
zia, o mais antigo esqueleto da América, 
e as Artes indígenas destaca um manto 
tupinambá levado por Maurício de 
Nassau para a 1 íolanda no século 17, que 
só voltou agora ao Brasil emprestado 
pelo Museu Nacional da Dinamarca. Essa 
parte da visita inclui também uma para
da estratégica, que encanta principal
mente as crianças: o tal do cine-caverna, 
com projeção de filmes de alta definição 
que reproduzem o sítio arqueológico de 
São Raimundo Nonato, no Piauí.

E claro que o visitante não pode dei
xar de ver a vedete da exposição, a Car
ta de Pero Vaz de Caminha, que vem pela 
segunda vez ao Brasil. A carta está no 
segundo pavilhão, e quem tiver dificul
dade em encontrá-la pode localizar-se 
sem dificuldade procurando o local onde 
há a maior concentração de público. 
Antes de ver o documento, é obrigatório 
ouvir a leitura da carta na voz de Paulo 
Autran. Também no segundo pavilhão 
ficam os módulos Negro de corpo e alma, 
que reúne trabalhos das regiões que mais 
exportaram escravos para o Brasil, o. Arte 
popular, onde chamam a atenção as cen
tenas de ex-votos em madeira, confecci
onados como agradecimento a supostos 
milagres de inspiração santa.

O terceiro pavilhão, no prédio da 
Bienal, é o que exige mais tempo dispo
nível do visitante. O passeio pode come
çar pela Arte religiosa no Brasil ou barro- 
c o, com oito imagens de Aleijadinho. O 
número é pequeno, mas tem explicação: 
por superstição, as cidades mineiras, onde 
está concentrada a maior parte das obras 
do artista, não permitem que as imagens 
sejam retiradas de lá.

Seguindo pela Bienal, chega-se aos 
módulos Século 19 que exibe telas de 
Victor Meirelles, Pedro Américo e José 
Correia Lima, Arte moderna, com desta
que para as obras de Alfredo Volpi, Tarsila 
do Amaral, Anita Malfati e Victor Brecheret, 
e Artecontemporânea, onde ficam as pro
duções neo-concretistas de Hélio Oiticica 
e Lygia Clark. Por fim, no mesmo pavi
lhão ficam os últimos três módulos da 
mostra: Imagens do Inconsciente, Olhar 
distante c Arte afro-brasileira.

A Associação Brasil 500 Anos Artes 
Visuais, fundada para organizar a mos
tra, lista como objetivos da exposição 
revelar a grandiosidade do país por meio 
da História e aumentar a nossa auto-es- 
tima, pobres mortais que passamos ao 
largo das festividades em torno dos 500 
anos do Brasil. Quem sai da exposição, 
mesmo não sendo especialista, acha que 
as metas têm razão de ser. A sensação é, 
ao mesmo tempo, de deslumbramento e 
tristeza, pelo fato de o acervo não ter sido 
reunido antes nem de ficar para sempre 
no Brasil.

E, se a abrangência c a extensão da 
mostra representam seus pontos altos, 
trazem também o perigo de desanimar 
os visitantes menos interessados e mais 
apressados que podem se perder em 
meio a tantas obras e referências históri
cas. Portanto, nunca os monitores tive
ram tanta importância na história da arte 
brasileira.

A mostra percorrerá mais 11 capitais 
brasileiras - além de Rio e São Paulo - e 
pelo menos seis países. Na maioria das 
vezes, o acervo não seguirá completo: ca
berá a cada museu indicar que parte mais 
lhe interessa e viabilizar economicamen
te o deslocamento das obras. Os 
organizadores esperam que, em São Pau
lo, os pavilhões recebam 1,5 milhão de 
pessoas. Para quem não for a São Paulo 
ou ao Rio até dezembro, resta o consolo 
de visitar o site da exposição na Internet 
(ww.br500anos.com.br), que tem a re
produção das principais obras. Verdade 
seja dita que é virtual, não tem as três 
dimensões c as cores vivas da exposi
ção real, mas também é verdade que can
sa menos. E é mais barato.

peças.
Quer mais? Até 2002, quando a ex

posição tiver percorrido 12 capitais bra
sileiras e outras 17 cidades pelo mundo, 
dez milhões de pessoas terão se aventu
rado na busca de um monitor pelos cor
redores da mostra, que custou RS 40 
milhões. Quem quiser levar alguma coi
sa para casa, pode comprar os 13 catálo
gos â disposição do público se tiver RS 
1.070 para gastar. O mais baratinho de
les custa RS 80.

Por tudo isso, contar com o acompa
nhamento de um monitor é a melhor for
ma de não se perder nesse, com o per
dão do trocadilho, mar de informações. 
A mostra fica até setembro no Parque do 
Ibirapuera, depois faz uma temporada 
de dois meses no Rio de Janeiro para, só 
em 2001, sair pelo país e pelo mundo. 
Para quem tem tempo, os organizadoresTarsila do Amaral. 0 mamoeiro. 1925, 

óleo sobre tela, 65 x 70cm. Coleção 
Mario de Andrade. IEB/USP
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MUSEU IBERÊ
O português Álvaro Siza, um dos nomes 

mais prestigiados da arquitetura internacional, 
esteve em Porto Alegre no início de maio, co
nhecendo o local onde será erguido a sua pri
meira obra no Brasil: a sede da Fundação Ibcrê 
Camargo, um prédio de quatro pisos, cinco 
mil metros quadrados, que abrigará uma área 
museológica, auditório, biblioteca, reserva téc
nica, loja e cafeteria. Siza concedeu uma en
trevista coletiva, no auditório do MARGS, e 
revelou-se encantado com a luz outonal e o 
poente sob o Guaíba, cenário disponível para 
o seu prédio que será erguido na avenida Pa
dre Cacique, num terreno estreito resultante 
de uma escavação que feriu o morro.

O premiado Siza, responsável pela restau
ração do bairro Chiado de I ásboa, pelo Museu 
de Arte Contemporânea de Santiago de 
Compostela, entre outros projetos de enverga
dura, pensa num museu dinâmico, com expo
sições temporárias, além do acervo permanen
te de Iberê, e um parque ecológico no entorno. 
Essa integração entre arquitetura e meio-am- 
biente norteia todo o projeto do prédio- 
modelo da FIC, desde o paisagismo, o uso das 
tintas, luzes, refrigeração até o destino da água 
utilizada no local. A Fundação Iberê Camargo 
pretende investir cerca de cinco a sete milhões 
de reais no projeto. A inauguração está previs
ta para 2002.

AAMARCS
A Associação dos Amigos do MARGS já 

está com nova diretoria. Empossada no 
dia 19 de abril, a diretoria tem como pre
sidente Rosa Maria Peixoto Bastos, 
procuradora do Estado aposentada. Na 
vice-presidência assumiu a advogada 
Susana Figueira dos Santos. Eloí Ferreira é 
responsável pela tesouraria, Rya Michel 
foi a secretária escolhida, enquanto Iara 
Nunnenkamp e Ina Ilse de Lara respon
dem pelo Conselho Fiscal junto à Direção 
do MARGS. A Associação dos Amigos foi 
criada para dar apoio e incentivo às ativi
dades do museu. A diretoria empossada 
pretende cumprir essas finalidades, o que 
não é pouco, tratando-se do maior e mais 
importante Museu de Arte do Estado, 
acervo de prestígio e papel decisivo na 
política cultural da região.

A presidente, que desde 1998 partici
pa assiduamente das atividades como 
monitora e voluntária, entende que é im
prescindível obter a cooperação de doa
dores, patrocinadores e parceiros, para 
consolidar um grupo numeroso de ami
gos do Museu. E fundamental, também, 
ampliar o quadro de sócios da AAMARGS. 
A Associação repassa 70% de sua receita

para a instituição, a fim de que essa arque 
com despesas específicas. A AMMARGS 
desempenha papel fundamental na vida 
do Museu, mediante, por exemplo, visi
tas guiadas por voluntários. Os associados, 
com sua presença regular, estimulam o 
ingresso de outros interessados, concor
rendo decisivamente para que o MARGS 
seja um organismo vivo. Alguém já disse 
que “os que amam seu museu transmi
tem aos outros o desejo e as razões de 
amá-lo; e sem amor não há trocas vivas 
no museu”.

Os interessados em associar-se na 
AAMARGS podem escolher entre diversas 
categorias: individual, familiar, estudante, mai
ores de 65 anos, além de planos especiais para 
outros Estados. Flntre as diversas vantagens, 
o amigo pode usufruir de descontos em gara
gens no entorno da Praça da Alfândega, além 
do desconto de 10% na Loja, no Bistrô e no 
Café. Rosa Bastos lembra ainda que, como 
sócio, pode-se participar das decisões, sugerir 
estratégias, construindo caminhos para a soci
edade de amigos. A AAMARGS funciona no 
subsolo do Museu, de terças a sextas, das 10 
às 1 lhõOmin e das 14 às 18h. Telefone: 224- 
4255.

com

MARGS
ACERVO BERTA LOCATELLI - Exibição do 
acervo da Pinacoteca Ruben Bcrta, sob a guar
da da Prefeitura Municipal. A coleção, com 
nomes como Portinari, Di Cavalcanti, Tomie 
Ohtake, Neville KingeMichael Bohler, foi for
mada por Assis Chateaubriand em 1967. O 
acervo pode ser visto de 26 de maio a nove de 
julho na Sala Berta Locatelli do MARGS, 
lado das Pinacotecas.

internacional, a carta de vinhos argentinos, 
chilenos e uruguaios, o novo Café Carlton e 
as jantas especiais de cada mês. No dia 12 de 
junho, por exemplo, o Bistrô espera os namo
rados com um cardápio estimulante c música 
ao vivo. As fotografias de Júlio Cutz também 
estão em exposição no ambiente aconchegante 
c totalmente climatizado. Aceita-se reservas 
para eventos exclusivos (até 70 pessoas). De 
segunda a sábado, das 10 às 21 horas, sem fe
char a cozinha. No domingo das 12 às 19 ho
ras. Telefone: 286-5687.
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CAFÉ - O Café do MARGS está preparando 
uma surpresa para seus frequentadores: um 
caté expresso, bastante consumido na Euro
pa. O lançamento será em breve, com um dia 
de degustação para os curiosos. Confira tam
bém os almoços rápidos e saborosos, as tortas 
doces e salgadas. Nos dias frios, a pedida é 
ligar para o Café e reservar um fondue. O Café 
do MARGS também organiza eventos exter
nos ao Museu com a mesma qualidade e 
profissionalismo do local. De terças a domin
gos, das lü às 19 horas. Telefone: 211 -4945.

BISTRÔ - Com a chegada do frio, o Bistrô do 
MARGS oferece, a qualquer hora, um exce
lente creme quente. Destaque para a culinária

LOJA - A Loja do MARGS completou um 
ano de atividades no dia 18 de maio, com uma 
semana de promoções, distribuição de brin
des e sorteios. A loja está vendendo 
clusividade o livro de Danúbio Gonçalves, 
Caminhos e Vivências, a RS 30. O catálogo da 
exposição do artista também está disponível 
por RS 20, além de uma variada coleção de 
livros, objetos e produtos com zgriffeào Mu
seu, entre eles uma echarpe com motivos alu
sivos ao prédio (RS 35). Funciona de terças a 
domingos, das 10 às 19 horas. Telefone: 228- 
8533.

com ex-

Parceiros do MARGS
•Casa do Desenho *Happy Man 

•Ativa «Edelweiss 
•Banrisul *Gerdau

• Lojas Renner 
•Ouro e Prata Turismo

•Start Pre-Press 
•Trindade Indústria Gráfica 
•Varig

•Kreybel
• Lojas Pompéia • Revista Aplauso
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Eliseu Visconti. Dorso de Mulher, 
s/d. óleo sobre tela. 47 x 41 cm 
Acervo MARGS

A mulher que nos deu as costas
Flagrada na intimidade mais doce, aque

la que parece anteceder uma posse (a so
nhada posse masculina), a fêmea figura fre- 
qüenta a mente e a paleta de muita gente - 
Rafael, Goya, Renoir, e esses três são ape
nas alguns nomes centrais de uma prática 
de séculos e de centenas de artistas. O ítalo- 
brasileiro Eliseu Visconti, em Dorso de 
lher.; trai sua predileção pelo esteticismo de 
Degas, diluindo aí a antiga poesia vaporosa 
de Renoir, poesia ausente nesta tela, mas 
marca fundamental do impressionismo em 
cujas luzes muito da pintura de Visconti se 
banha.

perdendo para sempre a rígida placidez dos 
tons clássicos.

Mas Visconti não trai a altiva intimida
de dessa mulher que nos dá as costas. Ou 
melhor, que não nos nota, imersa na sua 
serena nudez, sem o langor renoireano, sem 
o movimento elegante de quem pede um 
espelho, tocada por uma luz que morre nela.

Acostumamo-nos a ser levados por essa 
displicente apresentação do corpo femini
no: a lassidão de quem se estende, levemente 
erguida, levemente deitada. Convite e im
pedimento. A diferença, claro, não está nas 
mulheres, nem mesmo nas épocas (cuja 
nudez sempre antecipa o futuro), mas no 
estilo dos pintores, isto é, nos pintores, e 
seu olhar de macho, num primeiro momen
to amestrado, c num segundo, vitorioso pela 
mão civilizadora da arte. Todos - e não é 
preciso ser Fragonard ou Rubens - esta
cam ante a visão e ali ficam, mortificados, 
incapazes de dar um passo à frente sem 
antes gravar para sempre a imagem que os 
feriu.

O impressionismo briga com o foto
gráfico, afasta-se levemente do figurativo e, 
de certa forma, antecipa o abstrato, mergu
lhando na sede de luz, no susto ante o ful
gor do mundo, ante a auréola nem santa 
nem demoníaca, mas pretensamente natu
ral, num exagero que banha as formas e 
nos fecha um pouco os olhos como se um 
sol acendesse tudo. Num corpo não seria 
de se esperar esse facho, esse clarão, essa 
cor móvel, cheia de cintilações, que corus- 
ca com um calor úmido e ameaça falsear o 
que se vê. A luz então conhece a sombra e 
mais tarde busca um equilíbrio onde ela não 
é o elemento principal, ou melhor, ainda é, 
mas discretamente utilizado.

Visconti recupera em seu tempo a cena 
doméstica, a verdade sem o excesso lírico, 
a pele iluminada até onde somos capazes 
de ver, sem as ilusões pictóricas, visualmente 
retóricas. Como se uma toalha tivesse en
xugado aquelas costas. Toalha que a pró
pria mulher usou, sem a nossa miserável 
ajuda.

mtt-

Eliseu Visconti (1866), 
italiano que chegou com pouco 
mais de três anos de idade no 
Brasil, viveu o declínio da 
Monarquia, a República 
incipiente, as duas Grandes 
Guerras do século XX.
Deixou a sólida formação da 
Imperial Academia de Belas 
Artes para experimentar a 
sofisticação
do impressionismo. do 
simbolismo e do Art Noveau. 
Freqüentou três anos a Escola 
Guérin de Artes Decorativas em 
Paris, trazendo para o Brasil 
técnicas do desenho industrial e 
estratégias de comunicação 
visual.Na década de 20. dedica- 
se a refratar luz tropical através 
da delicadeza impressionista, 
um projeto interrompido 
somente com sua morte em 
1944. O Museu Nacional de 
Belas Artes possui uma 
significativa coleção da vasta 
obra de Eliseu Visconti. Algumas 
dessas obras poderão ser vistas 
no MARGS em julho desse ano.

Estávamos na passagem do século XIX 
para o XX (não sabemos em que ano a tela 
foi pintada), entre o umbral do novo (ago
ra velho) século c a década de 20, os ares 
do art nouveaiAavando a pesada, densa luz 
do impressionismo que ficara para trás. O 
pontilhismo acenava de perto. O 
divisionismo dos neo-impressionistas, típi
co daquele tempo, fazia com que a cor esti
vesse sendo definitivamente perturbada,

Paulo Bentancur 
Escritor
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Incursões de Visconti no Art 
Noveau. um cartaz legível e 
enfático dentro dos projetos para o 
pano de boca do Cassino Antártica

O-'
Eliseu Visconti. No Verão ou Duas Irmãs. 1894 em seu ateliê
óleo sobre tela, 58.9 x 80.4cm
Acervo MNBA
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