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Visitas
Guiadas O MARGS tem sido um ponto de referên

cia na roteiro diplomático em Porto Alegre. 
Em maio, recebeu os embaixadores e as em- 
baixatrizes de Israel, Chile e Portugal. As 
escolas, por sua vez, têm comparecido dia
riamente no prédio. Os interessados devem 
agendar com antecedência, de terças a sex
tas, através do telefone 227-2311.
Reunião dos monitores das visitas guia
das - Segundas, das 14h30min às 
I6h30min. Informações com Beba Levacov. 
No mês passado, a professora de urbanis
mo da UFRGS, arquiteta Célia Ferraz de 
Sousa, conversou com o grupo de 
monitores, relatando o processo de deca
dência do centro de Porto Alegre, fenôme
no característico das grandes cidades nes
te século. Na conversa, Célia apontou so
luções e provocou saudades, através da exi
bição de fotos antigas, dos “belos tempos” 
da Praça da Alfândega, da rua da Praia e 
seu entorno charmoso.

1mmtn junho, o Museu de Arte Ado 

Malagoli oferece um dos pontos altos da 

sua programação de 1998. Pela primeira 

vez, o museu apresenta os expontes da 

arte-americana, artistas que despontaram 

na década de 60 no promissor mercado 

nova-iorquino. A coletiva de gravuras de 
Roy Lichtenstein, Frank Stella, James 

Rosenquist e Helen Frankenthaler, 

comemorativa aos 60 anos do Cultural 

Americano, fica em cartaz até o final do 

mês no MARGS. Nesse período, a fotografia 

também ganha espaço em três exposições, 

revelando a arte efêmera do grafite, as 

figuras esquecidas da arquitetura antiga, 
além do ensaio assinado por um dos 

fotógrafos mais requisitados da mídia, o 

escocês Albert Watson. Confira, nesta 

edição, a programação de cursos, as 

novas aquisições da biblioteca e o trabalho 
de uma das restauradoras mais 
importantes do país.

1

Biblioteca
Confira os novos títulos, adquiridos em 
abril e maio, para a biblioteca especializa
da do MARGS: - Escultura de Rudolf 
Wittkower (Martins Fontes); A eloquên
cia dos símbolos de Edgar Wind (EDUSP); 
A invenção da liberdade de Jean 
Starobinski (UNESP);Z,ao&oo« revisitado 
de Aguinaldo Gonçalves (EDUSP), 
Edvard Munch de Von Per Amann; 
Lempicka (Taschen); Hr Giger Arht 
(Taschen); Mondrian, Pollock e 
Modigliani, três fascículos da coleção 
Mestres da Pintura da Abril.

Cursos
•O MARGS promove, a partir de 3 de junho, um curso de aquarela com Nathaniel Guima
rães, sempre às quartas-feiras, das 14 às 17 horas, no MARGS. O patrocínio é do Fundo 
Nacional de Cultura. Os selecionados para esse módulo são: Vera Regina Noronha, Miriam 
de Quadros, Flávio Weiss, Carlos Augusto Gagliardi, Fernanda Comandelli, Flávia Antoniolli, 
Sônia Borne, Felipe Constant, Isabel Nunes e Rosa Maria do Nascimento. Os suplentes são' 
Eda Stefano, Sonia Motta e Inês Josefina Scholles. A seleção foi realizada pelos professores 
Nathaniel Guimarães e José Luiz do Amaral e pela representante do núcleo de extensão, 
Vera Lúcia da Rosa.
•Uma nova turma do curso de aquarela, com Nathaniel Guimarães, será aberta neste mês. As 
aulas começam no dia 12 de junho. O módulo tem duração de três meses, sempre às sextas, 
das 14 às 17 horas. O patrocínio é da AAMARGS. Informações pelo telefone 227-2311.

Restauração PrÍGFÍdad@ /V,ara a conservacao
A restauração de pinturas é tra

balho minucioso e exige, via de regra, 
conhecimento de história da arte. Por 
meio deste, chega-se às técnicas e ma
terial utilizados pelo pintor para que se 
possa, com os produtos existentes hoje 
em dia, utilizar os recursos mais adequa
dos a uma boa restauração. Apesar das 
dificuldades, a restauração bem feita 
reconstitui a obra com tal perfeição que 
torna-se impossível perceber as inter
venções feitas. A afirmação é de Helena 
Ávila Teixeira, Chefe do Setor de Restau
ro do Museu Nacional de Belas Artes, 
que acrescenta: o Brasil tem ótimos res
tauradores, mas não há concursos pú
blicos para a área. Isto explica a quase 
total ausência de restauradores nas ins
tituições públicas do país.Helena 
Teixeira esteve em Porto Alegre, 
maio, preparando duas obras do acervo 
do Museu Júlio de Castilhos para serem 
transportadas ao Museu Nacional de 
Belas Artes, onde serão restauradas.

Restaurar é, na verdade, corrigir 
estragos que poderíam ser evitados se 
houvesse um cuidado anterior: a conser
vação. Essa é, possivelmente, a diferença 
maior entre os museus brasileiros e os 
europeus ou americanos no que diz res
peito ao cuidado com o acervo. Artista 
plástica, formada pela Universidade Na
cional do Rio de Janeiro, onde cursou 
dois anos de restauro e foi assistente do 
professor Edson Motta, responsável por

esta disciplina, Helena Ávila Teixeira tra
balha há 22 anos como restauradora. Só 
nos palácios do Planalto e da Alvorada, 
cuidou de mais de 40 quadros. É basea
da nesta vivência estreita com obras de 
arte que ela afirma: “uma climatização 
perfeita, que evite sobretudo a umidade, 
e o cuidado com os excessos de luz, pro
movem a conservação dos materiais, evi
tando a deterioração da obra de arte”.

Este cuidado, que parece tão sim
ples, é problemático em quase todos os 
museus do País. Nas próprias salas de 
reserva técnica, onde fica guardado o 
acervo, não há uma climatização ade
quada. Às vezes, há umidade; em outras, 
não há ar condicionado ou a tempera- 

' tura não é adequada.Quando os quadros 
saem para as galerias, a situação se com
plica: podem ficar expostos à luz em ex- 

durante a noite, sofrer pela fal-

Em seis meses, 
o quadro de 
D. Pedro II 
estará 
restaurado 
Foto de 
Solange Brum

Tiradentes e Pedro II 
na mesma viagem

A falta de restauradores nas insti
tuições públicas provoca um outro pro
blema ainda maior do que a deteriora
ção das obras de arte: os restauros mal 
realizados ou, melhor dito, verdadeiros 
remendos feitos por quem não é prepa
rado para o assunto. Foi isto o que He
lena Ávila Teixeira encontrou num dos 
quadros do Museu Júlio de Castilhos 
Porto Alegre. O retrato de D. Pedro II, 
pintado em 1872 por Antonio Cândido 
de Menezes, havia recebido uma quan
tidade tal de araldite na parte de trás que 
a cola foi penetrando na trama do teci-

para restaurar tanto esta obra como ou
tra feita em Paris, em 1914, e intitulada 
A prisão de Tiradentes, Helena Teixeira 
necessitou vir a Porto Alegre preparar 
as obras para a viagem. Caso contrário, 
as pinturas poderíam descolar-se no tra
jeto. Num primeiro tratamento, quan
do elas receberam uma higienização e 
quantidade de Beva suficiente para fi
xar a pintura, Helena pacienciosamente 
amoleceu o araldite encontrado atrás do 
retrato de Pedro II até que pôde retirá- 
lo sem danificar o quadro. Pronta a pri
meira parte do trabalho, Pedro II e 
Tiradentes preso já estão juntos no Mu
seu de Belas Artes do Rio onde deverão 
ficar de quatro a seis meses até 
completamente restaurados.

Noeli Lisboa jornalista

em
cesso e 
ta de ar condicionado.

Na Europa e Estados Unidos, a 
conservação do acervo é eficaz. No caso 
da necessidade de restauro, diz Helena, 
eles são mais bem aparelhados, tanto do 
ponto de vista de equipamentos como 
de químicos. No Brasil, além da falta de 
uma conservação adequada, aliam-se os 
problemas das faltas de verbas que difi
cultam a compra do material necessá
rio ao restauro, muitos deles importa
dos: como o Beva - produto que fixa a 
pintura - e o verniz utilizado, além da 
falta de pessoal especializado.

em

do. serem
Contatada pela diretora do Mu

seu Júlio de Castilhos, Miriam Avruch,
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Artistas norte-americanos
O MARGS recebe, neste 

mês, um conjunto de 19 

gravuras de quatro dos 

principais artistas norte- 

americanos do pós-guerra, 

período em que Nova 

Iorque centraliza as 

atenções do circuito 

artístico. As obras de Roy 

Lichtenstein (1923-1997), 

Frank Stella (1936), James 

Rosenquist (1933) e Helen 

Frankentha-ler (1928) 

fazem parte da coleção da 

Tyler Graphics New York e 

chegam ao museu através 

do Instituto Cultural Norte- 

Americano, que comemora 

60 anos de atividades, e 

do Instituto Brasil-Estados 

Unidos.

Polêmicos, esses artistas 

trabalharam com as 

imagens universais da 

cultura americana. Roy 

Lichtenstein, por exemplo, 

foi um dos mentores da 

arte pop ao lado de Andy 

Warhol, trazendo para a 

pintura a narrativa e as 

imagens das histórias em 

quadrinhos. Vinculados a 

tendências da época como 

o expressionismo abstrato, 

entre outras correntes, 

eles participam de uma 

geração que o jornalista 

Tom Wolf ironizou no 

ensaio A palavra pintada 

de 1975, ao mostrar o 

quanto a produção artística 

estava atrelada a teorias 

prévias e explicativas.

Hoje, com exceção de 

Lichtenstein, que faleceu 

no ano passado, todos 

moram e trabalham em 

Nova Iorque.(CG)

— ,j...

Roy Lichtenstein, 
Red Lamp, 1992 
54,6x61cra, Ed.250

A nova
modernidade
dos anos 60
Quatro dos maiores artistas norte-ame

ricanos chegam ao MARGS, com sua obra 
no terreno da gravura, exatamente em 
um momento em que vemos curadores 
e comissões de seleção preterirem este 
tipo de trabalho em salões e bienais. Isto 
já seria assunto suficiente para a reflexão 
e a polêmica; entretanto, cabe também 
lembrar que se trata de artistas que não 
se tomaram conhecidos, antes de mais 
nada, como gravadores. O próprio catá
logo os apresenta como artistas ameri- 

E é o que são, artistas. Seja com a 
pintura, com a escultura, ou com a gra
vura, sua obra se insere entre os grandes 
momentos da arte contemporânea. Por 
isso, ainda que a oportunidade sugira o 
tema e tome oportuno o registro, mais 
do que qualquer divagação sobre a im
portância ou sobre a falta de importân
cia da gravura, cabe vê-los e reconhecê- 
los no contexto da sua contribuição para 
a estética do século XX.
O impacto do grande painel 

House, impõe-se aos frequentadores da 
ala Lila Acheson Wallace, do Metropolitan 
Museum, em Nova Iorque, onde tem per

manecido a maior parte do tempo desde 
sua aquisição em 1982. E é impossível 
passar por lá e não trazer na lembrança 
o brilho e o contraste caleidoscópico das 
imensas e fones relações desencontradas 
de cores e imagens em que o pop se abre 
para o nonsense e para a agressividade 
que se expressam como luz, forma e fi
gura. James Rosenquist, seu autor, é 
dos mais notáveis construtores da obje
tividade pop em que desponta igualmen
te Roy Lichtenstein, outro dos anistas tra
zidos pelo IBEU e Instituto Cultural 
Americano para a mostra que o MARGS 
apresenta. Helen Frankenthaler e Frank 
Stella, que completam o quaneto em ex
posição, paniciparam também intensa
mente da movimentação artística dos 
anos 60 e 70, seguindo, entretanto, 
rumo distinto. Ambos estiveram presen
tes na apresentação, realizada por 
Clement Greemberg, em 1964, do que o 
crítico chamou de Abstração Pós-Pictóri- 
ca. Desbravadores de caminhos, seus tra
balhos encontram-se hoje não só em lo
cal de destaque nos museus e galerias de 
arte dos grandes centros, mas fazem par

te do imaginário presente em cada um 
de nós como memória cultural do sécu
lo XX.

tal ponto viveram e entenderam sua 
época que a traduziram em imagens e 
ações com que se transformaram, eles 
próprios, em símbolos desse tempo. Suas 
obras instituíram-se em ícones, tanto 
quanto os pequenos quadrinhos dos 
comics, apropriados por Lichtenstein, ou 
o superdimensionamento dos outdoors, 
presente em Rosenquist. Em Frank Stella, 
a obsessão modernista com a especiali
zação, a pureza e a compartimentação 
acaba por se revelar, com a evolução de 
seu processo, como jogo contraditório 
entre caminhos que convivem sem se en
contrarem. Talvez a grande contribuição 
de Helen Frankenthaler esteja 
preensão que essa especialização e 
compartimentação da visão moderna, 
que ela estrutura como cor e gesto alta
mente depurados e abstratos, ainda po
dem permitir a presença de uma forte 
dose de lirismo e de ilusão. É

um

canos.

um na com-

Fire

o que ve
mos nas pinturas, desenhos, esculturas
ou gravuras que eles produziram.

José Luiz do Amaral crítico de arte

______
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Textos de Cida Golin

FOTOGRAFIA 3 arte 

fugaz da
grafiteria
paulistana Como segurar a 

imagem solta,
mutante, capaz de aparecer e sumir com a mesma rapidez 
muro cinza ou num beco qualquer da cidade? A fotografia, 
talvez, seja um dos poucos recursos para construir a memória 
do graffiti, essa transgressão estética típica dos grandes 
urbanos nas duas últimas décadas. O fotógrafo Cláudio 
Schapochnick, hoje repórter free-lancer da Folha de São Paulo 
percorre, há 12 anos, ruas e cenários urbanos recolhendo

num

centros

traços coloridos, efêmeros, onde não se reconhece o começo 
nem o fim. A série Grafiteria Paulistana, que o jornalista exibe 

Galeria I do MARGS a partir de 25 de junho, reúne 85 
fotografias, documentando as imagens mais significativas e as 
várias fases do graffiti na capital paulista. A curadoria é do 
professor Roaleno Costa, doutorando na Escola de 
Comunicação e Artes da USP, onde desenvolve um projeto de 
tese sobre o assunto.

na

Schapochnick é enfático quando seleciona figuras e textos 
gráficos impressos no espaço público. “O graffiti tem 
dimensão estética, ele carrega uma idéia, traz sugestões ao 
cotidiano. A pichação, ao contrário, é um ato egocêntrico de 
gangues, um ato de vandalismo”. Ele começou a pensar 
seriamente nessa diferença e nas suas possiblidades de pesquisa 
ao encontrar, em 1985, na 18a Bienal de São Paulo, a instalação 
A rainha do frango assado de Alex VaUauri, mestre do graffiti no 

Brasil. Etíope, de família judaica radicada no Brasil, VaUauri formou gerações de grafiteiros em São Paulo, além 
de fazer litografias e arte em camisetas. Seus personagens fantásticos, mitológicos, deslocaram-se dos muros, 
das esquinas, em direção ao reconhecimento do circuito artístico. A primeira turma de grafiteiros paulistas, 
influenciada pelo artista, reuniu Maurício Villaça, Júlio Barreto, Ozéas Duarte e Hudinilson Júnior.
A data da morte de Alex VaUauri, 27 de março de 1987, transformou-se no dia nacional do graffiti. Com essa 
exposição, Schapochnick homenageia o artista e permanece registrando a galeria urbana. Já armazena graffits 
de Sergipe, Minas Gerais, interior de São Paulo, Bahia, Uruguai, Israel, Polônia, Áustria e Alemanha . Em julho, 
embarca para Nova Iorque, cenário perfeito para ampliar sua coleção de flagrantes. A série Grafiteria Paulistana 
pode ser vista no MARGS até 26 de julho.

uma

Foto de Miguel Soares 
em Friburgo, Alemanha.

uardiões Criatura, Cláudio Schapochnik, 
.1996. Autores do Graffiti:
"Os Gêmeos".Ia 7'v:' %

%msr-

O fotógrafo e artista plástico Miguel Soares 
percorreu Porto Alegre, aproximando-se de 
figuras longínquas, esquecidas em cima de 
prédios, distante do olhar desatento de quem 
está abaixo. Ao viajar para a Europa, 
encontrou um número ainda maior de 
imagens solitárias, gárgulas, bustos, cenas 
sacras em catedrais, palácios, castelos e 
construções antigas de Roma, Lisboa, Florença 
e Friburgo. A lente objetiva trouxe para perto 
o que estava quase ausente, revelando 
ângulos inusitados, personagens 
desconhecidos e o fascínio do fotógrafo pela 
arquitetura gótica. A série transformou-se na 
exposição Guardiões do Céu, em cartaz nas 
Salas Negras do MARGS de 30 de junho a 26 
de julho.
O conjunto de fotos, 50 x 50cm, completa 
uma espécie de trilogia de imagens de Miguel 
Soares. As cenas são distintas, mas o 
sentimento é o mesmo: solidão, desalento, 
exclusão e finitude. Primeiro, ele registrou a 
beleza dos desertos da região sul do Estado, 
resultando na série Viagem ao Deserto das 
Ilusões (1993). Depois, reuniu detalhes da 
arte usada para adornar sepulcros em 
Maledictum (1994). E agora, oferece essas 
figuras resgatadas do alto. Leitor constante de 
Edgar Allan Poe, Baudelaire, Lord Byron,
Oscar Wilde, Miguel costuma montar diálogos 
entre os textos poéticos e suas fotos. Desta 
vez, não usará textos, sugerindo apenas pela 
imagem as noites solitárias em que as gárgulas 
ganham vida e saem do alto afugentando os 
maus espíritos.

ntropologia 

do adorno
na lente de

Watson

Albert Watson é o autor de 
muitas das fotografias que 
transformaram em arte
as capas de revistas como 
Rolling Stone, Time, Vogue, Life e 
Newsweek. O escocês, formado em 
design gráfico e cinema, preparou para a 
H. Stern um ensaio fotográfico em que pesquisa o imaginário 
antropológico da beleza e do adorno. O conjunto de imagens deu 
origem ao livro Diário Perdido. Essa seleção itinerante de fotos passou 
pelo Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e, no dia 25 de 
junho, chega ao MARGS para uma curta temporada, até 9 de julho 
salas Ado Malagoli e Pedro Weingártner.
Watson partiu de duas idéias básicas para produzir o diário de 
antropólogo imaginário: o hábito milenar de enfeitar o corpo 
novas

nas

um
e as

tecnologias utilizadas na confecção de uma jóia. Ao compor suas 
imagens, misturando ícones do passado e simulações do futuro, ele 
propõe uma reflexão sobre a beleza, fenômeno de cultura, questão de 
ponto de vista, mas sempre um olhar “generoso” para uma forma ou
uma pessoa.

0 diário perdido 
de Albert Watson
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