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EDITORIAL Transcorrido já um ano desde o início do 
Governo da Administração Popular, 
sentimo-nos felizes por ver atingidos 
muitos dos objetivos a que nos 
propusemos, mas não podemos, nem 
queremos, nos dar por satisfeitos. O ano 

2000 trará uma 
expansão ainda maior 
nas atividades 
desenvolvidas pelo 
MARGS, sendo que a 
primeira exposição 
programada para esta 
temporada é Florença: 
Tesouros do Renascimento, 
com obras-primas 
italianas do período 
entre 1450 e 1550. Pela 
primeira vez na história 
deste Museu, 
poderemos apreciar, 
aqui mesmo, trabalhos 
de Lorenzo Ghiberti, 
Sandro Botticelli,
Andréa delia Robbia e 
outros luminares da 
Renascença.
Assim como esta, outras 
exposições da maior 
importância cultural 
estão sendo 
programadas para este 
ano, que marca os 500 
anos do “encobrimento” 
do Brasil. Em março, 
uma grande parte do 
acervo do Museu das 
Missões estará sendo 
mostrada cm nossas

salas, resgatando um período 
riquíssimo de nossa história que está a 
merecer maior estudo e visibilidade. 
Em seqüência, um convênio firmado 
com o Museu Nacional de Belas 
Artes possibilitará a vinda de uma 
amostragem de seu acervo, com 
destaque para importantes autores 
nacionais. Em retorno, o MARGS 
deverá levar ao Rio de Janeiro 
exposições de consagrados artistas 
gaúchos, divulgando por outras 
paragens a arte produzida aqui, dando 
continuidade aos projetos de 
intercâmbio cultural que, iniciados cm 
1999 com a itinerância do acervo do 
MARGS por quatro cidades do 
Estado (Caxias do Sul, Pelotas, Santa 
Maria e Passo Fundo), com um 
sucesso muito além de nossas 
expectativas, continuam como uma 
das prioridades da Secretaria da 
Cultura.
Este ano teremos ainda a instalação 
da mostra permanente de parte de 
nosso acervo, em duas galerias 
preparadas para este fim, através de 
um projeto museográfico 
cuidadosamente concebido. Isto, além 
de propiciar ao público em geral 
acesso garantido, e gratuito, às nossa 
obras mais importantes, e de 
contribuir para criar uma identidade 
estável e definida para nosso Museu, 
tomará possível a consolidação de 
uma série de iniciativas na área de 
arte-educação, que dependiam desta 
disponibilidade de obras em caráter 
permanente.

Uma reivindicação antiga e justa de 
todo o nosso público, 
escolar ou não, que agora está 
sendo devidamente atendida.
E nossa firme intenção 
restabelecer o MARGS como um 
museu culturalmente vivo e 
nitidamente ativo em nossa 
comunidade. Nossa preocupação 
maior é com a realidade palpável 
das exposições às quais 
percebemos afluência de um 
grande e interessado público, com 
a melhora visível das condições de 
conservação e apresentação de 
nosso prédio e nosso acervo, com 
a pertinência cultural dos 
seminários, cursos e palestras que 
promovemos. Nesse trabalho, tem 
sido valioso o engajamento 
entusiasmado de nosso Conselho 
Consultivo, da Associação dos 
Amigos do MARGS e de diversas 
empresas, aos quais devemos 
nosso reconhecimento pelo 
interesse e apoio constantes nas 
questões e desafios que a nós se 
apresentam.
Neste novo século, parceria parece 
surgir como uma das 
palavras-chave, e parceria implica 
reunião de forças antes dispersas, 
não direcionadas, para a conquista 
de bens comuns a todos. 
Convidamos os que desejarem que 
se juntem a nós, apresentando 
novos projetos, participando de 
nossas atividades nesse estimulante 
e privilegiado caminho para a 
verdadeira cidadania, que nos 
oferece a arte.

Imagens missioneiras vão estar expostas no 
MARGS a partir do dia 14 de março.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

A vocação do espetáculoBALANÇO
zando novas possibilidades de fruição artística. Ao mesmo tempo, 
aproximou o cotidiano da cidade de um de seus refúgios mais no
bres, o cais do porto, os pavilhões do Dprec e a beleza do Guaíba.

Na busca de formar um hábito cultural e um público fúturo e 
assíduo, apostou-se na presença dos estudantes, a maioria dos quase 
100 mil grupos agendados para percorrer os três espaços. A Bienal 
recebeu também visitas de especialistas, diretores de museus, 
curadores, colecionadores, críticos. Entre eles, Teixeira Coelho, Gil
berto Chateaubriand, Tadeu Chiarelli, Rejane Cintrão, Nelson Aguilar, 
o crítico francês Pierre Restany, o diretor de arte da Bienal de Lyon, 
Thierry Prat e o influente curador da Bienal de Veneza, Harald 
Szeemann. O suíço falou para o auditório lotado do MARGS, lem
brando que várias das obras que viu em Porto Alegre poderíam estar 
em Veneza. Szeemann, que levou em sua agenda o endereço de vá
rios artistas do Mercosul, definiu o trabalho seletivo de um curador 
como uma prática de lidar com utopias.

Foi só começar o processo de desmonte das obras e já pergunta- 
se quem será o curador da III Bienal do Mercosul em 2001. E como 
ocorreu com o ponto da antiga Mesbla, redescoberto na Bienal de 
1997, o aproveitamento cultural do cais do porto entra na pauta de 
discussões. A Bienal parece ter a vocação arquitetônica de descobrir 
a arte escondida na cidade.

A II Bienal do Mercosul encerrou neste mês, consolidando-se 
como um espetáculo capaz de atrair multidões e de projetar Porto 
Alegre no roteiro dos especialistas e das grandes mostras do circui
to artístico. As longas filas que se formaram na Praça da Alfânde
ga, no último fim-de-semana, sob a sensação térmica de 40 graus, 
comprovaram seu apelo cultural entre um público nem sempre 
acostumado a frequentar museus ou mostras de arte contemporâ
nea. A organização divulgou um total de 294.287 visitantes, so
mando todos os números das catracas de aferição no MARGS, 
Dprec e Usina do Gasômetro. Esse total supera até a última edição 
da Bienal de Veneza, a mais antiga e tradicional do gênero, que 
recebeu 240 mil pessoas em 1999.

Sob o signo da identidade cultural, questão-problema eleita pe
los curadores Fábio Magalhães e Leonor Amarante, esta edição 
investiu no segmento arte e tecnologia e satisfez os espectadores 
com a presença de Júlio Le Pare, artista decisivo na configuração 
desse gênero artístico. No MARGS, as obras de Picasso e do gru
po cubista ganharam uma releitura histórica a partir da influência e 
do diálogo com seus colegas latino-americanos. Mas a maior atra
ção no museu foi, sem dúvida, a revisão da obra do gáucho Iberê 
Camargo pela memória dos carretéis. A vertente de arte contem
porânea, como de praxe, provocou a percepção do público, sinali-
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EVENTO
A Bienal do Mercosul decola

A segunda Bienal do Mercosul encer- 
ra-se como o grande evento de fim do sé
culo, em Porto Alegre. Em boa hora anun
cia bons presságios para a área das artes 
visuais no próximo milênio. Aliás, já era 
hora.

MARGS, o passado que, sim, celebramos 
mas que não nos serve mais de modelo. 
Iberê, em impecável montagem, grandioso 
nas últimas obras, mas onde está a pintura 
no Deprc? Virtualizou-se nas projeções lu
minosas de Lucia Koch...

Por centrar-se nas questões contempo
râneas, esta mostra nos interroga sobre o 
papel que as bienais vêm desempenhando 
na produção das artes visuais deste século 
que finda. No seminário do qual participa
ram Gilles Lipovetsky e Marc Jimenez tra
vou-se um bom debate sobre a potência de 
alteridade que a arte representa em nossa 
sociedade. Lipovetsky preconizando a nova 
era do individualismo, a precariedade de 
normas, exigência de felicidade e a exaltação

são sobre a evidência do deslocamento 
operado na questão o que é arte ?” para 

quando existe arte ?”. A Bienal do essencial, 
assim como todas as bienais contemporâ
neas, estão aí para nos afirmar que não po
demos mais nos interrogar sobre a essência 
da arte. Em troca, faz-se pertinente analisar 
os termos em que um objeto funciona como 
objeto de arte e não como outro objeto. A 
arte contemporânea não se orienta mais pe
las linhas traçadas pela Modernidade, mas 
orienta-se em todos os sentidos. Toda ques
tão está em poder detectar sob quais condições 
existe arte. O essencial está em compreen
der onde se situa os fatores condicionantes 
desta existência.

Neste sentido, grande é a importância,

Porto Alegre, que ao longo do século 
que finda, caracterizou-se por cultivar com 
brio uma posição predominantemente con
servadora nas artes visuais, - induzindo ar
tistas com projetos mais arrojados a desen
volverem quase que sistematicamente uma 
carreira fora do Estado, para só então, ob
ter um mínimo de reconhecimento na pro
víncia (veja-se o caso de Iberê, por exem- 

e pio) — acalenta o projeto de lançar-se como 
g, capital cultural do Mercosul. Ambicioso 

■% projeto. Na realidade, a situação geográfica 
2 que em relação ao Brasil coloca o Rio Gran-
u-

de do Sul como apêndice, na nova configu
ração do Mercosul transforma-o em pon
to de articulação entre as dimensões conti
nentais do Brasil e os países que formam o 
novo bloco econômico. Sem dúvida, esta 
nova configuração - central - faz pulsar de 
forma aguda as questões culturais.

Oportuna, então, a questão da identida
de como eixo problematizador das obras 
apresentadas nesta segunda Bienal do 
Mercosul. “Quem se preocupa com a iden
tidade é quem sente sua identidade 
ameaçada” declara o curador Fábio Maga
lhães. Eis que esta questão não pertence 
mais somente a nós, países periféricos, mas 
a todos seres e instituições do planeta. 
Como não sentir-se ameaçado face às con
tingências causadas pelas agudas transfor
mações sociais, econômicas e culturais 
provocadas pela imposição do modelo de 
globalização, pela Internet e a mundialização 
das relações? Com certeza os próximos 10 
anos trarão mais revoluções em nossa vida 
cotidiana que os últimos 50. Ainda não te
mos o distanciamento necessário para ava
liar as implicações sobre nossos hábitos e 
convicções, face às transformações causa
das pelos novos meios de comunicação, 
conectando-nos “em tempo real” com qual
quer ponto do planeta.

Com um projeto curatorial centrado 
nas questões contemporâneas, tanto do 
ponto de vista de conteúdo quanto técnico 
e tecnológico, esta Bienal, dita do essencial 
pelo seu curador, oferece ao público uma 
boa mostragem da arte em processo, isto é, a 
arte que está se fazendo e sendo mostrada, 
com algumas bem articuladas pontuações 
genealógicas (Júlio Le Pare, Regina Silveira, 
por exemplo, ainda que Regina merecesse 
um destaque maior para seu trabalho). No

I

3do presente nas sociedades contemporâne
as, Jimenez defendendo a elaboração de 
critérios para o julgamento das obras.

Ao percorrer a Bienal, deliciando-me 
com o estranhamento inevitável face às inú
meras proposições e soluções apresentadas 
pelos artistas, não posso impedir-me de sen
tir um certo orgulho classista ao constatar 
que numa sociedade que cultua o igual, o 
pronto, o seguro e o conhecido, existe um 
grupo heterogêneo de indivíduos que as
sume sua responsabilidade em correr ris
cos. Sim, criar é antes de mais nada correr 
o risco de desestabilizar-se do familiar em 
relação ao desconhecido. O essencial na arte 
é praticá-la como (pre) texto de liberdade e 
autonomia.

Mas saio também com a nítida impres-

inestimável talvez, da existência da Bienal 
do Mercosul em Porto Alegre. Nada subs
titui a experiência direta com as obras. O 
que fica a desejar depois do êxito desta 
Bienal é a permanência dos galpões do 
Deprc como lugar permanente de exposi
ções de arte contemporânea em Porto Ale
gre. Ah! sim, também uma maior partici
pação da comunidade local nas diversas ins
tâncias do evento. Sob o risco da Bienal se 
transformar na metáfora que um artista 
utilizou numa reunião preliminar - única 
que a comunidade local foi chamada a par
ticipar - ao desencadeamento do processo 
bienal: um disco voador (olha aí, Elida) que 
aterrisa a cada dois anos em Porto Alegre.

Sandra Rey
Diretora do Instituto de Artes da UFRGS

À direita
Iberê Camargo, Tudo te é falso e inútil IV, 
óleo sobre tela, 200x236cm, 1992. 
Coleção Galeria Camargo Vilaça 
Acima
Lúcia Koch. Instalação. 1999
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RENASCENÇA FLORENTINA
------- x

Horizontes de um mundo
recer-se para trabalhar e criar um mundo 
novo, sem se submeter a soberanos de plan
tão, fez do florentino um dos personagens 
para iniciar um processo civilizatório cuja 
culminância está na quintessência da sua 
arte. Nela, contraditoriamente, introduz o 
conceito de que a arte é uma coisa mental. 
O artista florentino destaca-se do artesão 
medieval.

Assim na Florença, de 1453 até 1520, 
fez-se uma das experiências básicas da hu
manidade: inauguração da ‘idade dos ex
tremos’. Os cidadãos de Florença queima
ram em praça pública a contradição viva 
de um Savonarola (1452-1498), um dos 
seus filhos que colocou a nu as contradi
ções de uma cidade que oficialmente pro
fessava a religião medieval, mas na prática 
vivia no futuro do capitalismo. Dois filhos 
dos Medieis tomaram-se papas, como Leão 
X e Clemente VII.

Da coragem de enfrentar o caos e da 
‘caixa de Pandora’ florentina saíram os mais 
respeitados criadores de arte. Assim, a arte 
de Florença soube representar essas cri
ses, as intermináveis pesquisas e experimen
tos, ficando, muitos deles, apenas nas in
tenções visíveis em obras inacabadas, mes
mo nessas poucas peças que chegam a 
Porto Alegre. Os florentinos foram pródi
gos em obras de arte, em artistas e iniciati
vas de toda ordem. Do outro lado, na me
dida de suas audácias maiores, foram capa
zes de deixar registrado por escrito o seu 
pensamento, numa linguagem inaugurada 
por Dante Alighiere (1265-1321) um sécu
lo antes do período que nos ocupa. Período 
de Dante que teve a coragem de um Giotto 
(1266-1337) para retomar a tinta e o pincel 
e criar as suas obras de arte contra o 
maneirismo do bizantino, o preciosismo do 

gótico e ser capaz de 
enfocar o mundo con
creto contra a abstração 
geométrica islâmica.

As nove obras de 
arte que Porto Alegre re
cebe são originárias des
se mundo de crises que 
Florença soube cultivar 
com arte. Atravessam o 
mundo da oficina de um 
Lorenzo Ghiberti (1378- 
1455) donde saíram as 
duas ‘Portas do Paraíso’ 

do Batistério e nas quais o mestre se ocu
pou durante 50 anos. O notável nesse mes
tre é a humildade, pois apesar de vencer 
Brunelleschi (1377-1446) para a primeira 
porta, teve suficiente humildade para apren
der do arquiteto a perspectiva para a fazer 
a sua segunda porta. Das crises de um 
Sandro Botticelli (1444-1510), que assistiu
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As obras de arte atravessam o tempo 
como metáforas flutuantes. São as únicas 
coisas humanas que atravessam os tem
pos como portadoras do mundo no qual 
foram criadas. Oferecem-se ao observa
dor, de qualquer tempo e lugar, como fer
ramentas para recuperar o pensamento de 
épocas distantes. Apesar de todo o traba
lho de mediá-las e até entravar-lhes o ca
minho, dão conta, por si mesmas, para 
entregar a mensagem do mundo que as 
gerou. Assim algumas obras de arte do 
Renascimento Florentino chegam a Porto 
Alegre para entregar a sua mensagem. 
Apresentam-se como obras de cidadãos 
estranhamente modernos e curiosos em 
experimentar novos mundos. Obras de 
uma cidade que também teve de se do
brar e calar diante da enxurrada barroca, 
como aconteceu fisicamente com o rio 
Amo que a inundou da década de 1960. 
Em 2.000 chegam a Porto Alegre vestígios 
desse duplo naufrágio. Tentam chamar a 
atenção dos sul-rio-grandenses para o seu 
próprio mundo soterrado, também sob o 
dilúvio do barroco colonial lusitano da 
Contra-Reforma. Se a enxurrada foi de
vastadora para Florença, do outro lado a 
catástrofe serviu para lavar e exibir orgu
lhosamente as obras de arte como razões 
que tomaram a cidade e a época uma refe

rência para a humanidade.
Apesar de toda a mediação que a his

tória nos ofereceu sobre Florença e, tal
vez por isso mesmo, a tarefa de entender 
o Renascimento, como período básico da 
humanidade, exige de cada observador des
sas obras um esforço para romper com as 
suas próprias muralhas medievais e, ao 
mesmo tempo, sair do condicionamento 
estético barroco vendido pelo mediadores. 
Ingressar novamente no espaço perigoso que 
toda obra e todo período de 
arte autênticos nos indu
zem a experimentar, sem
pre de novo, sem jamais 
se esgotar.

E necessário regressar 
para a Florença na qual a 
Europa aprendeu a liber
dade para controlar a liber
dade dos outros, através de 
Maquiavel (1469-1527).
Aprender a negociar com 
o florentino que atravessa
va territórios e a moral da 
época para receber em troca mundos des
conhecidos. Aprender a controlar merca
dos e as gentes através da promessas dos 
florins de ouro. Ver as cotações nos bancos 
dos Scrovegni e dos Medieis, recheados de 
ouro, sem terem garimpo ou minas do me
tal na Toscana. Navegar os mares, através 
dos mapas de um Américo Vespuccio (1451 - 
1512), sem ter porto ou mar próprio. Ofe-

A Renascença florentina está 
em Porto Alegre. Nove obras 
do Palazzo Vecchio e do 
Museu Bardini. criadas pela 
mão de Lorenzo Ghiberti. 
Donatello. Sandro Botticelli. 
Pontormo. Andréa delia 
Robbia. Giambologna e de 
um pintor anônimo a partir 
de um esboço de Leonardo 
da Vinci. estão em exposição 
no MARGS de 25 de janeiro a 
5 de março. Trata-se de uma 
oportunidade inédita na 
cidade para aproximar-se do 
espírito renascentista, decisivo 
na constituição do sujeito 
moderno. As obras só saíram 
uma única vez dos museus 
florentinos. em direção aos 
Estados Unidos.
No Brasil, foram vistas 
em Belo Horizonte.
Mesmo pequena, a mostra 
reúne peças de um valor 
incalculável. As obras 
abrangem o período 
1450-1579, partindo das 
premissas do Renascimento 
até a afirmação do 
Maneirismo. confirmando a 
cidade de Florença como 
um berço do imaginário 
ocidental.

4

Escola de Sandro Botticelli (réplica 
antiga) Madona com Menino e o 
jovem São João Batista.



em crise
as pregações e o suplício de Savonarola, 
quando abandona a sua primeira fase de 
buscas de temas mitológicos para mergu
lhar no espaço místico. Um Donatello 
(Donato de Nicolo de Betto Bardi) que 
em cada escultura revela uma nova busca 
aberta a todas as estéticas sem renunciar a 
sua autonomia de escolhas.

No centro, como eixo de . 
todas essas crises, está o mes- 1 
tre Leonardo da Vinci (1452- f 
1519). Capaz de absorver todo 
o universo de investigação cul- [jjj 
tivado em Florença e transpô- fj 
lo para Milão, Roma e a Fran
ça. Unindo o mundo conceituai 
e as pesquisas plásticas, escre
ve tratados de milhares de pá
ginas, enquanto experimenta o 
mundo com as suas idéias. A 
sua ‘Batalha de Anghiari’ é flj 
emblemática dessas buscas que 
estão muito além do simples artesanato, 
decorativismo ou utilidade de qualquer na
tureza

Na própria Florença acabaram triun
fando a segurança e a estreiteza das suas 
muralhas. A grande enchente da década 
de 60 conseguiu lavar e levar algumas das 
suas obras de arte. É desse contexto que 
saem nove obras para uma longínqua ci
dade da América do Sul. Pouco importa 

seu número e sua atribuição 
- segura: elas são filhas de Flo

rença. Elas vêm provar que a 
única coisa que perdura de 
fato é o pensamento dos quais 

'C elas são portadoras. Elas vêm 
I nos dizer que havia vida, ex- 

|| perimentação comandada 
pela inteligência, antes do Bar- 

|a roco, numa comunidade que 
resolveu escolher seu condi- 

|fl cionamento republicano para 
fazer uma experiência e um 

■ contrato social coletivo. Que 
o resultado maior dessa esco

lha foi uma série de artistas que agora or
gulham toda a humanidade.

Lorenzo Ghiberti.
Deus pai que abençoa (1450)

;
!

Florença,
a benção das artes✓

.

«*

Dominando a região da Toscana, na 
parte norte da Itália, Florença se estende 
às margens do rio Amo. Celebrada pelo 
compositor Puccini em sua pequena ópe
ra cômica, Gianni Scchichi, Florença já era 
um importante centro urbano na rede de 
cidades, unidas entre si por um notável 
sistema de estradas, ao tempo do Impé
rio Romano. Importa ainda lembrar que 
Florença está na região onde, seis séculos 
antes de Cristo, se localizara a civilização 
etrusca.

vimento popular da camada trabalhado
ra e plebéia dos "ciompi". 0 governo 
florentino, representado pela Signoria, 
ficou firmemente estabelecido sob con
trole de suas elites econômicas. Neste 
momento, entre as diversas famílias ri
vais de Florença, avultou a dos banquei
ros Médici, grandes protetores das Artes, 
sobretudo Cosme, o Velho, e Lourenço, o 
Magnífico.

Que motivo os levou a exercer este 
mecenato, contribuindo para o extraor
dinário florescimento do Quattrocento ita
liano? Não é difícil perceber. Os protegi
dos - e não só os Médici o fizeram - eram 
escultores que esculpiam os mausoléus da 
família, eram pintores que retratavam 
seus mecenas ou os colocavam em meio 
a cenas heróicas, históricas ou sagradas, 
como o fez Botticelli. ao colocar Cosme e 
Lourenço na representação da Adoração 
dos Reis Magos. Enfim, era uma forma 
de "marketing". Hoje. o patronato artís
tico é estimulado como forma de descon- 
to em impostos, na época, era uma ques
tão de prestígio social, num contexto de 
burguesia em competição interna. Por 
outro lado, é certo que os mecenas da
quele período sabiam o que estavam fi
nanciando e patrocinando.

Esta fase áurea de Florença durou até 
a morte de Lourenço, no ano de 1492. 
Seguiu-se um período confuso, até 1498, 
dominado por um pregador místico, 
Savanarola, uma verdadeira reação me
dieval ao humanismo e mundanismo dos 
tempos dos Médici. Sua tentativa fracas
sou, ele foi executado. A cidade não re
cuperaria mais a hegemonia artística de 
que desfrutara ao longo do século XV e 
que, no século XIV, já fora prenunciada 
por nomes como Giotto e Boccacio, to
davia, o trabalho de Florença estava fei
to: ela dera começo ao robusto 
humanismo e ao realismo figurativo que 
marcariam as Artes do Renascimento e 
a produção cultural, durante vários sé
culos.

Círio Simon
Professor de História das Artes Visuais do 

Instituto de Artes da UFRGS. 
Doutorando em História na PUCRS

O experimentalismo do artesanato, 
em especial cia cerâmica, está presente 
numa das obras da família dos Delia 
Robbia. Também ali não há concessões 
apenas para agradar. Conseguem plasmar 
o ideal da ‘Madona’. Ela é o maior legado 
cristão contra o mundo machista e utilitá
rio que via na mulher e criança apenas 
objetos e não sujeitos. Há necessidade de 
redescobrir todas as implicações que esse 
tema tinha para a arte florentina, cuja mai
or obra é dedicada à ‘mulher das flores’.

Já enveredando para o maneirismo te
mos as obras de Pontormo (jacopo Carucci 
1494-1552) e Giambologna. Este último, 
em especial, com o seu ‘Diavolo’, é uma 
verdadeira referência ao espírito rebelde 
do povo das ruas de Florença capaz de 
sustentar a sua República.

Graças a arte desses florentinos, dos 
quais algumas obras chegam tardiamente 
a Porto Alegre, projetou-se algo do espírito 
que animava essa cidade em múltiplas di
mensões que, evidentemente, não cabiam 
no interior de suas estritas muralhas. Por 
isso ganharam o mundo. Mas no horizon
te estavam as crises em que a Reforma 
Luterana (1519) adapta para a Religião as 
teses do livre arbítrio, nas quais o juízo hu
mano invade o espaço sagrado. A Contra- 
Reforma reage à altura com o Concilio de 
Trento, a partir de 1545.

No mundo luso, e em particular no 
Brasil, a Inquisição e as faustosas cerimô
nias barrocas aproveitam tudo do 
Renascimento, menos o seu espírito de pes
quisa e de liberdade do seu artista criador. 
Dom João II manda para o Brasil a 
Inquisição e os Jesuítas em 1549. Estava 
se implantando aqui a liberdade para con
trolar a liberdade.

Nos tempos iniciais da Idade Média, 
Florença entrou em decadência, decorrên
cia do declínio econômico que assinalou 
o final do Império Romano, provocando 
um refluxo da vida urbana. 0 seu 
reerguimento veio a acontecer a partir do 
século XII-XIII, com a expansão do co
mércio italiano no Mediterrâneo e da 
manufatura comercial. O mesmo sucedeu 
com outras cidades, como Gênova. 
Veneza e Milão. Progressivamente, essas 
cidades se tornaram fortes o bastante para 
romper os laços de vassalagem feudal 
para com o Sacro Império Romano- 
Germânico e assumir uma postura inde
pendente, mesmo frente ao Papado do 
Vaticano.

O progresso econômico e urbano de 
Florença atraiu gente das imediações, o 
que irritou a aristocracia florentina. Não 
por acaso, Dante, expoente dessa aristo
cracia. colocou esses arrivistas no Infer
no, em sua Divina Comédia. Formou-se, 
em Florença, uma classe dominante bur
guesa de hábitos refinados, constituída de 
comerciantes, donos de manufaturas e 
banqueiros. Tal foi a citada aristocracia 
florentina. É de notar que, devido ao fato 
de ainda predominar uma ideologia aris
tocrática feudal, o burguês enriquecido 
fazia questão de refinar seus costumes até 
o ponto de aristocratizar suas aparênci
as. Ainda não tinham chegado os tem
pos em que tal classe assumiría o orgu
lho de sua posição.

A posição social dominante da bur
guesia florentina consolidou-se, desde o 
início do século XV, após derrotar o mo-

As obras em exposição 
são as seguintes:
•Lorenzo Ghiberti. Deus pai que 
abençoa (1450) Relevo em bronze 
dourado, 34 x 20cm (Arcíspedale di 
Santa Maria Nuova)
•Andréa Delia Robbia. Madona com 
Menino (1475 aprox.) Terracota 
vitrificada, 90 x 50cm (Arcíspedale di 
Santa Maria Nuova)
•Sandro Botticelli. Nascimento de 
Cristo (1475 aprox.) Afresco destacado 
em 1968, 11 7 x 236cm (Igreja de 
Santa Maria Novelia)
•Donatello (atribuída). Nascimento de 
Cristo (1465 aprox.) Estuque 
policromado. 76.5 x 76.5cm (Museu 
Bardini)
•Giambologna. Fauno porta-bandeira, 
o Diavolino (1 579 aprox.) Bronze, 78 x 
30cm (Museu Bardini)
•Pontormo. Batismo de Cristo. Óleo 
sobre madeira, 70.5 x 55cm (Palazzo 
Vecchio)5ão João Batista. Óleo sobre 
madeira. 69 x 38cm (Palazzo Vechio) 
•Escola de Sandro Botticelli (réplica 
antiga) Madona com Menino e o jovem 
São João Batista. Pintura a têmpera em 
madeira. 79.5 x 65.5cm (Palazzo 
Vecchio)
•De um esboço de Leonardo da Vinci. 
Batalha de Anghiari (1550 aprox.)Óleo 
sobre madeira, 86 x 146cm (Palazzo 
Vecchio)

Luiz Roberto Lopez 
Historiador
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ENTREVISTA
Museus x Bienais

MMH» PG - A II Bienal do Merco sul tem um papel 
civilizatório. Ela está colocando no roteiro das 

2 pessoas um evento de artes plásticas,
| o que é uma raridade. O interessante nesta 
5 H Bienal é que não é Picasso o carro-chefe,
* mas a arte e tecnologia.
% TC - Isso vem da circunstância e do local onde a Bienal se 
“ Instala, o que torna este modelo importante. 0 meu receio é 

j]]t dNe 0País não tem tradição, não acredita em artistas 
íli ir museus. E/es acreditam em marketing cultural e isso é o 
A 2 que mais irrita. Então essa fruição de massa, 

grandes eventos, é algo a ser refletido.

0 formato e o apelo típico das 
Bienais pautaram boa parte da 

conversa com o curador-chefe do 
Museu de Arte Moderna de São 

Paulo e crítico de arte, Tadeu 
Chiarelli. Ele veio a Porto Alegre 

conferir a II Bienal do Mercosul e 
aproveitou para falar rapidamente 
para o Jornal do Margs sobre a sua 

especialidade: ampliar o espaço e a 
importância civilizatória dos museus 

na comunidade. Participaram da 
conversa os artistas plásticos Alfredo 

Nicolaiewsky, Paulo Gomes, Bianca 
Knaak, com mediação da jornalista 

Luciana Vicente.

>
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LV- Como os museus lidam com a arte 
o temporal, as instalações, que são, nesta Bienal, 
| a grande atração ?illil ^ IC - Esse é um desafio para o museus. A obrigação do 

umím - museu épreservar as obras para as novas gerações. E aí 
entra a contradição. Obras que não são produzidas para a 
eternidade quando entram para o acervo do museu têm de 
ser guardadas e preservadas, então isso é um problema.
I 'ocê precisa de um profissional para conversar com o 
artista e chegar ã conclusão se o museu pode abrigar uma 
obra que irá se deteriorar. O museu não fica com a obra, 
mas com uma bula totalmente detalhada de como se produz 
a instalação.

'jtwAw/a

BK - Em uma palestra, sobre a última Bienal de 
SP, tu foste bem contundente dizendo que o 
formato bienal estava com os dias contados. A II 
Bienal do Mercosul tem o mesmo formato da 
Bienal de SP, porém reduzido. Esta seria uma 
alternativa?
rC - A Bienal de S ão Paulo está inserida no contexto 
daquela cidade, ri impressão que passei é que este elefante 
branco da Bienal de SP corresponde ás necessidades 
culturais daquele ambiente. O que eu não sei é se, no 
contexto de Porto Alegre, o modelo de Bienal pode estar 
atendendo ás necessidades do público, do ambiente artístico, 
enfim do Sul do país. Isso seria um ponto a se pensar.

BK- De qualquer forma, a regionalização, a 
segmentação geográfica, as bienais podem ser 
uma alternativa. Como tu vês isso?
TC - Não sei. Como surgiu a Bienal do Sul? A escolha do 
nome indica uma questão política e econômica, que vai 
buscar uma identidade onde eta não existe a princípio.
Ouer dizer, Brasil, Paraguai, Argentina e os outros países 
não têm a identidade de língua e são culturas diferentes. 
Agora, acho que esta jogada mercadológica, política e 

6 econômica tem que ser muito bem articulada e gerenciada 
pelos artistas e intelectuais da arte para que isso se torne 
uma coisa realmente cultural e artística. A Bienal de SP 
surgiu de um momento de expressão, de hegemonia 
industrial. Foi uma jogada política, cumpriu seu projeto 
histórico. Hoje em dia pode ser revista. Em Porto Alegre, 
não sei. A princípio é uma jogada, mas pode ser revertida 
para alguma coisa legal para a comunidade.

L V- Que tipo de proposição podería 
ser feita em relação à Bienal de SP?
7 C. - Uma possibilidade seria diminuir a Bienal e fazê-la 
voltar á sua proposta original, que era exibir arte 
contemporânea. Eu pegaria uma parte do dinheiro investido 
na Bienal e daria para o MASP, o MAM, o MAC. 
Comprava as obras expostas para que elas ficassem 
definitiva mente no Brasil e não somente durante o evento. 
Aquilo que deveria ser formação cultural e artística p 
a ser algo temporal. O ato de ir ao museu e á exposição

vira uma alternativa entre a Bienal e o shopping center.
No caso de SP, seria um aprendizado.

PG - Uma provocação. Se tu fosses convidado 
para ser o curador da Bienal do Mercosul, que 
proposta farias?
TC - Em primeiro lugar não aceitaria. Não é meu perfil.
A experiência de trabalhar em museu me fez 
clareza aquilo que considero de real necessidade p 
comunidade. Prefiro trabalhar no museu, pois estou, de 
qualquer maneira, contribuindo para um grande evento.

PG -AI Bienal do Mercosul tinha um aporte 
histórico muito forte, com segmentos 
contemporâneos. Esse também pode ser 
considerado um modelo museal de Bienal?
TC - Mm. Nesta II Bienal tem uma coisa que achei 
interessante, o trabalho de Júlio Le Pare. O segmento de 
arte e tecnologia tem um eixo muito interessante do ponto de 
vista didático e de informação. Ee Pare é uma raiz (llla^ 
surgirá essa produção tecnológica. Dentro da 
própria exposição de arte e tecnologia há uma preocupação 
em mostrar trabalhos básicos e estruturais 
desse pensamento de arte-tecnologia.

BK - Será que museus fortalecidos e 
atuantes não são mais importantes para 
trazer público e dinheiro, muito mais do 
que um evento de dois ou três meses?
IC - Em tese sim. O Museu se estabelece como um centro 
de preservação do patrimônio público. Nova Iorque é 
visitada porque lá tem museus e pessoas interessadas em 
arte. S e investe muito e há retorno pelo número de visitantes 
e publicações. A questão da Bienal e a sua importância 
pode se esvair, isso levando em consideração a Bienal de SP, 
que é a que eu estudo. A Bienal de SP surge 
evento do Museu de Arte Moderna, cujo presidente passa a 
se interessar muito mais pela Bienal do que pelo museu. Aí 
tem um conflito de projeto, porque o museu é um projeto 
civilizatório, que visa a ampliação de conhecimento e de 
sensibilidade da comunidade, e uma Bienal é um projeto 
individual.

ver com maior

PG - Existe uma geração 90, como uma 
produção artística gaúcha se insere dentro 
dessa produção nacional?
IC. - Não se pode setorizar. O artista gaúcho Alfredo 
Nicolaiewsky não segue a linha da geração 80, 
suposta geração. A obra dele desmente isso porque emerge 
nos anos 80, mas com questões que vem sendo discutidas 
por outros artistas. Ele dá a contribuição nos anos 80 e 
continua dando nos 90. Claro que nos anos 90 surgem 
artistas que ampliam certas preocupações e questões que 
irão caracterizá-los, mas é necessário cuidado em setorizá- 
los. A arte no Brasil, nos últimos anos, tem artistas da 
melhor qualidade. E dentro deste contexto, os artistas do 
R/o Grande do Sul entram peda sua qualidade e não pelo 

fato de serem gaúchos. Dos artistas que conhecí nos últimos 
dez a,ws’ Posso citar MT Daniel Acosta, Eia Menna 
Barreto e Rochelle Costi. Eles são bons, não porque 
nasceram aqui. 0 importante é que a arte contemporânea 
brasileira é muito boa. Muito forte. Daí o sucesso que ela 
vem fazendo.

PG- Comenta um pouco sobre os 
grupos de curadores do MAM.
I C - O projeto surgiu dentro de uma estratégia de 
valorização da coleção. O meu projeto no MAA1 é 

fundamentalmente de acervo. E isso possibilita que jovens 
estudiosos, curadores, ganhem uma intimidade com este

Se eu tiver profissionais ligados a esta coleção, que a 
conheçam, no futuro ela só tende a crescer e a se tornar mais 
importante. Museu é acervo, então há a necessidade de se 
preocupar com quem vai cuidar dele. Nesse sentido é que 
surge o curso de curadoria do MAM. O curador passa a 

um porta- voz da instituição para ampliar a coleção com 
a qual ele está trabalhando.
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como um
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Leve todo o acervo da Renner em 0+5x sem juros.i %
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MISSÕES
Enquanto o MARGS sc prepara para 

abrir, no dia 14 de março, uma grande mos
tra da arte missioneira, uma edição luxuosa 
e bilíngüe, comemorativa aos 30 anos da 
Unisinos, leva o espectador-leitor a um pas
seio pelas narrativas e pela visualidade de 
um mundo situado entre o céu e a terra. 
Em 160 páginas, o livro Missões jesuítico- 
guaranis recupera facetas dessa experiência 
histórica do século XVII e XVIII, decisiva 
na constituição da identidade do sul. O fo
tógrafo Eduardo Tavares selecionou 190 
imagens das reduções missioneiras no Rio 
Grande do Sul, Argentina, Uruguai e

Paraguai, sintetizando um conjunto visual 
de grande impacto que dialoga com cinco 
textos: O mundo missioneiro do jornalista Re
nato Dal to, Utopia missioneira de Décio 
Freitas, O alicerce guarani de Barbosa Lessa, 
Um barroco indígena de Armindo Trevisan, 
O legado arquitetônico de Nestor Torelly 
Martins e A Companhia de Jesus e a Missão de 
Pedro Schmitz.

O livro é acompanhado por um cd- 
ROM que reconstitui a redução de São 
Miguel Arcanjo (RS). O visitante pode per
correr virtualmente o espaço como se esti
vesse de avião ou a pé, cruzando ruas, as

oficinas de trabalho e de música, a Igreja, a 
praça, principal espaço das atividades coti
dianas e religiosas dos guaranis e dos jesuí
tas. A recriação espacial foi feita com base 
em relatórios anuais redigidos pelos jesuí
tas, cm desenhos feitos por artistas nos sé
culos XVIII e XIX, na observação das ru
ínas e em estudos comparativos de prédios 
europeus do período. A Unisinos, de for
mação jesuítica, completa a homenagem ao 
mundo missioneiro com oito painéis da obra 
O caminho - uma mão renovadora dos jesuítas, de 
Paulo Porcella, em exibição nas paredes in
ternas da nova biblioteca da Unisinos.
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Nossa Senhora da Conceição
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ITINERANCIA
O Museu de Arte Contemporânea do RS 
está com três projetos de exposição 
itinerante pelo interior do Estado, acom
panhados por um catálogo que documenta 
o acervo da instituição. No dia 7 de feverei
ro, abre na agência da Caixa Econômica 
Federal de São Lourenço uma mostra de 
arte sobre papel, selecionada pelos pesqui
sadores Jailton Moreira e Vilma Sonaglio, 
ambos do Conselho Consultivo do MAC. 
São gravuras de Saint-Clair Cemin, Cátia 
Usevicius, Regina Ohlweiler, Frantz, Eduar

do Sued, Luiz Alcione, Roberto Schmitt- 
Prym e Carlos Wladimirsky.

Além dessa coletiva que já foi vista em 
Passo Fundo, em dezembro, e segue em 
março para Bagé (dia 15), o MAC oferece 
mais duas possibilidades de mostras 
itinerantes, seguindo o projeto de intercâm
bio e descentralização de atividades propos
tas pela Secretaria de Cultura. Uma das cole
tivas, de tamanho menor, privilegia pinturas 
e objetos, enquanto a outra tem um caráter 
mais abrangente, envolvendo diversas técni

cas e artistas fundamentais da produção con
temporânea, como Carlos Fajardo, Karin 
Lambrecht, Michael Chapman, Marilice 
Corona, Vera Chaves, Elida Tessler, entre 
vários outros. Essa mostra abriu a tempora
da do MAC em 1999 nas salas da Casa de 
Cultura Mario Quintana.

As instituições e as cidades interessa
das em receber as mostras devem entrar 
em contato com o MAC e IEAVI pelo te
lefone 221-7147, ramal 261, ou no sexto 
andar da Casa de Cultura Mario Quintana.

Lia Menna Barreto. 
Tartaruga. 1990. objeto. 

Acervo MAC-RS
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BIBLIOTECA - Confira os mais recentes 
livros disponíveis na biblioteca especializa
da do Museu: História da pintura no Brasil de 
José Maria Reis, Os grandes riclos da arte oci
dental de Ângelo Guido, Portinari, o menino 
de Brodosqui, Artepensamento de Adauto 
Novaes, História da arquitetura moderna de 
I -eonardo Benevolo, Leonardo da Uina - Tra
tado de la pintura, Artes Ameríndias de Jorge 
Bahlis, A missão artística francesa de 1816 de 
G.M. Bittencourt, Gravuras e gravadores em 
madeira (origem, evolução e técnica da 
xilografia) de Osvaldo Silva, Considerações so
bre a gênese da Renascença na pintura italiana de 
Deoclécio Campos, O Aleijadinho e a escultu
ra barroca no Brasil de Germain Bazin, 
Brennard de Fernando Monteiro, O mundo 
dos museus italianos (coleção 5 volumes) c Cyro 
Martins: 90 anos (IEL). Funciona de terças a 
sextas, das 10 às 18 horas. Telefone: 227- 
2311.

homem contemporâneo. No dia 1° de mar
ço, o seminário acompanha o final da expo
sição discutindo sexualidade e criação artís
tica. Inscrições no Núcleo de Extensão, fone 
227-2311.

dias abafados de verão, no H 
centro da cidade, confira jJ 
o ambiente charmoso, 
climatizado, e o cardápio T | 
do dia. Sugestão: salada de | M 
folhas, tomate, cereja, ce- |ÉÍ 
noura e molho de iogurte, gfj 
e um linguado grelhado. I|||
Aceita reservas para even
tos 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.

'

CAFE - Além da tradicional torta de palmi
to, especialidade da Cafeteria do MARGS, 
novos sabores de tortas salgadas 
incrementam o cardápio de verão. Entre 
elas, gorgonzola com azeitonas pretas, quei
jos e frios com cogumelos. Biscoitos do
ces e salgados também são uma pedida para 
acompanhar os cafés, chás e lanches da tar
de. Nos almoços rápidos, destaque para o 
frango com legumes, massas, aves, panque
cas de carne e ricota com espinafre. O Café 
aceita reservas para reuniões com café da 
manhã, aniversários, eventos. O lançamen
to do cd de Xandy Vieira será uma das atra
ções do Café em abril. Aberto de terças a 
domingos, das 10 às 19 horas. Telefone: 
211-4945.

7
LOJA - Ainda estão disponíveis agendas e 
cadernos de anotações com obras do acer
vo do MARGS e outros objetos com a gri
fe do Museu. Entre as novidades, cadernos 
e pastas com obras de Portinari e Tarsila 
do Amaral, além dos produtos relaciona
dos com a exposição Tlorença: Tesouros do 
Renascimento. Confira também os belos li
vros da Fundação Finambrás sobre Lasar 

Segall e Pintura argen
tina, além dos dois 
volumes Arte no Sécu
lo XX da Taschen. 
Funciona de terças a 

wpw domingos, das 10 às 
19 horas. Telefone:

CURSOS - Durante a exposição da Renas
cença florentina, o MARGS e a Sociedade 
Psicanalítica de Porto Alegre promovem 
um seminário sobre psicanálise e arte com 
a presença de especialistas. As palestras 
ocorrem no auditório, sempre às 19h30min, 
com entrada franca. No dia 26, o tema é 
Freud e Leonardo: leitura e releitura. No 
dia 27, o tema é o homem renascentista x

B1STRÔ - Em janeiro, o Bistrô 
do MARGS inaugurou sua 
nova sinalização, um projeto de 
design da empresa Completa, 
que deu um novo visual para os 
aventais e projeta novas inter
venções no ambiente. Nesses

i8
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228-8533.

Parceiros do MARGS • Banrisul
•Bushbuck 
•Di Luce
• Edelweiss

•Gerdau
• Happy Man
• Kreybel
•J. Martins e Cia.

•Lojas Pompéia
• Lojas Renner 
•Ouro e Prata Turismo
• Revista Aplauso

•RV
•Start Pre-Press 
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LINGUAGEM

A cor da palavra 

em James Joyce
A audição e a visão, sentidos privilegiados, comportam-se antagonica- 

mente na literatura ocidental. O judaísmo favorece o ouvido, os helenos 
distinguem o olho. A cultura helênica é surda. A cultura hebraica é cega.

O cristianismo, confluência das duas culturas, preserva só em parte a 
visibilidade grega. Cristo diz “olhai os lírios do campo” para lembrar que 
os sentidos devem dirigir-se ao que não se vê. Deus, que vive em luz 
inacessível, apaga o esplendor de tudo o que se percebe, até a proverbial 
glória de Salomão. “O verbo se fez carne... e vimos a sua glória..”

Joyce não destaca nenhum dos sentidos. Quer que o observador seja 
testemunha ocular, auditiva, olfativa, táctil. Isso não significa conhecimento 
mais pleno das coisas. Acentua, porém, o caráter opaco dos signos. Estes, 
ao revestirem a realidade, obscurecem muito mais do que esclarecem.

O muco, de cor esverdeada, lembra a morte. Muco é também a subs
tância com que trabalham os poetas. A vida que há na criação artística se 
origina da morte. Na poesia, a cor de deterioração e da morte não se 
apaga.

O poeta vê em profundidade e vê à superfície. A proximidade dá-lhe 
visão impressionista. Dublim, no Ulisses, é afetada pela marcha das horas 
no único dia da ação do romance. Nos últimos capítulos, que entram na 
noite, a linguagem se faz negra. O capítulo intitulado Os bois do sol, que 
registra o que se passa às vinte e duas horas, abre com sons misteriosos. 
Nesse capítulo, a linguagem já não é comunicativa. Ela própria é corpo, é 
protagonista.

Os últimos capítulos do Ulisses já introduzem a visão onírica de Finnegans 
Wake. A visão onírica é uma visão televisiva. Vê-se à distância, vêem-se as 
origens. Aparece o passado individual e o da espécie, indistinto, 
expressionista.

A realidade próxima torna-se caleidoscópica: dança de palavras e de cores.
A cena da sedução no parque transforma-se em pantomima, espetá

culo mudo. As duas sedutoras desdobram-se em vinte e nove, a totalidade 
do universo feminino. Elas executam uma pantomima diante de Glugg. 
Chuff desempenha agora no espetáculo o papel do arcanjo colocado às 
portas do paraíso para impedir que os expulsos retornem. Glugg represen
ta o exilado, saudoso das origens. As vinte e nove jovens perfazem a sedu
ção feminina, mais antiga que o paraíso. Propõe o enigma mais remoto do 
universo.

Glugg apega-se a uma cor de cada vez, mas elas querem ser apreendi
das na totalidade, a mistura de todas as cores. A totalidade o desafia. A 
dança das cores provoca o branco, a mistura de tudo. Glugg é inteligência 
analítica. Observa as partes desvinculadas do conjunto. A totalidade lhe 
escapa. Há um mistério que Glugg não sabe decifrar.

O enigma não se verbaliza. É anterior à palavra. Defrontado pelas 
heliotrópicas, Glugg está fadado à derrota como Napoleão. Esta é a der
rota do escritor. Finnegans Wake é um imenso caleidoscópio verbal em 
busca de síntese perdida. A proliferação caleidoscópica se propaga em 
tudo o que sobre o romance se diz.

0 disco cromático de Goethe, relacionando 
as cores ao espírito, e a "rosa dos 
temperamentos"confeccionada por Schiller 
e Goethe em 1799. Do livro Museu 
Hermético - Alquimia & Mística (Taschen)
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Donaldo Schüler 
Escritor

0 professor, tradutor e escritor 
Donaldo Schüler participou em 

novembro do seminário A cor da 
palavra, promovido pelo MARGS. 
Schüler analisou a plasticidade da 

linguagem de James Joyce 
(1882-1941), autor de Ulisses 

(1922) e Finnegans Wake (1939).

James Joyce introduziu vários motivos das ilustrações 
de Splendor solis na sua obra. Do livro 

Museu Hermético - Alquimia & Mística (Taschen)


