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EDITORIAL
Dentro da estratégia de descentralização 
da cultura, um dos objetivos prioritários 
da Secretaria de Estado da Cultura, o 
MARGS apresenta nesse mês em Caxias 
do Sul uma seleção de gravuras de um 
dos nossos artistas mais representativos, 
Carlos Scliar. São 23 gravuras do acervo 
do Museu, realizadas entre os anos 70 e 
80, expostas na Galeria Municipal de 
Caxias do Sul, com excelente recepção 
local. O MARGS também coloca à 
disposição das cidades interessadas, 
dentro do projeto de itinerância, três 
mostras significativas: Acervo anos 60/ 70, 
Aceno anos 80/90c Prêmio Gaúcho de 
Fotografia: Manuel da Costa. Essas três 
mostras abriram no dia 14 de março, 
junto às Missões e ao lançamento do livro 
do MARGS. Foi um dia histórico para o 
Museu, reunindo artistas, autoridades e

um expressivo público que lotou o 
prédio histórico da Praça da Alfândega. 
Nossas expectativas se confirmaram e a 
exposição Missões foi um sucesso 
absoluto, com repercussão nacional. 
Lembramos a competência dos 
profissionais envolvidos nessa mostra, a 
museografia bem cuidada que soube, 
com sensibilidade, valorizar cada peça 
com uma iluminação e disposição 
adequadas ao olhar do espectador 
Myriam Ribeiro, uma das maiores 
especialistas em barroco no Brasil, 
encantou-se com a panorâmica e 
aguarda, em São Paulo, 19 das peças 
que estão no MARGS para compor o 
segmento barroco da Mostra do 
Descobrimento que abre no dia 23 de 
abril no lbirapuera. Myriam foi uma das 
convidadas do seminário Missões, que

lotou o teatro Bruno Kiefer da Casa de 
Cultura Mario Quintana no início deste 
mês com a palavra dos maiores 
especialistas sobre o assunto no Estado. 
Nossa próxima mostra será uma 
retrospectiva de Danúbio Gonçalves, nas 
Pinacotecas, com curadoria e museografia 
do arquiteto Carlos Antônio Mancuso, 
realçando as diversas fases deste artista, 
um dos nomes fundamentais na história 
da arte no Rio Grande do Sul. Na ocasião 
será lançado um livro sobre Danúbio. A 
exposição deve circular; ainda nesse ano, 
por Brasília, Rio de Janeiro, Caxias, 
Pelotas, encerrando na terra natal do 
artista, Bagé. Nessa edição do Jornal do 
MARGS, adiantamos um texto sobre a 
trajetória especial de Danúbio Gonçalves.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

CAPA
A capa desta edição partiu de uma 
seleção de retratos do acervo do 
MARGS. São recortes e edição eletrônica 
a partir de obras de Oscar Pereira da 
Silva. RC. Osir. Franz Von Lembach, José 
Júlio Pinto, entre outros. 0 retrato 
atravessa a história da arte, perseguindo 
o homem e o tempo. 0 artista constrói 
o outro numa tentativa de sintetizar um 
momento fugidio, superando a 
existência efêmera.

MISSÕES
Origens da moderna tragédia Guarani

Expressão deste encontro de mundos do Paraguai, nordeste da Aigentina, Uru- 
diferentes - de um lado a visão cristã, de guai e Brasil, nos Estados do Rio Grande 
outro, o universo mítico dos Guarani - as 
Missões constituíram-se numa experiência 
sui generis, passível de interpretação tanto a 
partir da cosmovisão colonialista dos con
quistadores ibéricos, como da perspectiva 
desse “outro”, ou seja, da alteridade autóc
tone indígena. Representantes do avanço 
mercantilista, as reduções estavam inseridas 
no processo de expansão colonial. Os jesu
ítas apresentavam-se como fiéis soldados 
de Deus com a missão de promover a 
catequização dos indígenas.

A empreitada levada a cabo pela Com
panhia de Jesus estava alicerçada tanto na sos entre os Guarani,
esfera espiritual como na esfera material. Com certeza, um dos 
Essas esferas estavam intimamente relaci- mais polêmicos diz res- 
onadas, pois a conquista pela fé, represen- peito à presumível ab- 

2 tada pelo aumento dos aldeamentos e sorção por estes indíge- 
catequização indígena, e a multiplicação dos nas de elementos do
títulos demitae encomienda, forçando o cristianismo católico, 
enquadramento dos “bárbaros comedores Nas escolas de artes e
de carne humana”, caminharam lado a lado ofícios das Missões, o
na consolidação da presença jesuítica entre jovem aprendiz Guarani

podia tomar-se escultor; 
ferreiro, marceneiro, 
oleiro e pintor, entre 
outras atividades. Em 
boa medida, as oficinas 
de arte contribuíram 
para enaltecer a capaci
dade criativa dos Guarani.

sufocadas por uma ação etnocêntrica e 
preconceituosa levada a efeito pelos não- 
índios. Diante deste contexto nitidamente 
etnocida, para os indígenas reduzidos pe
los jesuítas, as Missões podem muito bem 
representar a origem da moderna tragédia 

Guarani.

mia de base agrícola e mercantil auto-sufi
ciente. Assim, constituiu-se todo um ima
ginário acerca das missões como locus de 
liberdade, contrastando com a vida dos in
vasores espanhóis e portugueses que pas
saram a ocupar a região platina a partir da 
conquista territorial do século XVI.

Portadores de uma identidade étnica e 
cultural específica, contemporaneamente, a 
resistência Guarani ancora-se em uma in
cessante luta pelo reconhecimento de seus 
direitos inalienáveis à terra, na manutenção 
da língua e na permanência de práticas reli
giosas, além da persistência de vários as
pectos da cultura material tradicional. Os 
Guarani resistem de modo pacífico, perma
necem os mesmos a ponto de os especia
listas em Antropologia Guarani afirmarem 
que esse povo indígena vem reproduzindo 
durante mais de três mil anos as mesmas 
características distintivas de sua cultura prá- 
tico-simbólica, apenas modificando-a, de 
modo tênue, com as ressignificações propi
ciadas pela dramaticidade da situação de con
tato interétnico a partir do processo de con

do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Es
pírito Santo. Nos últimos anos, existem re
ferências que confirmam a presença de gru
pos familiares Mbyá no Maranhão, em uma 
porção de terra dos Guajajara, e 
Tocantins, na aldeia Karajá do 
Norte em Xambioá, e no ^
posto indígena Xerente, jpppi
em Tocantínia. üi

As mudanças provocadas na 
«Ui vida dos índios pelos jesuí-

tas, sobretudo na arquitetu- 
j# ra das aldeias, nas atividades
f cotidianas, na organização

social e nas atividades pro- 
| dutivas, não devem ser inter

pretadas de forma isolada, 
mas inseridas em um proces

so de situação colonial que aca
bou acentuando as diferenças 

entre os subgrupos Guarani, de
tentores de uma cultura material

A experiência das 
Missões deixou traços 
marcantes e controver-

m\ VmmII

ir!m relativamente homogênea até o mo
mento do contato com os euro

peus.mÍW-
■má

O encontro de alguns padres 
e milhares de indígenas suscitou 
o confronto de temporalidades 
diferenciadas: a autóctone ori-

-os Guarani. quista.
Mas, afinal, quem eram e quem são os 

Guarani? E para esses indígenas, o que re
presentou o contato com o mundo ociden
tal e seu segmento católico-cristão? Os 
Guarani pertencem ao tronco lingüístico- 
cultural Tupi e à família lingüística Tupi- 
Guarani. A palavra “guarani” recobre três 
grupos étnicos diferenciados: os Nandeva

Em suas concepções cosmológicas, 
acreditam firmemente que o fim do mun
do, se ocorrer, trará consigo o fim de todos 
os Guarani, e por isso rezam; rezam por 
seus filhos e pelas novas gerações de des
cendentes e para que seus deuses orientem 
e iluminem os brancos, a fim de que esses 
adquiram uma nova consciência humanista 
e, assim, passem a respeitar os Guarani, seu 
modus vivendic sua humanidade milenar

■

ginária e a ocidental moderna.
As Missões estavam organi
zadas como autênticas uni
dades político-administrati- 
vas ultramarinas do impé
rio colonial hispânico. Es
paços territoriais nos 
quais, sempre que fosse 
necessário, os indígenas 
gozavam de mobilidade 
espacial relativa. A oigani- 
zação da sociedade estava 
ancorada em uma econo-
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.•Na ótica êmica dos
ouChiripá (os que somos nós, os que são dos Gijarani, em especial dos 
nossos), os Mbyá (cujo sentido etmológico é gnlpos Nandeva e Kaiowá, ^
sinônimo de gente) e os Kaiowá (denomi- “reduzir” significou subjugar, '

subnaeter, eliminar diferenças e 
Historicamente esses indígenas vêm desrespeitar valores da alteridade 

ocupando um território tradicional ao leste indígena e suas cosmologias próprias,

Walmir da Silva Pereira 
Antropólogo, pesquisador do 

Museu Antropológico do RS 
na área de etnologia indígena

nados Pai Tavjterã).
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ARTISTA

Espera.Xilogravura. 
21 x 21cm. 1953

Danúbio, vivências e mistérios
Danúbio Gonçalves é um aristocrata. 

Nascido em Bagé, aos dez anos estava no 
Rio de Janeiro, na época, ainda capital da 
República. Depois, ele passou bons perío
dos na Europa - em Paris, de preferência - 
convivendo com os ícones da pintura, de 
quem se considera aluno: Van Eyck, Miguel 
Ângelo, Velázquez, Rembrandt, El Grecco, 
Goya, Picasso, entre outros. Privilégio de 
classe, se coloca como autodidata, embora 
tenha estudado com Pordnari e outras fi
guras de enveigadura.

Porto Alegre, cidade classe média e pe
queno burguesa, provinciana em seus há
bitos e práticas (do que, aliás, nós porto- 
alegrenses nos oigulhamos), tomou-se um 
universo acanhado para este homem do 
mundo que a verá e a criticará em todas as 
suas pequenas e grandes contradições. O 
futuro lembrará do Danúbio incisivo na 
crítica, a partir de seu conhecimento eru
dito da arte clássica européia, aristocráti
co no seu menosprezo pela arte abstrata, 
mas também na sua ironia com os trejei
tos do sistema regional de artes, para ele 
corporificados no dito crítico pomposo, 
no comprador/consumidor em busca de 
status na aquisição de obras que deverão 
combinar com a decoração da sala, no jor
nalista desinformado. Enfim, estereótipos 
usuais.

vre será outro ponto importante da histó
ria regional.

O Atelier livre da Prefeitura, por mui
to tempo, foi sinônimo de Danúbio Gon
çalves. Primeiro, na sede dos altos do Mer
cado Público (sim, o Atelier começou lá!!), 
reunindo meia dúzia de artistas jovens e 
entusiastas. Depois, a transferência para a 
sede na rua Lobo da Costa. Diretor da casa 
por vinte anos, Danúbio coordenou a pas
sagem para o terceiro endereço: o Centro 
Municipal de Cultura. Momento crucial 
para o Atelier, pois significou sair de sedes 
isoladas e até certo momento marginaliza
das, para a integração num espaço que reu
niría outras artes. No novo espaço, o Atelier 
precisou aprender a lidar com um universo 
maior, interligado com outros fazeres cul
turais e artísticos. Tempos duros, de apren
dizado sofrido, para a maturidade numa 
Porto Alegre menos provinciana - falo, 
agora, dos anos 90 —, mas talvez mais 
assumidamente pequeno burguesa. Um 
processo que na sua fase mais atual, já não 
mais como diretor, Danúbio assistiu da sala 
de sua oficina de gravura, de onde só saiu, 
conforme ele mesmo declara, contra sua 
vontade: «Em plena maturidade de conhe
cimentos, mas impedido de transmitir ex
periência a meus discípulos: a burrice da 
aposentadoria compulsória».

As propostas do Clube de Gravura e 
do Grupo de Bagé envolveram dois aspec
tos igualmente ricos: o artístico e o político. 
O político estava vinculado às causas de es
querda, em plena Guerra Fria. O artístico 
resultou numa produção impai; momento 
de destaque para todos os artistas que de
les participaram. As séries «Xarqueadas» e 
«Mineiros» irão registrar justamente o im

pacto sobre Danúbio, «homem do mun
do», do retorno ao território das raízes fa
miliares: densas, míticas e, portanto, miste
riosas. E dessa tríade resultará a força que 
a companha as obras então realizadas. O 
processo, d e certa forma, s e repetirá na vi
agem ao Marrocos (1980). Nas obras pro
duzidas sob esse impacto, novamente a 
den sidade,o mítico, o mistério. Dois mo
mentos, dois resultados artísticos únicos. 
Como diz Norbeto Stori, no livro Danúbio 
Gonçalves, caminhos evivência-que. está 
sendo lançado neste mês de abril — referin- 
do-se a série «Marrocos»: «Há o mistério. 
O curioso. Os olhos é que espreitam o artis
ta, tornando-o objeto a ser observado (...)»

Quando o olhar do aristocrata en
che Danúbio de certezas, mesmo se 
frente a outros mistérios da vida, como 
o nu feminino, a produção artística 
resultante é bela, pictoricamente im
pecável — Danúbio é dono de um do
mínio técnico esplêndido - e politica
mente sarcástica. Sarcasmo que está 
em suas caricaturas, em suas críticas 
ao mundo político.

Na crítica política e no nu feminino vejo 
um mesmo olhar sobre o mundo, de crítica 
social. Crítica à figura do político não com
prometido com o social, crítica ao mundo 
artístico pequeno buiguês, crítica a uma se
xualidade deserotizada pela ausência de 
mistério, aliás, numa antevisão brilhante do 
que a mídia lamentavelmente viria a reali
zar neste final de milênio.

Enfim, um artista múltiplo, que agora 
nos brinda com uma retrospectiva que, 
como se diz hoje, é imperdível.

Co -P>«rC</íM $T
Do caderno de anotações do artista, 1987
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O artista Danúbio Gonçalves será lem
brado, provavelmente, por sua participação 
no Clube de Gravura e no Grupo de Bagé, 
e por sua atuação no Atelier Livre da Pre
feitura. Os dois primeiros renderam obras 
— as séries «Xarqueadas» (1953) e «Minei
ros do Butiá» (1956) - definitivamente ins
critas na história da arte do Rio Grande 
do Sul. A sua participação no Atelier Li-

Marrocos. Litografia em cores. 48 x 35cm, 1980

A retrospectiva de Danúbio 
Gonçalves abre em 27 de abril, 

nas Pinacotecas, com curadoria de 
Carlos Antônio Mancuso.

Na ocasião, haverá o lançamento 
do livro sobre o artista, além do 

catálogo (96 páginas) da exposição. Susana Gastai
Jornalista, mestre em Artes Visuais/UFRGS e 
doutoranda em Comunicação Social/PUCRS

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

Agora, você pode homenagear 
quem você quer bem e, 

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

(51) 249.1777 e adquira os 
cartões da Spaan. Quem recebe Av. Nonoai, 600 - CEP 91.720-000 
não é o único a agradecer você. P°r'° Alegre - RS - Fone (51) 249.1777
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BARROCO MISSIONEIRO

Atores fixos no movimento
Myriam Ribeiro, uma das maiores 
especialistas em barroco brasileiro, 
veio a Porto Alegre para o 
seminário Missões. Na sua 
intervenção, realçou a diversidade 
das esculturas produzidas pelas 
ordens religiosas entre o século 
XVII e XVIII. Myriam também é 
curadora do segmento barroco da 
Mostra do Descobrimento, uma 
grande panorâmica da arte 
brasileira com cerca de seis mil 
peças e orçamento de mais de 
30 milhões de reais. A retrospectiva 
inaugura no dia 23 de abril, no 
Parque Ibirapuera, em São Paulo, 
esperando um público de mais de 
três milhões de pessoas. Dezenove 
das peças que estão exposição no 
MARGS seguem para São Paulo 
para participar da mostra, 
revelando as peculiaridades da arte 
missioneira no sul.(Cida Golin)

JM - Qual foi a sua impressão da 
exposição Missões no MARGS?
MR - Gostei muito. Estou habituada a ver 
essas peças no contexto do Museu das 
Missões. O projeto de Lúcio Costa é muito 
lindo, mas essas imagens ficam ao rés do 
chão. E elas são retabulares, foram feitas 
para altares de igrejas e devem ser vistas com 
o impacto visual da altura. A iluminação 
feita aqui também foi muito sensível.
Iluminar escultura não é uma coisa fácil. 
Outra boa escolha do curador foi 
individualizar as peças em nichos. Essas 
peças, como toda as imagens barrocas, 
gesticulam, inte ferem no ambiente. 
Provavelmente, na época, foram pensadas em 
conjunto para altares, uma relacionada com 
a outra com gestos correspondentes.

JM - O segmento barroco do 
Ibirapuera vai contar com a 
cenografia da diretora Bia Lessa. 
Como você vê a cenografia na 

exposição, criando um
espetáculo além da obra de 
arte?
MR-Todos os módulos da 
exposição do Descobrimento têm 
cenógrafos. A relação entre 
curadores e cenógrafos variou muito. 
Chamar cenógrafos para uma 
exposição, e não museógrafos ou 
a rquitetos, está na crista da onda 

jfj^H na Europa. As exposições estão se 
tomando enormes shom. Quando 
me disseram que era a Bia Lessa, 
fiquei muito surpresa, imaginava 

que o meu segmento seria algo muito 
clean. Conversamos muito e hoje tenho 
certeza de que a exposição tem muito a 
ganhar com ela. Ela terá duas atrações: as 
próprias peças e a cenografia. Urna de suas 
assistentes disse que o sonho de todo o 
cenógrafo é cenografar atoresparados. E 
essas esculturas barrocas são atoresfixos no 
movimento em que o cenógrafo pode 

i interagir. Quando conversáramos sobre as 
I imagens missioneiras, sublinhei sua 
I diferença em relação as outras peças do 
I barroco brasileiro. Elas têm um estado

de conservação precário, ficaram jogadas 
durante muito tempo, foi uma cultura 
específica que foi destroçada. São espécies de 
tábuas de um naufrágio. Ela imaginou, 
então, colocar essas esculturas guaranis num 
imenso espelho d’água, como se brotassem, da 
própria água, em blocos de madeira. É óbvio 
que não poderiamos colocar imagens 
próximas da umidade e então ela começou a 
pensar em outras soluções. Para outras escolas 
regionais do barroco do século XVIII, a da 
Bahia e a de Minas com suapolicromia e um 
douramento muito vistoso, ela imaginou um 
campo de flores de papel crepom. São 
duzentas milflorfinhas, com tratamento à 
p rova defogo, feitas por presos de uma 
penitenciária paulista.

JM - Na palestra, você chamou a 
atenção para a semelhança entre a 
estatuária missioneira e a da 
Amazônia.
MR - No século XVII, no Brasil, a 
produção de imagens religiosas está nas mãos 
das ordem religiosas. Você tem a escultura 
beneditina, franciscana, carmelita ejesuítica. 
Dentro da escultura jesuítica, no Brasil, há 
duas correntes bem nítidas: a dos colégios e 
aldeias do litoral brasileiro e essa escultura 
das Missões avançadas, daquelas que 
entraram pelo interior do país através das 
bacias hidrográficas do Prata e do 
Amazpnas. Apesar de no norte as Missões 
serem comandadas por padres portugueses e 
aqui por espanhóis, elas refletem a vocação 
intemacionalista dos jesuítas na época. Eles 
não se atinham muito a territórios políticos, 
às fronteiras, por isso foram acusados de 
buscar um estado teocrático na América 
Latina. As únicas regiões no Brasil, em que 
eu vi aflorar esse espírito indígena, foram nas 
esculturas do Amazonas e do sul, onde os 

jesuítas realizaram essafaçanha de treinar 
mão-de-obra indígena. Os índios eram 
nômades, não tinham essa tradição 
industriosa, de trabalhadores regulares. Nas 
duas missões, houve uma grande influência de 
padresformados na escolajesuítica de Viena 
e sabe-se que a Áustria tem um barroco 
exuberante, muito específico.

JM - Como você falou, a postura da 
estatuária jesuítica é de ação, ao 
contrário da beneditina por exemplo.
MR - Sim, as imagens beneditinas são 
concentradas, silenciosas, elas olham para 
dentro. As imagens jesuíticasgesticulam, 
agem. E, por excelência, a imagem da 
Contra-Reforma. A espiritualidade dos 

jesuítas está ali, na construção da cidade de 
Deus. Essa imagem fala, está sempre 
interpelando.

JM - Por outro lado, há uma doçura 
tão explícita naquelas imagens...
AIR - Há esculturas retóricas, as que 
interagem, e as de outro tipo. Os indígenas 
trabalharam a partir de modelos europeus 
variados. O Santo Antonio, por exemplo, 
reproduzuma imagem do período românico 
europeu. Tem outros com uma expressão 
mais gótica. Mas a imagem jesuítica típica é 
aquela que é colocada no altar para 
impressionar

JM - A exposição do barroco em 
Paris causou uma excelente 
repercussão. O que encantou alguns 
especialistas é o fervor sereno que 
unifica essa experiência no Brasil, 
uma espécie de espiritualidade 
recolhida.
MR-O barroco português é completamente 
diferente do espanhol, por exemplo. Aqui 
saímos um pouco da escultura missioneira que 
pertencia ao território hispânico. Nas 
esculturas, o barroco predomina entre 1720 e 
1770. Depois temos o rococó que vai 
p roduzir o gênio do Aleijadinho. Durante o 
século XVII, onde boa parte dessa pro dução 
foi realizada, você ainda tem o maneirismo.
O barroco brasileiro, de uma maneira geral, 
refletindo o português, é mais contido, menos 
espetacular, menos retórico. Isso é reflexo do 
espírito de cada povo, e é só assistir a uma 
tourada espanhola e uma portuguesa para 
sentira diferença.

A am

Santa Cecília
altura: 0.58m
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Fervor estético
O barroco é um estilo artístico que nas- técnicas européias de música, pintura e es-

ceu em Roma e ganhou toda Europa e suas cultura. Os exemplares da pintura realizada
colônias. Marca um período da História da pelos indígenas, infelizmente, se perderam.
Arte que dura de 1600 a 1780 aproxima- Foram as obras em cerâmica e escultura em
damente. O século dezessete corresponde talha que melhor se conservaram. Atual-
ao seu período áureo, com exceção de Por- mente estão abrigadas no Museu de São
tugal e da sua colônia. Brasil, que teve o Miguel das Missões uma boa quantidade
seu auge no século dezoito com a desco- de imagens e fragmentos arquitetônicos da
berta do ouro em Minas Gerais. O barroco arte missioneira.
é caracterizado pelo monumental e pelo ex
cesso que é visto principalmente nos ele
mentos de ornamentação. É aos nossos 
olhos o estilo do ‘exagero’. Isso talvez se 
explique pelo fato de o barroco ter sido 
apropriado pela Contra - Reforma da Igreja 
Católica, na oposição ao Protestantismo, e 
utilizado como uma espécie de Arte de Pro
paganda', a chamada Propaganda Fidei, e 
também por ter sido usada como manifes
tação e manutenção do poder pelos mo
narcas, dentro do regime político que era o 
Absolutismo Monárquico.

O barroco expandiu todos os limites, é 
como se uma manifestação ou linguagem 
artística quisesse se prolongar e se realizar 
na outra. Assim, a pintura transbordaria da 
sua moldura e se realizaria na escultura e 
nos relevos, a escultura se expandiría e se 
realizaria na arquitetura e a arquitetura, no 
espaço urbano, fonnando uma totalidade, 
uma unicidade entre as artes. Enfim o Bar
roco rompeu com o linear, o estático e ga
nhou o movimento, tornando-se sinuoso e 
orgânico, dramático!

Mas muito mais do que um estilo estéti
co, o barroco marca um espírito de época, 
uma forma de mentalidade de um período 
e, por não haver distinções dos limites da 
arte, tudo parece se fundir a ela. No barro
co, arte e vida passam a se confundir. Verifi
ca-se então que, no período barroco, havia 
um modo de pensar e agir que buscava con
cretizar as idéias, tornando-as palpáveis por 
meio da materialidade da arte. Deu-se 'cor
po' às idéias. Assim como fizeram os monar
cas, a Igreja da Contra-Reforma apropriou- 
se dos elementos e das possibilidades artísti
cas dessa orientação de pensamento. A esta 
postura respondeu a iconografia pedagógi
ca dos jesuítas, transformando o barroco 
numa arte a serviço do ensino, da fé. ao 
adotar uma retórica do demonstrativo.

Os jesuítas saíram então em missão pelo 
mundo, aportando em novas terras, con
quistando novas almas. E, com a sua che
gada ao Novo Mundo se fez, em experiên
cia única, uma rede de povoamentos de trin
ta reduções nos territórios que são hoje do 
Brasil. Paraguai e Argentina. Nessa 'terra de 
ninguém', livre do patrocínio ou da opres
são de Portugal ou da Espanha, por mais 
ou menos um século e meio, o exército do 
clero cumpria o seu objetivo de reducere, 
ou seja. de conduzir à nova fé.

O contato com o índio, efetivado pela 
arte, ocorreu num primeiro momento atra
vés da música e do teatro. Os cronistas da 
época muito comentaram sobre a sensibili
dade artística dos guaranis que assimilaram

?

A arte missioneira instaurou-se híbrida, 
já que os padres jesuítas vinham de proce
dências diversas. Alguns missionários trou
xeram consigo um sabor renascentista im
pregnado, ainda, de um tempero mais an
tigo. gótico e romãnico. que conviveu ao 
lado de uma influência erudita latina de ex
pressão barroca. Segundo o professor 
Armindo Trevisan, a imaginária das Missões 
possui afinidades com duas escolas da 
Espanha, a de Castela e a de Andaluzia, onde 
brilhou o gênio do escultor Juan Martínez 
Montanés (1568-1649). É. segundo ele, um 
barroco no qual o conteúdo espiritual pre
domina. Um barroco lento, profundo, que 
guarda algo das vivências místicas da 
Espanha. Juntam-se a esses elementos frag
mentados dalém-mar os traços da sensibi
lidade nativa, explicitados principalmente 
nos últimos anos de existência da Missão.

É na estatuária que se encontram as 
manifestações mais originais. As imagens 
realizadas nas Missões jesuíticas são. em sua 
maior parte, entalhadas em madeira e 
polícromadas. Assim como em outras regi
ões, como os santos de roca das procissões 
de Minas Gerais, muitas são dotadas de ar
ticulações. Articulações que denotam o de
sejo barroco pelo movimento, pelo efeito 
teatral e que revelam também algo da emo
ção. do silêncio, da ancestralidade do ín
dio, que encontrou nessa forma de expres
são a possibilidade de subsistência de seu 
pensamento, de sua cultura que, embora 5 
sobreposta, dispôs de condições para sobre
viver. Nesse sentido, conforme a professora 
Janice Theodoro, 0 barroco representa a 
possibilidade de sobrevivência através da 
forma, ou seja. quando o destinatário é 0 
Índio, a mensagem escultórica ou pictórica 
passa a representar 'outra coisa', unindo tan
to 0 código europeu quanto 0 indígena..

Diante disso, é apropriado dizer que tais 
imagens da estatuária missioneiro-guarani 
precisam ser pensadas como personagens 
que representavam uma trama, um jogo 
cênico, inseridas em seu ambiente, em seu 
cenário. Isoladas não fazem jus ao seu po
tencial efeito persuasivo, ao seu total po
tencial estético. O entorno, 0 local preciso, 
a iluminação, as canções entoadas, 0 chei
ro do incenso, 0 ato litúrgico, tudo fazia 
parte de um universo único, um espaço 
barroco. É preciso assim, além de vê-las, 
imaginá-las, pois elas são a tradução da 
imaginação.

s ; '<;

Andréa Miranda 
Mestre em Artes Visuais / UFRGS 

Professora do Curso de 
Artes Visuais da UTP (Paraná)Santo Isidro

altura: 1,83m
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ARIE CONTEMPORÂNEA

________Então chegaremos aqui
em Porto Alegre atitudes de intervenções 
autônomas de grupos de ardstas que, can
sados das restrições que o incipiente circui
to impõe, assumem a produção de eventos 
e espaços para exibirem seus trabalhos na 
exata maneira que julgam adequada. Des- 
tacam-se projetos como o Arte Construto
ra, o Plano B e o Remetente.

E inegável que a 11 Bienal do Mercosul 
firmou-se como evento, criando um trân
sito mais amplo da produção local. Ao tra
zer importantes ardstas e obras para a cida
de, lentamente configura um lastro para a 
formação de uma discussão sobre os 
parâmetros dinâmicos que constitui a 
contemporaneidade.

Uma pardcularidade que parece míni
ma, mas que julgo interessante, foi perce
ber que em Porto Alegre os artistas man
têm um diálogo ativo entre si. É uma atitu
de local que acabou gerando um 
aprofundamento nas discussões e uma con- 
seqüente conquista de qualidade. Hoje é 
difícil encontrar artistas que desenvolvam 
suas produções sem uma mínima 
interlocução. Desta aproximação tem sur
gido um considerável número de textos de 
artistas na apresentação de outros artistas. 
Estes possuem como características uma 
proximidade com a obra e o pensamento 
criador. Porém, devido a sua gênese e por 
ocuparem restritos espaços em simples con
vites e raros catálogos, apresentam claras 
limitações. Conseguem apenas estabelecer 
curtas perspectivas que visam responder 
uma necessidade imediata, sem alçar vôos 
mais arrojados.

A ausência de qualquer corrente crítica 
atuante desvinculou o debate estético de 
uma necessidade de afirmação de posições 
de podei; liberando a produção de possí
veis pressões. Os trabalhos mais instigantes 
estabelecem suas autonomias através de 
visões muito particulares, refratárias em sua 
estranheza aos enquadramentos 
generalizantes. Na medida em que ativida
des como crítica, mercado ou curadoria não 
conseguem se estabilizar como ações pro
fissionais, não existe qualquer tipo de com
petição estético/ideológica que enrijeça os 
pontos de vistas.

Tão certo quanto um dia não ch ega remos 
lá, é entendermos que este lá já é aqui. Tor
na-se uigente pensar este presente sem la
mentar as suas carências, mas percebendo o 
perfil que estas faltas acabam por definir

Jailton Moreira
Artista plástico e curador adjunto do projeto

Rumos Visuais

liago Rivaldo. Noturno 2 (série sincronicidades). 
1998, fotografia. 60x70cm Que papel o Rio Grande do Sul ocupa 

na produção nacional de arte contemporâ
nea? Que características possui esta produ
ção? Em que contexto ela é produzida e 
veiculada? Estas e outras perguntas sobre 
os problemas da arte contemporânea no 
nosso Estado, constantemente propostas 
em conversas infonnais e debates públicos, 
ficaram menos obscuras a partir da partici
pação como curador adjunto no projeto Ru
mos Visuais Itaú Cultural. Longe de exauri- 
las ou concluí-las, a experiência me permite 
levantar alguns pontos para debate. Não creio 
que esses serão suficientes para configurar 
uma identidade regional específica, mesmo 
porque a eterna busca desta identidade ter
mina por nos caracterizar pelo avesso na 
recorrência em uma questão anacrônica.

No decorrer do projeto, buscava con
jugar um olhar distanciado com uma pro
ximidade afetiva com o contexto. Ao mes
mo tempo ia registrando como se compor
tam outros olhares do país sobre a nossa 
região. O eixo Rio/São Paulo reconhece a 
relevância da produção contemporânea lo
cal, mas é uma visão por vezes parcial e 
provinciana, ao manter o velho hábito de 
se tomar como medida. Nestes casos, so
mos vistos como uma espécie de miniatura 
ou uma etapa de um estágio evolutivo que, 
se tudo der certo, um dia chega remos lá, isto 
é, a um patamar similar ao desses Estados. 
Constantemente nos perguntam como fun
ciona o circuito de arte da região e sempre 
repetimos as mesmas respostas. A região 
não possui figuras representativas de fun
ções que, na percepção desses olhares, se
riam básicas para o sistema funcionar. Po

rém os fatos contrariam as expectativas e o 
próprio resultado deste levantamento, quan
titativo e qualificativo, é a prova.

Falar em mercado, crítica, curadorias ou 
imprensa, onde a produção contemporâ
nea transite, fica muito difícil na medida 
em que suas presenças são escassas, pouco 
expressivas e inconstantes. Não se trata de 
ter bons ou maus profissionais, mas os pou
cos que se sobressaem simplesmente não 
conseguem configurar um circuito articu
lado perceptível. Os artistas contemporâ
neos acabam por dividir e disputar, junto 
com os mais diversos tipos de propostas, 
os espaços privados e institucionais que per
manecem indefinidos quanto ao seus per
fis curatoriais. A consolidação do MAC 
(Museu de Arte Contemporânea) com uma 
sede própria e adequada para exibir arte 
contemporânea seria o suporte fundamen
tal para conectar uma produção existente 
com um contexto mais amplo.

Foi com surpresa que constatei que a 
quase totalidade dos artistas sintonizados 
com as problemáticas contemporâneas 
possuem formação universitária em artes 
visuais. Este é um quadro que se firmou 
nos últimos anos, ficando raro encontrar 
produções que escapem destes contextos. 
A formação acadêmica propicia as cone
xões e os aprofundamentos necessários para 
fomentar, construir e criticar processos in
dividuais com ambições contemporâneas, 
entretanto, como resíduo negativo, tem re
sultado numa homogeneização de um cer
to tipo de discurso universitário na aborda
gem do objeto artístico.

Nos últimos anos, começaram a sutgir

Rumos Visuais
A primeira edição do programa Ru

mos Visuais do Itaú Cultural empreen
deu amplo mapeamento da arte con
temporânea. realizado por uma equi
pe composta por 12 curadores (três 
coordenadores e nove adjuntos). Di
vidiu-se o país em nove regiões, per
corridas pela equipe, em 1999. 0 pro
grama recebeu 1576 inscrições atra
vés de portfolios e realizou inúmeras 
visitas a ateliers buscando uma aproxi
mação à produção e ao contexto em 
que ela se articula. Desse universo, fo
ram selecionados 84 artistas para as 
mostras Rumos Visuais. Estão sendo 
realizadas, de agosto de 1999 até o 
início de 2001. quinze mostras com 
recortes curatoriais específicos, cum
prindo um total de 45 eventos 
itinerantes no país.

A região sul, formada por Rio Gran
de do Sul e Santa Catarina, contribui 
com 14 artistas para o evento. Do Rio 
Grande do Sul participam André Seve
ro. Evermondo Guimarães. Helene 
Sacco. Hélio Fervenza. Kátia Prates, 
Maria Helena Bernardes, Maria Ivone 
dos Santos. Mima Lunardi. Rosalice 
Silva , Tiago Rivaldo e Vilma Sonaglio. 
0 projeto Rumos Visuais deve chegar em 
Porto Alegre em 2001.
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FOTOGRAFIA

Manuel da Costa: o rigor do acaso
impecáveis. Manuel da Costa é antes de 
tudo um fotógrafo-artista. Mesmo 
encampando, por vezes, o documental, a 
sua atitude artística revela-se mais próxi
ma de um fazer que, a todo momento, se 
auto-questiona, uma vez que assume com 
clareza o lugar do fotógrafo como 
rcinventor do mundo e da natureza.

Desde que me deparei pela primeira 
vez com as fotografias de Manuel da Costa 
percebo que em seu trabalho há dois pon
tos altos e contraditórios: a força das ima
gens e, paradoxalmente, a presença de 
uma pesquisa visual que extrapola o 
imagético. Suas fotografias lidam quase 
sempre com temas que remetem à natu
reza morta pictórica, ou seja, são uma jun
ção de elementos da natureza dissociados 
de seu ambiente c arranjados de fonna a 
chamar a atenção para a idéia de efêmero. 
Ainda que exista nas fotos de Manuel um 
grande impacto sígnico e cromático, não 
há somente um ato de registro desta na
tureza reinterpretada, tema constante de 
suas séries fotográficas mais recentes, mas 
há também a construção de um pensa
mento artístico contemporâneo paralelo. 
Além de passar pelo registro dos proces
sos cotidianos sufocados pela nossa ce
gueira involuntária, o seu fazer artístico 
preocupa-se com a constituição de uma 
linguagem que procura harmonizar o ato 
de produzir imagens com o ato de vê-las.

Esta atitude se toma mais flagrante em 
seu estudo dos suportes na série “Caixas 
de Luz” (1997), onde caixas de madeira 
coloridas são colocadas sobre uma mesa 
e, quando abertas pelo espectador, reve

lam belas e coloridas fotos de insetos, 
extraídos do seu mundo à parte como 
estrelas de um singelo cinema sem tela. 
Na série “Perccptos” (1998), apresentada 
na II Bienal de Curitiba, Manuel da Costa 
vai além desta experiência e expõe suas 
fotografias através de uma instalação que 
conduz o percurso do espectador, envol
to numa parede espiral, suporte de ima
gens que mostram, altemadamente, fotos 
que registram a luz de cada mês do perío
do de um ano em preto e branco com 
fotos coloridas das transformações ope
radas na paisagem natural durante este pe
ríodo. Temos aí a metáfora do tempo 
transcorrido no ciclo de um ano comple
to, onde a espiral é a trajetória que reflete 
o tempo passível de se repetir enquanto 
contagem, mas impossível de se repetir 
como vivência absolutamente igual. Esta 
instalação remete à experiência do simu
lacro nas grandes panorâmicas dos pin
tores do século XIX, num mundo anteri
or à invenção do cinema, mas se diferen
cia desta pelo uso consciente do fragmen
to, bem como da idéia de construir uma 
narrativa em processo.

Em procedimento oposto àquele das 
séries “Plano Branco” e “Mariposas” 
(ambas de 1995), onde o artista buscava 
ter controle absoluto do resultado espe
rado - ordenando folhas secas, gravetos e 
insetos em composições cuidadosas -, na 
série “Nexos” (2000), exposta nas Salas 
Negras do MARGS, o fotógrafo parte 
daquilo que ele chama de “um processo 
mais libertário” da produção de imagens, 
apostando no aleatório como elemento do

qual se serve. Os materiais coletados para 
as fotos já não são apenas aqueles retira
dos da natureza, mas também o lixo coti
diano do mundo urbano. Ao invés do to
tal controle, a opção por processos de sig
nificação inesperados: os materiais asso
ciados são ordenados de maneira a pro
duzirem composições diversas a partir dos 
limites de uma moldura retangular, reti
rada após terem sido sacudidos os diver
sos signos ali acondicionados sob um fun
do branco. Após este ritual, o fotógrafo 
registra o que ele chama de “interação com 
a forma”, uma espécie àzassemb/agezlza.- 
tória. Este processo poético se parece com 
o ato de olhar um caleidoscópio, no qual 
o espectador/produtor de imagens não 
tem domínio completo sobre as mesmas. 
Por trás desta atitude, está insinuada a ne
cessidade de pensar-se quase como um 
fotógrafo cego, que desconhece seu refe
rente, num procedimento que o aproxi
ma do trabalho polêmico c instigante do 
fotógrafo esloveno Evgen Bavcar, cego 
desde os 11 anos. Para que atitude mais 
revolucionária e contemporânea em se 
tratando de um fotógrafo? A beleza des
te trabalho de Manuel da Costa está na 
sua capacidade de simplificar e sintetizar 
procedimentos simples, mas capazes de 
levar a reflexões infinitas. E o que é mais 
interessante ainda é a sua sutil capacidade 
de discutir a ausência de limites para o fazer 
fotográfico e artístico contemporâneo.

Alexandre Santos 
Professor de História 

da Arte na ULBRA e na UNISINOS 
Mestre em História, 

Teoria e Crítica de Arte pela UFRGS

Atualmente a distinção oitocentista 
entre fotografia e arte está superada, uma 
vez que no cenário da arte contemporâ
nea ambas se retro-alimentam. Entretan
to, é nítida a existência de pelo menos duas 
grandes correntes que trabalham com a 
fotografia na contemporancidade: uma, 
onde o valor documental da fotografia é 
mais evidente e o caráter experimental é 
mais restrito, e, outra, que descende da 
inquietação artística das vanguardas his
tóricas do início do século XX, onde o 
documental não é o mais importante e o 
caráter experimental é a palavra de ordem. 
No primeiro grupo, temos aqueles fotó
grafos quefardem fotografias artísticas o no 
segundo, temos aqueles artistas que tra
balham fotográfica mente, os quais têm uma 
necessidade de refletir muito mais sobre 
o ato de fotografar do que buscar regis
tros definitivos de imagens tecnicamente

MARGS 7NAVEGAR - A Secretaria Municipal de 
Cultura marca os 500 anos de Descobri
mento com a exposição Navegar, na Sala 
Berta Locatelli. Os artistas Carlos 
Pasquetti, Heloísa Schneiders da Silva, 
Irineu Garcia, Marilice Corona, Mário 
Rõhnelt e Renato Heuser fizeram traba
lhos baseados na tela The Kejalma, do sé
culo XVII, do pintor holandês Jeronimus 
van Diest, tombada na Pinacoteca Ruben 
Berta do Acervo Municipal. A mostra fica 
em exposição na Sala Berta Locatelli, no 
primeiro andar do MARGS, até 14 de 
maio.

taque também nesse mês para a série fo
tográfica de Genaro Joner, com sua cole
ção de imagens de sapatos abandonados, 
em exposição no local. O Bistrô do 
MARGS aceita 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 
19h30min. Telefone: 286-5687.

ainda os objetos com agriffe MARGS. 
Funciona de terças a domingos, das 10 às 
19 horas. Telefone: 228-8533.

CAFE - O Café do MARGS mantém seus 
encontros lingüísticos, a partir das 
17h30min, sempre com a presença de um 
professor. Nas quartas, francês; na sexta, 
italiano; e no sábado, inglês. A programa
ção cultural do mês apresenta o repertó
rio de MPB do coral Em Canto (Correios) 
no dia 16, a partir das 18h. E quando o 
frio chegar, o cardápio 'promztzfonduesàz 
chocolate e queijo. O Café também ofe
rece o seu espaço para eventos e coque
téis. Aberto de terças a domingos, das 10 
às 19 horas. Telefone: 211-4945.

LOJA - Na Loja do MARGS, você encon
tra excelentes sugestões para presentes de 
Páscoa. São livros de arte, reproduções, 
camisetas, cartões especiais, artesanato do 
projeto Mão Gaúcha, além de lembran
ças das Missões, acompanhando a expo
sição em cartaz nas Pinacotecas. Confira

Renascimento Fiorentino em fevereiro 
deste ano e abertura da programação 
2000 em 14 de março.

BISTRO - Cardápio internacional em am
biente sofisticado, com climatização. Des-

Parceiros do MARGS
•Casa do Desenho »Happy Man ‘Lona Branca

• Kreybel
• Lojas Pompéia • Revista Aplauso 
•Lojas Renner *Start Pre-Press

•Trindade Indústria Gráfica
» .• Arteplantas • Chez Toi 

•Ativa
•Ouro e Prata Turismo •Unisinos

•Varig•Edelweiss
• Banrisul •Gerdau



RELEITURA 0 homem tudo da corte
Manuel Araújo de Porto Alegre (1806- 

1879) é o que se pode chamar de versatili
dade intelectual no cotidiano do Segundo 
Império. Esse rio-pardense, que deixou o 
sul com pouco mais de 16 anos, foi nada 
menos do que pintoi; decorador, arquiteto, 
cenógrafo, poeta, teatrólogo, ensaísta e ca
ricaturista, além de diplomata e vereador, 
autor de projetos de saneamento no velho 
Rio de pouca higiene e ruas mal calçadas. 
Interlocutor de D. Pedro II, grande amigo 
de Gonçalves de Magalhães, com quem di
vidiu o projeto romândco de fundação da 
literatura pátria, foi chamado pelo historia
dor Max Fleiuss de o homem tudoàa corte 
brasileira. E dele -ca revelação de dese
nhos inéditos no livro Caricaturistas brasilei
ro j'dc Pedro Corrêa Lago colocou isso em 
evidência nos últimos meses - a autoria da

no acervo do MARGS, revelam outra faceta 
decisiva desse sujeito. No trânsito entre a 
imagem e a palavra, não descuidou da pla
téia fluminense, consumidora de autores 
franceses. Oiganizou o Conservatório Dra
mático e investiu no teatro brasileiro ao lado 
dejoão Caetano e Gonçalves de Magalhães, 
escrevendo dramas e comédias. Mas os crí
ticos são unânimes: seu mérito maior foi 
atualizar a estética cenográfica, pintando 
cenários e desenhando figurinos.

Intimo do poder, assumiu a direção da 
Academia de Belas Artes, em 1854, 
reformulando o ensino e criando uma bibli
oteca c pinacoteca próprias. Como um típi
co intelectual do século XIX, M.A.P.A. não 
fúrtou-se às polêmicas cotidianas impressas 
nos jornais. Em 56, participou de um bate- 
boca na imprensa sobre A Confederação dos 
Tamoyos, o poema épico que Magalhães 
gestou durante sete anos. O jovem jornalista 
e advogado José de Alencar desmontou com 
fina ironia a obra, um investimento oficial 
na consolidação de um repertório literário. 
Porto Alegre saiu em defesa do seu amigo, 
reafirmando o compromisso da produção 
literária com o Império.

Dez anos depois, nas páginas do Diário 
do Rio de Janeiro, Machado de Assis anuncia 
a publicação final, em solo europeu, de mais 
um esforço épico, o Co/omboào Sr. Porto 
Alegre. Em 40 cantos, no mais longo poe
ma da literatura nacional, o narrador canta 
a chegada de Colombo na América, a selva 
verde, os rios gigantescos, os coqueiros, 
passarinhos, plantas nunca vistas, imagens 
que anunciam um mundo novo. Um mun
do que Porto Alegre, poeta das Brasilianas, 
esforçou-se por criar ao eleger a pátria como 
razão central de seus talentos múltiplos.

C/da Colin
Jornalista
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primeira caricatura impressa nos jornais bra
sileiros, uma ironia à conduta do jornalista 
Justiniano da Rocha, simpatizante do par
tido português num momento de afirma
ção da nacionalidade brasileira.

A formação de Porto Alegre está ligada 
â passagem dejean Bapdste Debret na corte 
carioca. Foi seu aluno e com ele seguiu para 
Europa em 1831. Os estudos de pintura 
com Gross forneceram idéias românticas à
sólida formação neoclássica. Armindo 
Trevisan destaca, na sua composição pic
tórica, o aristocratismo das soluções clássi
cas, a pureza das linhas, a majestade das 
construções arquitetônicas. Foi em Paris que 
Porto Alegre aproximou-se de Almeida 
Gan-et e de Gonçalves de Magalhães. Com 
o poeta, lançou a histórica revista Niterói, 
cuja epígrafe 'li/do pelo Brasil e para o Brasil 
expressa o desejo de concretizar, no outro 
lado do Adântico, a autonomia cultural de
seu país natal.

Algumas obras de M.A.P.A., presentes

Manoel de Araújo Porto Alegre, 
painel decorativo
1851, aquarela. 29x26 cm, Acervo MARGS

Ives de Magalhães açoita o Ministro interina 
Jações Exteriores José Inácio Borges.
hos de 1836. (Reproduções do livro

Caricaturistas brasileiros de Pedro Corrêa do Lago)

Manoel de Araújo Porto Alegre
Croquis para cenário, aquarela
1 852, 45x32 cm. Acervo MARGS
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