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EDITORIAL
Os meses de janeiro e fevereiro foram 
de trabalho intenso no MARGS e, em 
março, o ritmo de nossa programação 
não deve diminuir. Assinalando o início 
da temporada 2000, o Museu abre suas 
portas, no dia 14, para inaugurar quatro 
novas exposições e para lançar o seu tão 
esperado livro. Logo após, no dia 21, 
retomaremos o já tradicional ciclo de 
cursos e oficinas de artes plásticas, 
coordenados pelo Núcleo de Extensão e 
ministrados por artistas de reconhecida 
trajetória.
OsTesoums do Renascimento, que 
trouxeram um expressivo público ao 
Museu, quase mil visitantes por dia, 
cedem espaço à exposição Missões, 
realizada em parceria com o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), com curadoria do 
arquiteto Nico Rocha. Dentre as obras 
do acervo do Museu das Missões 
estão imagens sacras e fragmentos 
arquitetônicos, além de peças 
recentemente exibidas em Paris. 
Paralelamente a esta mostra, será

realizado um seminário onde 
especialistas analisarão a 
experiência missioneira sob as 
óticas da história, da antropologia 
e da estética do Barroco brasileiro. 
Dentro de nossa proposta de 
divulgação do acervo, estamos 
apresentando, nas duas galerias do 
segundo piso, a Mostra Permanente, 
com projeto museográfico da arquiteta 
Geres Storchi, abrangendo obras de 
artistas consagrados até a década de 50. 
Nas salas menores, estão montadas 
exposições vinculadas ao projeto 
Curadorias de Acervo, onde críticos e 
pesquisadores convidados selecionaram 
obras do MARGS a seu próprio critério. 
Na Sala Pedro Wcingártner a professora 
Marilene Pieta reúne obras 
representativas das décadas de 60 e 70, 
enquanto na Sala Oscar Boeira, a 
professora Ana Carvalho apresenta um 
grupo de obras das décadas de 80 e 90. 
Estas mostras, com museografia de 
Paulo Gomes, permitirão a 
continuidade de nosso projeto de

itinerâncias, uma vez que se 
constituem em módulos auto- 
suficientes que serão levados a 
vários municípios gaúchos.
Neste mês, também, o MARGS tem 
satisfação de expor, em suas Salas 
Negras, os trabalhos de Manuel da Costa, 
Prêmio Gaúcho de Fotografia do ano de 
1999.
Merece destaque especial o lançamento 
do livro do MARGS, editado pela Tomo 
Editorial e com projeto gráfico de Alex 
Medeiros. Esta publicação é o resultado 
de um esforço conjunto da Secretaria de 
Estado da Cultura e da Associação dos 
Amigos do MARGS, que captou recursos 
através da Lei de Incentivo à Cultura do 
MinC. Nossos sinceros agradecimentos à 
Perto S/A, que nos auxiliou a viabilizar 
este projeto.
O MARGS, depois de 46 anos de 
existência, pode apresentar-se nacional e 
intemacionalmente através de um livro 
que confirma sua posição como o mais 
importante museu de arte do sul do País.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

CIDADE
Florença: história e patrimônio

Um museu a céu aberto. Assim pode 
ser caracterizada a cidade de Florença, na 
Toscana, ao norte da Itália. Berço 
renascentista, cultiva o apreço a arte, além 
de suas fronteiras. Montada especialmente 
para o Brasil, a mostra florentina “Tesou
ros do Renascimento” esteve em Belo Ho
rizonte, Curitiba e em Porto Alegre, onde 
recebeu quase 25 mil visitantes no MARGS. 
A oportunidade de apreciar Andréa delia 
Robbia, Donatello, Sandro Botticelli, 
Pontormo, Giambologna, Lorenzo 
Ghiberti, entre outros, representados em 
algumas de suas mais importantes obras, 
consolidou o MARGS no roteiro de expo

sições da arte universal. A 
equipe italiana, responsável 
pela exposição, elogiou as 
condições físicas e a quali
dade dos técnicos do mu
seu gaúcho, condição fun
damental para parcerias fu
turas.

tural. Esse é o caso de Florença. Reconhe
cida como uma das mais importantes pro
tagonistas do movimento renascentista, dis
seminou o “novo espírito” através da bus
ca da perfeição e do conhecimento. O ho
mem, a natureza, o espírito criativo, de ob
servação, de investigação e de preservação 
da História tornaram-se incontestáveis 
como valores.

Os mesmos princípios regem as leis de 
tutela e valorização do patrimônio cultural, 
artístico e histórico do Ministério dos Bens 
Culturais da Itália. Conforme o professor 
Antonio Paolucci, superintendente do Mi
nistério dos Bens Culturais, a legislação aco
lhe todo o patrimônio móvel, arquitetônico 
e a paisagem historicizada, na qual está pre
sente a intervenção humana.

A política italiana para os museus pro
põe o acesso fácil aos locais, mais informa
ções ao público e muita atenção ao restau
ro. Paola Bracco, que também acompa
nha a mostra “Tesouros do Renascimento”, 
responsável pelo restauração do afresco de 
Botticelli, salienta que “o restauro não é 
somente uma operação, mas uma obra de 
arte física e química. É muito importante a 
primeira fase do conhecimento da obra.” 
Como professora da escola de Restauro do 
Ministério dos Bens Culturais, afinna que 
“o projeto de restauro parte de um proRin
do conhecimento da obra de arte.” Antô

nio complementa que há uma tradição de 
restauro na Itália. Há interesse em conser
var a matéria, numa visão diferente da con
cepção japonesa, que valoriza a idéia.”

Cristina Poggi, coordenadora da mos
tra que visitou o Brasil, ressalta que a esco
lha das obras e artistas se baseou em dois 
critérios: representatividade e menor pos
sibilidade de danos.A amostragem compos
ta de peças produzidas entre 1450-1550 é 
emprestada de coleções das igrejas Santa 
Maria Novella, Santa Maria Nuova, do 
Museu Bardini c Palazzo Vecchio. O Mu
seu Bardini, atualmente, passa por uma re- 
forma estrutural, na parte elétrica, saídas de 
emergência, de modo a não descuidar da 
segurança. O edifício é um conjunto de 
séculos de História- o prédio dos 800, fa
chada de 400, contornos das janelas de 500. 
Cristina lembra que o Palazzo Vecchio tem 
uma dupla natureza. E, ao mesmo tempo, 
um edifício público, onde o prefeito atende 
c se localiza o Conselho Geral do Povo, e 
um lugar de presença da arte florentina. A 
dificuldade é se conciliar o uso e a conser
vação.
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Anônimo florentino do século XV. Piazza delia 
Signoria com il supplizio dei Savonarola. 1498. 
óleo sdbre tela. Museu Firenze conYera

Há cidades cujo valor 
artístico e monumental 
lhes vale o título de “cida- 
de-museu”. Possuem 
obras-primas de pintura e 
escultura, que se encon
tram em igrejas, antigas 
construções como paláci
os, além da paisagem na-

EmFlorença, paisagem e arquitetura 
são vistos como uma coisa só. A paisagem 
modificada pela mão do homem, como 
diz Antônio.

Maria da Graça M. Guaranha Kreisner 
Jornalista
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ESTÉTICA
0 homem do Renascimento 

e o homem contemporâneo
Apoiados em Marcjimenez, 

podemos mostrar a comparação 
pelo viés da Estética. A Renascen
ça foi uma grande ruptura na evo
lução do fazer artístico e da refle
xão sobre a arte, “vasto movimen
to de renovação intelectual”, fun
dado na descoberta e imitação dos 
Antigos, e que deu início ã eman
cipação religiosa da Refonna e da 
Contra-Reforma. Jovens de régua 
e compasso escavam ruínas roma
nas, ou, às escondidas, estudam a 
anatomia de cadáveres. A ciência 
os distingue dos artesãos. Estudos da arit
mética, da perspectiva, das cores e da ana
tomia, dão ao indivíduo consciência de seu 
poder, ao emancipar-se da Idade Média. 
Entre o Renascimento e nós, sobressai o 
século do Esclarecimento, mas entre este 
racionalismo cartesiano e kantiano e os 
nossos dias estão ainda Darwin, Marx, 
Nictzsche,Freud, Bcaudelaire c Picasso. Sc 
a Renascença rompe com a Idade Média, a 
Modernidade rompe com ela c com uma 
tradição milenar herdada da Antigüidade. 
A Renascença reformula a idéia de Cria
ção; a relação entre razão e sensibilidade 
modihca-se; depois, o Belo se desliga do 
Bem c do Verdadeiro, e mais tarde a imita
ção da natureza deixa de ser a finalidade do 
artista.

cia, da religião e 
da moral; na Re
nascença, sur
gem as condi
ções: reconheci
mento do artista, 
idéia de criação 
artística e do in
divíduo criador, 
ideal de equilí
brio entre a razão 
e sensibilidade. 
No século de 
Max Webcr e do 

pós-modemo voltaremos à questão da re
lação das esferas, da existência de uma 
racionalidade especificamente estética c da 
necessidade de critérios para a arte, porém 
ainda há que passar pelas questões do 
Classicismo, como a especificidade das ar
tes, a definição do belo natural e artístico, o 
papel do sentimento e da imaginação, a 
importância do gosto individual na apreci
ação das obras.

KoSeiscenfoso cartesianismo domina 
as atividades humanas: idéias claras e dis
tintas, evidência matemática. No que toca 
à reflexão sobre a arte, isto vem em detri
mento das faculdades sensíveis, contrapos
tas à razão: a imaginação, a fantasia, o sen
timento, o gosto. O método cartesiano se 
funda sobre análise, classificação, ordem e 
ordenações, reage contra o espírito abun
dante e confuso do final da Renascença. O 
racionalismo tenta tornar-se “mestre e se
nhor” das belas artes e sujeitá-las ao dogma 
do “bom gosto oficial”: nonnalização, uni
formização, unificação e hierarquização são 
as palavras de ordem do Absolutismo.

A metafísica da arte
Rupturas se infiltram no edifício 

racionalista, clássico e absolutista, solapam 
as fundações. Aparece “o outro da razão”. 
Hutcheson expõe os elementos de uma es
tética subjetivista, fundada num “sentimen
to interior”: o que sentimos importa mais 
que os critérios. Empirista, Hume critica as 
idéias inatas e privilegia a experiência, que 
necessita da imaginação, formadora das 
idéias. É o contexto anterior às teses “crí
ticas” de Kant. Racionalismo e empirismo 
se contrapõem.

Na primeira metade do S etecen to spre- 
pondera o conceito dcgênio, chave da refle
xão estética moderna. A categoria do su
blime (Burke, Kant) cristaliza as ambigüi- 
dades da autonomia estética: ele concentra

o inefável. As predileções vêm do gosto, e 
a razão só intervém a pos/eriori, para julgar, 
dando a razão da decisão do sentimento. O 
primado é do prazei; anterior à “discussão”.

Nasce a “Aestbeticd’, com Baumgarten, 
abrindo seu espaço ao lado da Lógica, da 
Metafísica e da Moral, como o domínio da 
subjetividade, do belo pensar, compreen
dendo a sensação, a imaginação, o sentimen
to c o entusiasmo, o gosto, o sublime, as 
paixões, a memória, etc., mas sem chegar 
às noções claras e distintas, válidas para to
dos. O pensamento reflete sobre a emoção 
e a subjetividade. Kant se interessa mesmo 
é pelo gosto ou pelo “juízo de apreciação”, 
aplicado ao belo natural e ao belo artístico.

0 contemporâneo
No início do século XIX Hcgel renun

ciará à metafísica da arte e desenvolverá uma 
Filosofia da Arte centrada na obra e na arte 
como “expressão da verdade, da Idéia”, 
desdobrada concretamente na história. 
Kant e Hegcl estão quase onipresentes nos 
debates da Estética contemporânea, mes
mo na discussão da arte moderna e pós- 
modema. O recurso aos dois parece ser um 
meio adequado para formular a questão da 
sobrevida da arte na sociedade contempo
rânea. Será que a arte morreu mesmo? Pa
radoxo de Hegel: a Estética se constrói so
bre os despojos de uma arte que lá por 1830 
perdeu definitivamente “sua verdade e sua 
vida”.

Durante o seminário 
Psicanálise e Arte, que lotou 
o auditório do MARGS e o 
teatro Bruno Kiefer (CCMQ) 
em fevereiro e março, o 
professor Álvaro Valls 
percorreu a história da 
estética nos últimos 500 
anos, tendo como eixos o 
homem renascentista e o 
contemporâneo. Confira no 
resumo algumas de suas 
intervenções.

mode rn a 
desconserta 
os teóricos.
Após 1960 sur
gem as primeiras 
teorias da arte mo
derna, coerentes e 
sistemáticas, refletin
do sobte os ready-niade 
de Duchamp, as provocações de Dadá, o 
cubismo de Picasso, as peças atonais de 
Schõnbetg ou o programa surrealista de 
André Breton. As obras modernas chocam, 
inovam, provocam e custam a ser reconhe
cidas, parecem “modas” passageiras.

No ano 2000, a situação mudou de 
novo. Artistas são acusados de ceder ao 
vale-tudo e de produzir qualquer coisa, pri
vilegiando sua reputação nos meios de co
municação em detrimento do esforço cria
dor Rompendo com a tradição, os moder
nos teriam favorecido a dissolução das cer
tezas e a desaparição dos valores. Crise de 
legitimação: impossível dizer o que é arte e 
o que não é, ou dizer quando há ou não há 
arte. Qual o critério? A desaparição dos 
referenciais nos leva a procurar regras, con
venções e critérios que permitam formular 
julgamentos ou avaliação das obras. Retor
no ao passado? Ecletismo de formas? Mor- 3 
te das vanguardas? Vale-tudo, do Gregoriano 
ao Rock, de Beethoven ao Gabriel, o Pensa
dor? O que interessa é o computador 
multimídia? O hedonismo global é a última 
palavra da Estética? Que significa criticar uma 
obra? Crítica é compatível com o prazer e o 
gozo estético? A arte está sendo democrati
zada c subvencionada. As casas de cultura, 
as exposições, os festivais levam à demanda 
de um público consumidor. A arte se dife
rencia da realidade. Atividade banal, domi- 
nical, discussão, recreação? Arte 
“midiatizada”: Cds, catálogos, televisão... A 
obra não aparece diretamente. Isto tudo, é 
um bem ou um mal? São questões abertas 
ao homem contemporâneo.

Mudanças das condições sociais, eco
nômicas e políticas levam o artista a se 
distingir do artesão e escapar das tutelas 
religiosas, monárquicas e aristocráticas. Do 
artesão ligado ao Mecenas sutge o artista 
humanista, que depois negocia suas obras 
no mercado e assegura sua promoção jun
to ao público. Artistas não produzem a par
tir de nada, mas de um saber adquirido em 
disciplinas científicas. Alberti define as nor
mas da perspectiva, ele e Piero Delia 
Francesca insistem na importância das ma
temáticas. Pintar e esculpir se tomam mais 
e mais atividades intelectuais que exigem as 
faculdades c aptidões que levam o artista 
ao papel de um humanista. No Ouatmcento 
começa a tomada de consciência do artista 
e de seu poder criador “genial”. As obras 
dos pintores e escultores devem ser assina
das. Leonardo aceita um cargo de César 
Bótgia; Michelângelo rejeita tais honrarias: 
basta-lhe o título de “divino”.

No século XX há um conjunto de teo
rias e conceitos aplicáveis a todas as artes, 
com suas diferenças. As atividades artísti
cas são submetidas a um conceito univer
sal. Arte é o que se distingue da natureza. 
Para Adorno, sua convetgência é a caracte
rística fundamental da modernidade. As 
artes se especializaram nas técnicas e nos 
procedimentos. Paradoxalmente, há apro
ximações e trocas, conjugação de práticas. 
Aparição da multimídia, simbioses inéditas 
entre o som, a imagem e o texto num uni
verso tridimensional, incluindo a arte e a 
estética no mundo da comunicação e do 
sistema cultural, submetidos aos imperati
vos da economia e da política. Nietzsche se 
queixava de que a arte parecia um pequeno 
ornamento encarregado de fornecer um 
pouco de fantasia numa vida escravizada 
ao funcional, numa sociedade cuja lógica 
Marx analisara. Freud descobre o 
insconsciente, anulando as tentativas de 
compreender a razão como algo unívoco. 
Nas primeiras décadas do século XX, a arte

O racionalismo absolutista
Para tornar-se autônoma, a esfera es

tética terá de libertar-se das tutelas da ciên-
Alvaro L. M. Valls 

Professor de Filosofia da Arte/UFRCS
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PATRIMÔNIO
Missões Jesuíticas dos

As Missões se inserem no contexto co
lonial como uma das formas de domínio de 
territórios e nações nativas, que ficou conhe
cida como Conquista Espiritual. Envolveu 
diferentes ordens religiosas. No início do sé
culo 16, havia missionários reduzindo índios 
à fé cristã em todo o continente. As Redu
ções consistiam em congregar índios em po
voados, como processo necessário para sua 
civilização.

Dentre as ordens religiosas que vieram 
para a América estava a Companhia de Jesus, 
fundada na Europa pelo Padre Ignacio de 
Loyola durante a Contra-Reforma. Os jesuí
tas percorreram grande parte do território 
americano em Missões com diferentes nações 
indígenas.

O sistema colonial espanhol, em suas vá
rias Ordenações, determinava o respeito à li
berdade natural dos indígenas, mas permitia 
o chamado serviço pessoal. Nesse sistema, a 
enco m ien dWdeixava que os colonizadores obri- 
gassem os índios a trabalharem, como for
ma de indenização pelos serviços de civi
lização e cristianização recebidos.

A partir de 1609, a Província Jesuítica do 
Paraguai colonizou um imenso território 
onde, durante quase 160 anos, desenvolveu- 
se um sistema social cooperativo, livre da 
encomienda. Com os índios Guarani foram

0 MARGS abre em março a maior mostra de arte 
missioneira realizada até o momento em Porto Alegre, 
trazendo boa parte do acervo do Museu das Missões de 
São Miguel e algumas peças do Museu Júlio de Castilhos. 
Cerca de 46 estatuárias e 12 fragmentos arquitetônicos, 
entre base de colunas, peças esculpidas e pedaços de 
construções, vão ocupar as Pinacotecas 
até o dia 20 de abril. Cinco dessas peças foram vistas na 
mostra Barroco Brasileiro - Entre o Céu e a Terra que 
empolgou o circuito parisiense nos últimos meses. 
Algumas das obras também vão integrar, nesse ano. a 
mostra nacional Brasil 500 anos.

A mostra é promovida pela Secretaria de Estado 
da Cultura. Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e Museu das Missões. 
Saiba mais sobre as Missões no site: 
www.missoes.iphan.gov.br

Num cuidadoso projeto 
museográfico do curador Luís 
Antônio Carvalho da Rocha, a 
exposição cria um espaço 
cenográfico para a contemplação 
das peças, através da metáfora de 
uma Igreja e do espírito do barroco 
missioneira, um barroco, segundo o 
estudioso Armindo Trevisan, lento e 
profundo, produzido pelo encontro 
do legado europeu com a vivência 
indígena. Esse longo período 
histórico (sec. XVII e XVIII), decisivo 
na constituição da identidade do sul, 
também será tema de um seminário 
em abril.

: criados trinta povoados em um território hoje 
dividido entre Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai.I

A história das Missões é uma história de
lutas, conflitos e guerras, envolvendo aven
tureiros, encomenderos, bandeirantes, pajés, 
nações indígenas e até os exércitos de 
Espanha e Portugal. Trata-se de uma história 
nascida do encontro de duas culturas - a 
guarani, indissociada da natureza, e a euro
péia, com a tecnologia do Renascimento - que 
construiu sua identidade dentro e fora do regi
me colonial, utilizando o relativo isolamento 
geográfico para desenvolver uma considerá
vel autonomia.
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A economia
A contribuição guarani se deu nas for

mas de apropriação da agricultura, na econo
mia da reciprocidade e no espírito religioso. 
Os guaranis eram tradicionalmente povos 
agricultores. A economia da reciprocidade, 
base de uma sociedade sem Estado como a 
guarani, foi adaptada e adotada nas Reduções. 
Também persistiram nas Missões as diferen
tes formas de trabalho comunitário que socia
lizavam a produção e o consumo.

e tropicúvamos naspedras avermelhadas...
espalhadaspor todo o lado... 

...era como sefosse um grande naufrágio... ”
Lúcio Costa referindo-se à viagem às Missões em 1940 

(Depoimento em 1996)

Quando se chega em São Miguel, se sente um grande 
impacto. A escala incomum, a imponência, a 
seriedade, a energia e, principalmente, a maestria.
Os grandes blocos talhados saindo do chão, 
as volutas, as pinhas do pórtico, os nichos e a torre 
daquela imensa igreja dominando o espaço, inclinada 
parafrente, para parecer ainda maior.
O que aconteceu neste lugar?
O espírito do barroco missioneiro que restou deste 
grande naufrágio, material e ideológico, impressiona a 
quantos puderam passar por lá. São anjos, arcanjos, 
querubins, santos e índios. Cedro e arenito. Terra 
vermelha, fumaça, estrelas do Sul...
Os vestígios materiais e os relatos que integram este 
imenso quebra-cabeças, as descobertas de historiadores, 
arqueológos e arquitetos têm alimentado discussões 
apaixonadas. Sobre este período envolvente e incomum. 
Europeus e a americanos nunca vivenciaram uma 
sociedade cooperativa semelhante.
O legado cultural das missões, a antiga Paracuária 
tomou-se patrimônio mundial.
E o símbolo maior na integração cultural do Merco sul.

Os jesuítas contribuíram com sua disci
plina, perseverança e conhecimento acadêmi
co. Eram espanhóis, italianos, alemães, fran
ceses, ingleses e até gregos, que se embrenharam, 
com o crucifixo e o breviário, pela natureza 
exuberante das bacias do Paraná, Paraguai e 
Uruguai.

Em cada Missão, havia dois padres e até 
seis mil índios. Um padre era responsável 
pelos serviços religiosos enquanto o outro 
organizava as atividades cotidianas. Em 1613 
já havia 52 sacerdotes na Província Jesuítica 
do Paraguai. Os índios dos diversos grupos 
eram coordenados pelo conselho dos caci
ques que formavam o Cabildo. Em 1743 ha
via 141.182 índios vivendo nos trinta povos,

http://www.missoes.iphan.gov.br
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Guarani
representando 54% da população das pro
víncias do Prata.

Documentos
Em seu trabalho de catequese, os jesuí

tas foram produzindo anotações, diários, de
senhos, planos e mapas, que são os primeiros 
documentos gráficos acerca desta parte da 
América. Estão aí documentados os aciden
tes físicos e geográficos, a hidrografia e a 
orografia. Pouco a pouco foi sendo produzi
da uma documentação que registrava também 
as estações do ano, os ventos, os furacões, os 
solstícios, as propriedades dos ares, a diversi
dade das terras e os minerais existentes. Di
versas obras foram publicadas sobre os hábi
tos dos povos indígenas, constituindo-se em 
importantes fontes etnográficas. Grande nú
mero de cartas de caráter histórico, a maioria 
delas inéditas, localizam-se em museus e ar
quivos na América e Europa.

As inúmeras espécies vegetais e animais 
do Novo Mundo, desconhecidas na Europa, 
entusiasmaram os jesuítas. A Conquista Espiri
ta a /de Montoya, possui capítulos dedicados 
à botânica e à zoologia e uma das primeiras 
descrições da erva mate, tradicional bebida 
guarani. A documentação existente informa 
que o Pc. Sepp trouxe da Europa seu jardim 
de flores e a videira moscatel, que foi planta
da em Yapeyú.

As ciências
A maioria dos padres conhecia muito pou

co de medicina. Um número pequeno de 
cirurgiões veio para a região. As curas eram 
feitas com a ajuda dos conhecimentos indí
genas a respeito das plantas americanas e 
suas propriedades. O Pe. Thomas Falkner foi 
patrocinado pela Kojal Society de Londres 
para estudar as plantas e as propriedades das 
águas americanas. A documentação registra 
a importação de instrumentos cirúrgicos as
sim como a produção e venda de remédios 
produzidos na região, entre os quais o famo
so Bálsamo do Paraguai.

As ciências matemáticas e a astronomia tam
bém estiveram presentes nas Missões. O Pc. Sepp 
veio com a incumbência de informar a respeito 
das variações da agulha náutica ao Sul do Equa
dor. Estudou as estrelas e lamentou que elas não 
estivessem registradas nos globos germânicos. 
Descreveu que “via brilhar as Plei ades, para os 
indios sagradas, nas águas do Paraná... "Mas 
foi o Pe. Boaventura Suarez que se destacou no 
campo da astronomia, instalando um observató
rio astronômico em San Cosme y Damián. Fabri
cou instrumentos de observação utilizando ma
deira e cristais de rocha, como relógio de pêndu
lo, quadrante astronômico, telescópio e binócu
los. Observou eclipses do sol e da lua e os quatro 
satélites de Júpiter e escreveu Lunário de um 
Século. Correspondia-se com astrônomos euro
peus, que observaram que seus resultados eram 
mais precisos que os dos observatórios de Lon
dres, Pequim e São Petersburgo.

Em 1700, em Loreto, foi instalada a pri
meira imprensa em território sul-americano. 
San J a vier e Santa Maria, la Major, também fo
ram centros impressores. As prensas eram 
feitas de madeira e os tipos fundidos em esta
nho. Muitas publicações tinham ilustrações 
gravadas pelos índios, que também foram 
autores, escrevendo a história do povoado de 
San Francisco Javier.

A Universidade Jesuítica de 
Córdoba era para as Missões um 
ponto de difusão das doutrinas fi
losóficas e eclesiásticas, compará
vel com as de Salamanca e 
Sorbonne. Ali era discutido o pen
samento de conhecidos autores 
da filosofia posterior ao 
Renascimento, mas os jesuítas usa
vam como referência a doutrina 
de São Tomás de Aquino.

Os missioneiros sempre estive
ram sob constante ameaça de inva
sores. Seus arcos, flechas e lanças não 
eram suficientes para fazer frente às ar
mas utilizadas no período colonial. Após 
inúmeras gestões, as Missões receberam au
torização para possuir armas de fogo. A par
tir de então organizaram-se as milícias, que 
eram chamadas a defender cidades espanho
las como Buenos Aires e Montevidéu, assim 
como para participar nas lutas contra os por
tugueses. Os Guarani das Missões também 
eram utilizados como mão de obra especi
alizada nas grandes construções coloniais.

A arte
O urbanismo, a arquitetura e as artes ti

veram grande desenvolvimento e foram utili
zados como instrumento de apoio à Conquis
ta Espiritual. As Missões adotaram um mo
delo de urbanização que foi aplicado, com pe
quenas variações, nos trinta povoados. A igreja 
era sempre o prédio mais importante. A pra
ça, o centro da redução. Ali eram feitas as 
procissões, os desfiles militares, as encenações 
religiosas e os jogos de bola ou o tejo. Uma 
rua principal chegava na praça defronte à igre
ja. Junto à igreja estavam a residência dos pa
dres, o colégio, as oficinas, o cemitério e o 
cotiguaçu, onde viviam as viúvas e os órfãos. Ao 
redor da praça, ficavam as casas dos caciques. 
Atrás da igreja, havia a quinta dos padres.

A arquitetura das Missões passou por três 
etapas principais. A primeira caracterizava-se 
pelas construções provisórias de madeira, 
palha e barro. A segunda utilizou estruturas 
de madeira, com paredes de adobe, tijolos ou 
pedra e coberturas de telhas. Na última, ha
via construções estruturadas em pedra, com 
arcos e abóbadas, tendo sido utilizada a cal.

O barroco europeu influenciou a arqui
tetura, a escultura, a pintura, o teatro, a 
música e o urbanismo. Os padres com seus 
conhecimentos artísticos e culturais, junto 
com os índios, criaram obras em um estilo 
que ficou conhecido como barroco 
missioneiro. As igrejas eram decoradas com 
esculturas de madeira policromada e telas pin
tadas a óleo. No exterior, relevos em arenito 
geralmente representavam motivos religiosos 
ou elementos da flora e fauna nativas.

Inúmeros documentos registraram a vo
cação artística dos índios Guarani. A música 
era executada por orquestras de índios que 
reproduziam instrumentos musicais europeus 
e americanos. As missas eram acompanha
das por corais e músicos tocando chirimias, 
harpas e violinos. Todos os povoados indíge
nas tinham seu coro, suas bandas de música e 
seus orfeões de instrumentos de corda, com 
30 ou 40 músicos em cada redução. As músi
cas eram inicialmente de origem espanhola. 
Mais tarde, receberam influência italiana. Nas 
Missões também houve compositores como 
o Pe. Domenico Zipoli.

Em frente às igrejas, eram feitas as re
presentações teatrais, conhecidas como autos 
sacros. Entre eles existe o texto do D rama de 
Adão, uma encenação tipo ópera, provavel
mente cantada em guarani. Também existem 
registros da dança nas Missões.

Todos os povoados possuíam colégio e 
biblioteca. Os jesuítas sempre traziam algu
ma obra literária clássica latina ou grega. As 
bibliotecas contavam com obras da literatura 
espanhola e universal. Gêneros como roman
ces, autos, dramas, poesias, comédias, tragé
dias, églogas, odes e aventuras, além de livros 
de história, foram encontrados nos catálogos 
das bibliotecas jesuíticas.

J unto ao colégio ficavam as oficinas, onde 
eram trabalhados a madeira, os metais, o bar
ro, o couro, o algodão e os pigmentos. Ali eram 
produzidos os instrumentos e utensílios utili
zados nas construções e na vida cotidiana.

O naufrágio
O desenvolvimento das Missões provo

cava espanto e inveja nas cortes européias, 
que se sentiam ameaçadas de perder o con
trole da situação. A criação da Colônia do 
Sacramento, enclave português em território 
espanhol, nunca foi admitida. O Tratado de 
Madrid, de 1750, estabeleceu novos limites 
entre as terras de Portugal e Espanha na 
América, determinando a troca da Colônia 
do Sacramento pelos Sete Povos localizados 
na Banda Oriental do rio Uruguai. A reação 
dos missioneiros contra a ordem de abando
nar suas propriedades, provocou a Guerra 
Guaranítica, contra os exércitos unidos de 
Portugal e Espanha. Em 1768, com a expul
são dos jesuítas, teve início a decadência das 
Missões.

A experiência missioneira deixou uma 
enorme contribuição cultural e econômica à 
região, além de preciosos remanescentes. 
Desde seu surgimento até hoje, suscita dife
rentes interpretações que propiciam caloro
sas discussões sobre seu significado.

É classificada como uma grande utopia 
sem precedentes na história da humanidade. 
Deixou ainda personagens famosos e lendas. 
Do lado jesuíta, • personagens como 
Montoya, Antônio Sepp e Roque Gonzales, 
arquitetos como Primoli, escultores como 
Brasanelli, músicos como Zipoli. Do lado 
guarani, os caciques Nicolau Nhenguiru e 
Sepé Tiarajú, este famoso por ter proferido 
“Esta terra tem dono..!’ Entre as lendas, amais 
famosa é a dos inexistentes “Tesouros dos Je
suítas", causas de grandes destruições do 
patrimônio missioneiro, dos quais existem 
inclusive mapas.

Os países herdeiros desse patrimônio têm 
uma enorme responsabilidade com as futu
ras gerações no sentido da valorização dos 
remanescentes missioneiros, importantes fon
tes de desenvolvimento social, econômico e 
cultural da região e das populações Guarani, 
sobreviventes deste naufrágio, ainda margi
nalizadas socialmente.

Luiz Antônio Bolcato Custódio 
Arquiteto



LINGUAGENS

Giotto. Ascensão de Jesus (detalhe), (
Capela dos Scrovegni. Pádua. Itália, sec. XIV J V-

Convite 

Dara um 

Danquete

O que é, mesmo, que se pode dizer so
bre as artes plásticas? Dizer é recorrer a um 
meio de transmissão acústica, mediante o 
qual não se vê, a não ser imaginativamen- 
te, o que está em questão. Escrever é imo
bilizar o som numa página em branco. Nesse 
caso, qual a tarefa de um historiador da 
arte ou de um crítico? O historiador; a rigor; 
pode ainda referir-se a fatos que nem sem
pre se relacionam com as artes visuais: a 
situação histórica, o universo cultural da épo
ca, a biografia dos artistas, etc. Já o crítico, 
na medida em que se fixa numa determina
da expressão visual, é obrigado a traduzir 
o que seu olho vê, o que sua sensibilidade 
capta, por meios não visuais. Noutras pala
vras, a verbalização crítica enfrenta um pro
blema semelhante ao da tradução poética, 
em que o tradutor é forçado a encontrai; na 
sua língua, fonnas que são, de algum modo, afrescos de Giotto. Pergunto: Guernica po

derá ser “assimilada” apenas, mediante fo
tos, ou por uma seqüência móvel de fotos, 

seja infonnar, esclarecer e, evcntualmcntc, que é o cinema? Penso que não. Nesse caso, 
estimular a sensibilidade visual de um lei- qual a tarefa da verbalização artística? Tal

vez esta consista cm sugerir ao leitor o que 
a obra em si lhe dirá. Esta, sim, fala, mas 
fala a seu modo, pelos olhos, pelo tato, 
pela memória, pela imaginação.

A apreciação artística é um ato comple
xo, que envolve o conjunto dos sentidos 
corporais, e todos os sentidos intelectuais. 
Também é certo que uma pessoa terá im
pressões artísticas diferentes das de qualquer 
outra pessoa. Tudo vai depender do hori
zonte cultural de cada espectador, de cada

consigo o seu corpo físico, sujeito às “pres
sões” do lugar, às sensações visuais, acústi
cas, térmicas, etc, da igreja, e a outras cir
cunstâncias que condicionam a sua experi
ência verdadeiramente sinestésica. Ora, o 
que acontece com o leitor que se depara 
com um texto sobre essa obra-prima 
arquitetônica? Ele terá que recorrer à sua 
memória c à sua imaginação, estimuladas, 
é claro, pelo autor do texto que eventual- 
mente está lendo. Tempo perdido? De 
modo algum. E apenas uma ação mediata, 
na qual a sensibilidade do leitor terá de 
concentrar-se para chegar, ao menos, ao 
umbral da verdadeira emoção estética. Esta, 
em nossa opinião, só se realiza integral
mente na experiência concreta, por exem
plo, do que é a Capela dcgli Scrovegni, cm 
Pádua, decorada pelos assombrosos

tos dos mobiles, acionados por acidentes 
naturais, como o ar, ou mesmo pelo toque 
de mãos de algum espectador E se essa pes
soa, afinal, for dotada de sentido cromático, 
ou seja, se ela gostar da cor em si, de todas 
as cores, ou até mesmo de uma só cor (diga
mos, a vermelha), apreciará ainda mais a 
criação de Caldct Este artista confessou, cer
ta vez que, se dependesse dele, pintaria o 
mundo de vermelho, tanto o encantava essa 
cor!

Portanto, a tarefa do historiador de arte 
e do crítico é provocar nos leitores, median
te textos, um estado de espírito e uma mol
dura intelectual e cultural, que Lhe permitam 
dispor-sc ao gozo estético. O texto deverá 
ser inspirado e inspiradoi; capaz de sacudir 
o leitor, de eletrizá-lo, de inquietá-lo, para 
que saia de sua inércia, para que tenha curi
osidade em ver a obra, para que sinta algo 
como um impulso em direção a ela. Ou seja: 
a tarefa do autor de textos estéticos é uma 
tarefa humilde e subsidiária: servir o leitor, 
dizer-lhe ao ouvido: “Olha, vale a pena ir até 
lá, vale a pena ver o que te estou dizendo, 
vale a pena te deteres, com calma, diante 
dessas obras visuais de que estou falando, 
vale a pena te dispores a fazer um descobri
mento que ainda não fizeste...” Naturalmcn- 
te, para fizer isso, o autor precisa utilizar meios 
verbais adequados, entre os quais, a simpli
cidade de expressão e uma capacidade muito 
especial de metaforização, sem a qual o lei
tor permanecerá insensível, desinteressado, 
sem vontade de viajar cm busca das especi
arias... No fundo um texto sobre Arte é um 
convite a um banquete, cujas iguarias são 
apresentadas num cardápio, mais ou me
nos ilustrado. O saboreio das iguarias é um 
prazer real e refinado, que se torna maior 
quando temos, ao nosso lado, agradáveis 
convivas.

inexprimíveis.
Ponhamos o caso de um autor que de-

tor. O que vai fazer? Escreverá, isto é, tenta
rá dizer o que viu e sentiu. Quando o críti
co pode levar o leitor à frente do quadro, 
do objeto artístico, a tarefa torna-se mais 
fácil. Suponhamos, porém, que o leitor não 
tenha visto o objeto de arte, ou que o tenha 
visto apenas em reprodução, num jornal, 
revista, ou folheto. Primeiramente, as repro
duções, por melhores que sejam, não re
produzem a textura, a tridimensionalidade, 
o ambiente, e muito menos a experiência 
corporal do próprio espectador, que se con- leitor, da bagagem cultural deles. Se alguém 
fronta com determinada situação espacial se aproxima de uma peça de Alexander
que, sem dúvida, interfere na sua aprecia- Calder com um mínimo de conhecimento

sobre a evolução da escultura ocidental, co- 
Não é a mesma experiência entrar na meçará por não estranhar que a peça, que

Catedral de Notre Dame, em Paris, e vê-la tem diante de si, seja móvel. Sc essa pessoa
numa reprodução ou mesmo num vídeo. possuir, além disso, sentido lúdico, terá um 
O indivíduo, que penetra no templo, leva “divertimento” especial diante dos movimen-

6

çao.

Amvndo Trevisan 
Professor e crítico

Leve todo o acervo da Renner em 0+5x sem juros.
sl.

Cartão Renner. total mente grátis, sem taxas ou anuidades. RENNER

M R G S



ARTE MURAL
A vida dc Santo Inácio dc Loyola e as 

Missões Jesuíticas serviram de fonte 
inspiradorapara Paulo Porcella no seu mais 
tecentc trabalho: O caminho- uma visão reno
vadora dos jesuítas. Os sete meses de traba
lhos diários resultaram em oito painéis, de 
20 metros cada, pintados nas paredes in
ternas da biblioteca da Unisinos. Para o ar
tista cada mural é portador de um signifi
cado denso e histórico. “Aproposta era 
desafiante: reler uma história de 500 
destacar fatos com uma visão contempo
rânea”, afirma Porcella.

Cada painel recebeu um título, que de 
forma alguma pretende limitar a visão do 
espectador, mas sim fornecer dados que o 
instigue no trilhar deste caminho.M Magia 
de um Sonho, A Visão, lesu Socii, A Missão, A 
Renovação, Nossas Máscaras e O retom ocom- 
põem as oito estações desta viagem. O pon
to de partida retrata o nascimento de Inácio

de Loyola, em Bilbao, na Espanha. Regis
tra, também, os ferimentos sofridos como 
soldado, o abandono do exército e a con- 
scqüente mudança de vida, fruto de uma 
profunda conversão espiritual. A redução 
de São Miguel aparece no painel/l missão, 
com pinturas que retratam a atuação dos 
padres na formação cultural dos índios. O 
retom oé a pintura que finaliza a obra, o pon
to de chegada, mas ao mesmo tempo é nele 
que o artista retoma os signos apresenta
dos, possibilitando uma reflexão ampla so
bre os princípios e propostas desenvolvi
das pelos jesuítas.

O elemento que Porcella fez questão dc 
destacar e repetir em todos os murais foi a 
imagem da mulher. Ela é o elemento de 
referência fundamental para o artista, que 
deveria usar a força que possui, sutil e pe
netrante, para inverter os parâmetros gera
dos pelos homens. Plasticamente, no con

junto da obra, há também jogos cromáti
cos, que prendem emocionalmente, uso de 
elementos que conduzem a diferentes pers
pectivas, enfrentamentos, momentos e tem
pos distintos unidos pela técnica, pela com
posição estruturada e por retábulos que 
possibilitam uma diversidade ótica.

Paulo Porcella estudou pintura mural 
com Aldo Locatelli e pintura com Ado 
Malagoli.0 caminho - uma visão renovadora dos 

jesuítastetomz a arte mural em sua excelên
cia. E como as Missões jesuíticas pretende 
permanecer como uma obra para as gera
ções de hoje e do futuro, vencendo a bar
reira das salas fechadas, pois oferece indis- 
tintamente a todas as pessoas que passa
rem pela Universidade a apreciação da arte 
e da história do Rio Grande do Sul.
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Luciana Vicente 
Jornalista

LIVRO DO MUSEU
A partir deste mês, está à disposição 

do público o livro de referência do MARGS, 
reunindo textos com o histórico, o perfil da 
instituição e uma seleção de 107 imagens em 
cores das principais obras do acervo. Trata- 
se dc uma bela edição da Tomo Editorial com 
versões em espanhol e inglês, projeto gráfico 
de Alex Medeiros e patrocínio da Perto - 
Empresa Digicom. A edição foi viabilizada 
através dc recursos da Secretaria de Estado 
da Cultura e da Associação de Amigos do 
MARGS, que captou recursos através da lx-i 
de Incentivo do Ministério da Cultura.

Em linhas gerais, o volume registra o 
percurso formativo do MARGS, o cenário 
cultural de Porto Alegre em 1954, quando 
a casa foi fundada, as idéias norteadoras de

seu mentor e primeiro diretor Ado Malagoli, 
a formação do acervo, as primeiras expo
sições que deram a linha de ação do mu
seu, e a seqüência de troca de endereços 
até a instalação definitiva no prédio mo
numental da Praça da Alfândega. A 
tauração do espaço entre 1996 e 1998, ano 
da reabertura, e as condições técnicas que 
o colocam no rota das grandes exposições 
nacionais e internacionais fecham o texto 
histórico que foi construído a partir do 
material guardado no Núcleo de Docu
mentação do MARGS, hoje um dos 
tros principais de informação na área de 
artes visuais.

Acompanhando o histórico, segue-se 
o perfil da instituição pelo olhar do críti

co Armindo Trevisan. O professor situa 
o projeto museológico no sistema de ar
tes visuais do Estado e fornece uma pa
norâmica de seu acervo, uma das cole
ções de arte mais significativas do país e 
decisiva como documento da trajetória 
das artes plásticas no Rio Grande do Sul. 
Ao documentar em cuidadosas imagens 
de F. Zago o principal de seu acervo, o 
livro do MARGS servirá também

res-

como
apoio para a exposição permanente que 
ocupa o andar superior do museu, junto 
às mostras de curadoria. A edição tem 160 
páginas em papel couché 150 gramas, 
formato 22x29cm c pode ser encontra
do com capa dura ou brochura. O livro 
está à venda na Loja do MARGS.

ccn-

MARGS
CURSOS Confira os cursos do MARGS no 
primeiro semestre: Introdução á pintura a 
óleo de Enio Lipmann, Gravura em meta! 
com Edson Pereira, História da arte ociden
tal com J.A. Avancini, (Des)orientaçào 
desenho e pintura com Karin I-ambrecht, 
Criatividade com Gredes Fincklei\Aquartila 
básica com Nathaniel Guimarães, 
Xilogravura com Wilson Cavalcanti, Histó
ria em quadrinho (infanto-juvenU, básico e 
avançado) com Grupo Legião, Desenho da 
figura humanazom Plínio Bemhardt e Ofi
cina de pintura com Maria Magliani. Inscri
ções de terças a sextas, das 10 às 18 horas, 
no Núcleo de Extensão, ou pelo telefone 
227-2311.0MARGS fimi( >u uma parceria 
a Casa do Desenho para apoio e forneci
mento de materiais especiais para os cursos.
MONITORIA Estão abertas as inscrições para 
voluntários interessados em monitorar as vi
sitas guiadas no Museu. O trabalho não é

remunerado. Interessados devem entrar em 
contato com o Núcleo de Extensão, de ter
ças a sextas, das 10 às 18 horas, 
telefone 227-2311.

LOJA Uma série de produtos inspirados na 
iconografia indígena e missioneira podem 
ser encontrados na íx>ja do MARGS, 
panhando a exposição do barroco em car
taz até abril. Livros sobre essa temática tam
bém estão disponíveis. Destaque para os 
produtos do Prc>jetoMão Gaúcha do SEBRAE- 
RS c para o lançamento de uma série de 
postais com reproduções de obras do acer
vo do Museu. Funciona de terças a domin
gos, das 10 às 19 horas. Telefone: 228-8533. 
CAFÉ Para março, o Café do MARGS reser
vou para seus clientes uma bela surpresa: 
uma remodelação no seu ambiente, já con
sagrado como um dos pontos mais agra
dáveis do centro da cidade. O famoso 
strudel, conhecido como “o melhor dos úl

timos tempos”, pode ser encomendado para 
presente em embalagem especial. O Café 
também oferece o seu espaço para eventos 7 
e coquetéis. Aberto de terças a domingos, 
das 10 às 19 horas. Telefone: 211-4945. 
BISTRÔ O Bistrô do MARGS torna ain
da mais atrativo o seu espaço a partir 
deste mês com a exibição sistemática 
de séries fotográficas. Gcnaro Joner, 
conhecido profissional da área e fotó
grafo da Zero Hora, abre a temporada 
com sua impactante coleção de ima
gens de sapatos abandonados. O ambi
ente do bistrô também conta com

peloou

em

acom-

uma
programação musical de bom gosto pro
duzida especialmente pela FM Cultura. 
O Bistrô do MARGS aceita reservas para 
eventos exclusivos (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.

com

Parceiros do MARGS
•Casa do Desenho *Happy Man 

•Ativa •Edelweiss 
•Banrisul *Cerdau

•Lojas Renner 

•Ouro e Prata Turismo •Trindade Indústria Gráfica 
•Revista Aplauso

•Start Pre-Press
• Kreybel 
•Lojas Pompéia •Varig
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COLEÇÃO

Dentro da estratégia de dar visibilidade definitiva à sua coleção histórica, o MARGS 
abre em março sua exposição permanente. Cerca de 80 obras de artistas decisivos 
história da arte no Brasil e no Rio Grande do Sul, além de alguns nomes internacionais, 
integram a panorâmica que ocupa as galerias João Fahrion e Iberê Camargo, no andar 
superior. A seleção das obras, entre as mais de duas mil peças catalogadas, foi realizada 
pelos técnicos do acervo e pelo Conselho Consultivo do Museu. São todos artistas de 
indiscutível qualidade que ganharam notoriedade até os anos 50. Obras de criadores 

XXèingãrtner, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Guignard, Visconti, Portinari, Goeldi, 
Lívio Abramo, entre vários outros, poderão ser vistas de forma permanente pelo público.

Além de mostrar peças nacionais importantes, o acervo do MARGS é uma referência 
obrigatória para traçar a trajetória da arte no Rio Grande do Sul. A exposição permanente é 
o ponto de partida para um projeto museológico que abrange material pedagógico, visitas 
guiadas e outras ações.

Curadorias de Acervo
Para acompanhar a exposição permanente, o MARGS apresenta exposições de acer

vo com curadoria. São mostras de longa duração que contemplam outros olhares e 
abordagens sobre as demais peças da coleção. Nessa primeira experiência, as professo
ras do Instituto de Arte da UFRGS Ana Carvalho e Marilene Pieta, ambas do Conselho 
Consultivo do Museu, selecionaram obras realizadas nos últimos quarenta anos.

Marilene Pieta organizou um percurso sobre a produção riograndense dos anos 60, 
chamando a atenção para a linguagem pictórica, para as poéticas visuais da década de 
70 e a sua tentativa de romper com as categorias tradicionais da arte.

Ana Carvalho escolheu obras representativas da produção recente realizada 
no Rio Grande do Sul. São peças dos anos 80 e 90 que envolvem e estimulam 
questões da contemporaneidade artística.

na

João Fahrion. Nu com luvas,‘óíeo soüreTêfaT^1929. 77.6 x 62.5cm

José Lutzemberger. Leitura de jornal, aquarela, s/d. 19 x 19cm
como

um museu de acervoTarsila do Amaral. Sem título, serigrafia. s/d. 43.5 x 63.5cm

Pode não ser consensual, n/as entendo que um museu de arte deva ser um museu de acervo. O MARGS, 
apesar de denominado como museu de arte foi, por muitos anos, uma galeria estatal. Mas agora o museu 
toma-se efetivamente um museu de arte, com seu aceno, ou parte dele, exposto empermanência.

Perguntas como quem organiza uma mostra permanente de aceno, quais critérios adotados para a 
seleção das obras, como se apresenta a coleção, etc, devem ser tespondidasprioritariamentepela instituição. 
Todo o museu digno do nome tem um projeto eprofissionais que respodem estas questões resumidas num 
único ponto: qual o perfil do museu?

Mas também vou opinar. Entendo o MARGS como o museu da arte do Rio Grande do Sul. Sua 
mostra permanente deve enfatizar este aspecto, procurando a elaboração de um quadto conceituai e de 
referência da arte sul-riograndense em um contexto nacional, sem esquecer das qualidades da coleção e de 
suas lacunas.

O conjunto de mais de dois mil itens do IvLARGS contempla muitas nacionalidades e períodos. Isto 
denota algumas coisas boas e outras nem tanto. Vejamos uma boa: temos algumas raridades, como o 
desenho intitulado Napolitana de Von Nerly, obra de 1835.É um belíssimo desenho mas..., bom, tem o 
lado ruim: ek está infe/igmente órfão, já que não há nada do período na coleção que o contextua/fie. Outra 
coisa ruim é que todos sabemos das enormes dificuldades que é manter íntegro um aceno público, logo, não 
é melhor prestar atenção no que sepõe na coleção ao invés deficar recebendo tudo sem critérios precisos? Mas 
tem outra coisa muito boa: a grande maioria das obras da coleção é de artistas gaúchos e cobre quase todos 
os períodos. Isso já nos permite definir umfoco e pensar se não é a hora de investirmos em uma coleção 
superlativa da nossa produção, coleção que antevemos inigualável e insuperável. Temos afaca e o queijo na 
mão para isso: os artistas dopresente estão aqui, as obras do passado estão aqui eporque tambémpodemos 
contar com o orgulho dos cidadãos para enriquecer nosso Museu através da doação de obras-primas 
p reviamente indicadas...

Apresença de obras de artistas não gaúchos ou internacionais no acervo sejustifica na medida em que 
elas servem para balizar nossaprodução. Não se trata de ter objetos de comparação, mas de ter parâmetro .r 
que situem a produção local dentro de um contexto amplo. Isso é importante desde que essas obras sejam de 
excepcional qualidade e de real significação no contexto nacional e internacional. Tora disso não há salva
ção. Exemplos? As obras de Maria Tomaselli, MiltonKurtiçe Vera Chaves ficam ainda melhores ao lado 
das de Daniel Senise e de Tunga.

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

Lívio Abramo. Mulata, xilogravura, 1954, 36 x 27,9cm

Paulo Comes 
Artista Plástico e Pesquisador
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