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Retratos de Mário de Andrade por Lasar Segall, 
Cândido Portinari e Anita Malfatti (detalhes)

Noentia Mourão (Bragança Paulista, 1912), 
Serão em casa de Mário de Andrade, 
óleo sobre tela, 20,9x25,8an
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JORNAL DA AAMARGS

PROJETO AQUISIÇÃOEDITORIAL A Sociedade de Música e Orquestra 
de Câmara - Somúsica - e o Coral 
MARGS apresentam no domingo, 
dia 31 de outubro, um concerto com 
obras de Purcell, Wagner, Corelli e o 
Concerto Brandem burguês n° 4 de 
Bach, com solo de Nicolau Richter e 
regência do maestro Luís Alberto 
Buchholz. O programacomeçaàs 17h, 
na Pinacoteca, com entrada franca, 
dentro do projeto Música no Museu.

C->*

O MARGS antecipa o movimento típico da 

Praça da Alfândega no final de outubro, 

quando começa a tradicional feira do livro. 

No dia 14, o museu abre suas portas para 

uma mostra de fôlego: Arte Sul - 93. Sua 

proposta é refletir a diversidade e provocar o 

questionamento da produção plástica no 

Estado. Neste mês, o MARGS, em conjunto 

com o 1EL, também marca o centenário de 

nascimento de Mário de Andrade, 

destacando sua pluralidade intelectual 

escritor, teórico e crítico de arte e seu 

empenho decisivo na consolidação do 

movimento modernista.

O acrílico sobre tela 
Personagem da Insônia 
(1993) de Maria Lídia 
Magliani entrou no acervo 
do museu, neste ano, através 
do Projeto Aquisição da 
AAMARGS. A obra, de 1,2 
m x 0,44 m, caracteriza os 
traços expressionistas da 
artista. Magliani é de Pelotas, 
concluiu o curso de artes 
plásticas da UFRGS em 66, 
e no seu currículo estão 
exposições nos Estados 
Unidos, Argentina, Para
guai, além da participação 
na 18° Bienal Internacional 
de São Paulo. O críticoJ acob 
Klintowitz define o trabalho 
daardsta: “Em Magliani está 
expresso um grito pungente 
da condição humana. A luta 
e o dilaceramento da m ulher, 
do pobre, do homem 
submetido às mais duras 
condições da vida social. Na 
sua pintura, o assunto é o 
corpo humano, e Magliani 
o tortura, macera e 
subverte”.

O professor Pércio de Moraes Branco 
coordena, de 18 a 21 de outubro, um 
curso de introdução ao conhecimento 
das pedras preciosas. Pércio é profes
sor da Universidade de Rio Grande, 

V 1 1 r Ç O Ç geólogo, escritor e presidente da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. Informações no núcleo de 

extensão do MARGS ou pelos fones 227-2311 e 221-8436, 
ramal 30.
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è O artista Fernando Baril orienta, du
rante todo o mês, um módulo de desenho (recuperação 
gráfica). As inscrições ainda podem ser feitas no núcleo de 
extensão do museu.

i
José Albano Volkmer ^

diretor do MARGS 3

PROJETO INTERCÂMBIO: HELGA MIETHKE
A artista alemã Helga Miethkc, radicada no Brasil, mostra pinturas, desenhos e gravuras na sala Pedro Weingãrtner do MARGS a partir do 
dia 5. Em alguns trabalhos, realizados neste ano, Helga aproveita imagens artísticas da cidade de Lucca, Itália. Nas pinturas e desenhos sobre 
papel, a artista recorre às texturaseaogestual solto no trato da figura humana. Helga Miethke participou daMuestra Internacional dela Obra 
Gráfica cm Bilbao (1982), da Bienal Nacional de Santos (1991) e da coletiva “Friedenreich - Futebol-Arte”, realizada no ano passado, na 
li naco teca do Estado de São Paulo. Em 92, a artista também mostrou sua produção recente numa individual na galeria paulista Monica 
Figueiras. As gravuras e pinturas de Helga Miethke ficam no MARGS até o dia 31 de outubro.

O centro de restauro do MARGS 
promove duas caravanas culturais em 
outubro: no dia2, sai um ônibus para 
Antônio Prado, com orientação dos 
professores Maturino Luz e Roseli 
Gessinger. O ponto central da visita 
será a herança da imigração italiana na 

região. No dia 16 é a vez de Lajeado, aproveitando o período 
da Expovale. Ainda neste mês, deve sair mais um grupo para 
Bento Gonçalves. Ida e volta no mesmo dia. Inscrições e 
informações com Régis ou Martinez no centro de restauro ou 
pelos telefones 227-2311 e 221-8456, ramal 30.

CALENDÁRIO MARGS OUTUBRO 1993
Caravana Antônio Prado - Saída: MARGS, às 8h

Musica no Museu - Sociedade de Música e Orquestra de Câmara - Somúsica - 17h • Pinacoteca 

Encerra Projeto Presença com Britto Velho e Elaine Tedesco • Saguão 

Encerra exposição Presença de Paulo Peres • Salas Negras

Felix Bressan e Heloísa Schneiders da Silva • Sagüão 

Abre individual de Helga Miethke • Sala Pedro Weingãrtner

Abre Arte Sul - 93 • Pinacotecas, Salas Negras, Galerias I e II 

Caravana Lajeado - Saída: MARGS, às 8h 

Início do curso de Pedras Preciosas • MARGS

Início do seminário 100 anos de Mário de Andrade - 17h30min • MARGS 

Abre mostra A Semana de Di e Mário • Ado Malagoli 

Abre Feira de Gravura • torreão MARGS

Musica no Museu - Coral MARGS e Sociedade de Música e Orquestra de Câmara - Somúsica - 17h • Pinacoteca

Y

Abre Projeto Presença com A Feira de Gravura, paralela à Feira do 
Livro, abre no dia 30, ao meio-dia, no

FEIRA DA torreão do MARGS. Cerca de 20
artistas participam com xilos e 
calcogravuras. A promoção é da

GRAVURA oficina de gravura do MARGS e da 
AAMARGS.

14Qui 
1 ÓSab 

1 ÔSeg 

26Ter

••••

•• •• •

O MARGS ganha um café no final do 
mês. A filial do Coffee Can tata (Mário 
Totta, 629) ocupará a sala ao lado da 
Arteloja. No cardápio, cafés bem 
elaborados, o tradicional expresso e 
uma linha original de doces, salgados 
e sanduíches para lanches e happy- 
hour no prédio histórico da Praça da 
Afândega.

30Sab
31 Dom

Encerra Helga Miethke • Sala Pedro Weingãrtner
VEJA EM NOVEMBRO:
dia 4, Projeto Presença com Henrique Radonski • dia 11, individual de Arnaldo Batalhini 
• a mostra Arte Sul - 93 segue até o dia 28.

Receba o jornal da AAmargs 
em casa e ganhe 10% de 
desconto na Arteloja, cursos e 
programas desenvolvidos pelo 
museu. Basta ser um dos sócios 
da Associação dos Amigos do 
Margs. Preencha o cupom e 
entregue na sala da AAmargs.
A taxa de CR$ 650,00 vale para 
os meses de outubro, 
novembro e dezembro.

EXPEDIENTE Presidente Luís Alberto Buchholz Vice- 
Presidente Luís Garcez Conselho Editorial José Albano Volkmer
• Milka Levacov • Naira Vasconcellos • Nilde Prado • Paulo Gomes 
Jornalista Responsável Cida Golin RG 6.256/25 Edição Cida 
Golin Colaboradores José Augusto Avancini, dois Santos dos 
Santos, José Luiz do Amaral, Vera Reis Pinto, Eduardo Leães 
Programação Visual e Diagramação Ana Cláudia Gruszynski 
Fotolito Proletra Impressão Zero Hora Distribuição Gratuita 
Tiragem 5 mil exemplares Cartas para Aamargs Praça da Alfândega, 
s/n 90010-150 Porto Alegre RS 'Fones (051)221 8456e227 2311
• Todas as pessoas envolvidas na publicação deste jornal são 
colaboradores voluntários, não fazendo jus a nenhuma remuneração. 
A responsabilidade dos artigos é exclusiva de seus autores.
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JORNAL DA AAMARGS

A CRÍTICA DE ARTEcrítica de arte foi uma 
atividade complementar a 
outras no trabalho artístico 
e crítico de Mário de 
Andrade. Apesar de não

Assim constitui-se um corpus de textos 
importantes como registro de época, como 
inovadores na interpretação de fetos e dos 
históricos e como iniciadores de uma nova 
maneira de abordar os temas a partirdeum novo 
enfoque metodológico. Nisto residea importância 
de Mário como principal inovador da prática 
crítica entre nós no período modernista. 
Importância que cresce ao passar do tempo, 
quando os estudos mais recentes vêm confirmar 

suas assertivas e interpretações de 
artistas e períodos do passado. Esta importância 
se revela também pelo excelente trabalho que 
realizou em prol de uma consciência de defesa do 
patrimônio histórico e artístico nacional.

Do ponto de vista do avanço dos estudos 
artísticos no Brasil, sua crítica representou uma 
forma globalizada de abordagem envolvendo 
vários métodos de diferentes procedências, 
procurando pragmaticamenteabranger o objeto 
artístico em sua totalidade. E por fim, mas não 
por último, colocou todo este esforço de 
conhecimento a serviço de um ideal estético e 
ético. Mário de Andrade nos deu um dos mais 
ricos retratos do Brasil no afã de ele também 
construir seu projeto de Brasil. Projeto que visava 
principalmente colocar a cultura brasileira em 
compasso com o mundo civilizado. Modernidade 
e nacionalismo estariam associados como um 
binômio indissolúvel neste projeto prometéico. 
Hoje, com o passar do tempo, podemos constatar 
uma parcial realização deste propósito pelos 
significativos avanços dos estudos brasileiros nas 
diversas áreas do saber e, como o próprio Mário 
afirmou, pela estabilização de uma inteligência 
crítica nacional, que hoje conta com um fundo 
cultural comum permanente.

Com a pesquisa e o estudo dos textos 
podemos observar que há nitidamente dois 
momentos cronológicos no trabalho crítico de 
Mário de Andrade, o primeiro abrangendo o 
período que medeia entre 1920, o início de sua 
carreira, e a chegada da maturidade por volta de 
1935, quando também assume pela primeira vez 
um cargo público; e o segundo abrangendo o 
exílio no Rio e os anos finais de vida, entre 1938 
e 1945. No primeiro período temos um Mário 
otimista e confiante no seu projeto estético, 
levantando questões, debatendo problemas 
estéticos e artísticos e tentando, principalmente, 
impor uma nova visão de cultura e arte; no 
segundo surge um Mário mais amargo e 
desiludido e mais preocupado com seu projeto 
político, tentando construiruma teoria defensiva 
da arte diante dos imperialismcn da vida. Surge 
também um Mário mais maduro e portador de 
uma grande erudição no terreno das artes, 
procurando as sistematizações, cujos melhores 
exemplos foram o Curso de Filosofia e História da 
Arte de 1938, no Rio de Janeiro, e a série de 
artigos de O Banquete de 1944-5.

Correspondendo ao primeiro momento, 
tivemos um Mário ativo articulista, batendo-se 
pela arte nacional e por seu revigoramento junto 
às fontes alemãs e ao passado colonial, ocasião em 
que produz seu histórico e importante ensaio 
sobre o Aleijadinho. Este Mário expressionista 
também deixa-se influenciar pelas idéias do 
grupo de LEsprit Nouveaue procura associar o
culto moderno do primitivismo a seu projeto t > a „ , . .
nacionalista. Ao segundo momento , , n
correspondería um Mário, menos ativista e mais (texto extraído incroduçâo da cese dc dou[orado
reflexivo, desenvolvendo suas idéias de juventude, Expressão Plástica e Consciência Nacional na Crítica

H burilando seus conceitos e elaborando sua teoria de Mário de Andrade, USP. SP, 1992Ci

MARIOdaANDRADE

artística da resistência. Curiosamente, 
antecedendo de algumas décadas as propostas da 
crítica argentino-colombiana Marta Traba 
visão estética do italiano Umberto Eco. Foi neste 
período que Mário de Andrade escreveu e 
publicou seus mais importantes ensaios sobre 
artistas brasileiros, dentre os quais se destacava 
Segall, Portinari e Graciano.

Se sua produção crítica e teórica não nos 
dá um pensamento conclusivo, ele foi
extramamenteinstiganteeinovadorparaaépoca
e ainda é válido para a arte atual de um país que 
não superou estruturalmente seus problemas até 
os dias presentes. Mário encontrou diante de si, 
quando jovem, uma nação por fazer, e envolveu 
sua vida pesssoal neste projeto de encontrar as 
raízes do Brasil e projetar-lhe um perfil para o 
futuro através da cultura. A resposta não pode 
ficar entre o venceu ou o fracassou. Seu roteiro 
foi em grande parte o do país. Teve altos e baixos, 
talvez mais baixos que desejaria; contudo o saldo 
que Mário nos legou é enorme diante da nossa 
precariedade geral. Seu legado não é apenas 
material, o que já é muito, mas também moral, 
pela atitude que nos ensinou a ter diante da 
realidade cultural brasileira. Foi ao mesmo tempo 
ingênua e crítica, salvacionista e combativa, 
aristocrática e popular, mas carregada de 
sinceridade e de um desejo de contribuir para a 
real mudança da sociedade brasileira.

representar uma preocu
pação central nas suas atividades de polígrafo, ela 
lhe ocupou desde cedo a atenção, e já em 1917, 
segundo Oneyda Alvarenga, sua mais fiel 
colaboradora dos anos da maturidade, ele estaria 
praticando a crítica de artes visuais 
esporadicamente em periódicos. Outros 
estudiosos, com apoio documental, apontam o 
ano de 1920 como sendo o início dessa atividade. 
Apesar desta pequena variação de datas, o certo 
é que Mário de Andrade se iniciou ainda 
relativamente jovem na prática crítica. E esta 
prática se estendeu ao longo de mais de vinte 
anos com períodos de intensa atividade.

As artes visuais ocuparam sua atenção 
com a mesma garra com que tratou a crítica da 
músicaouliteratura. Desdeo início compreendeu 
a importância das artes plásticas para seu projeto 
de constituição de um imaginário plástico 
moderno e nacional. Sua atividade de crítico de 
arte se caract

e a

muitas de

erizaria basicamente por dois tipos 
de atuação, a primeira na imprensa diária 
abordando vários temas de interesse para as artes 
visuais - principal mente no período 1927-32 -, 
com suas colunas do Diário Nacional, no exílio 
carioca e nos últimos anos de vida, com intensa 
participação na imprensa do Rio e de São Paulo; 
e a segunda mais rara, mas mais substanciosa, 
exercida com relativa regularidade de tempo 
através de ensaios, em geral publicados na 
imprensa ou em catálogos, que após a revisão 
feita pelo autor passavam para a edição em livros.

*

O ário Raul de Moraes 
Andrade (09.10.1893/ 
25.02.1945) foi
personalidade invulgar
mente criativa e inquieta. 
Poeta, ficcio n ista, crítico de 

arte e literatura, etnólogo,musicóiogo, 
colecionador, elaboradorde projetos culturais e 
propulsor da Semana de Arte Moderna de 1922. 
Verdadeiro homem-dos-sete-instrumentos, ele 
exerceu todas essas atividades numa época 
que não existia a Universidade tal 
conhecemos, nem havia a profissão de especial ista. 
Hoje, seria uma figura anacrônica.

Papada Semana de Arte Moderna, título 
que abominava, pois parecia pejorativo, e às 
vezes era mesmo, ninguém como ele personificou 
nesse movimento aquilo que podia haver de 
rebelião e iconocastia.

A GRAMATIQUINHA linguagem, quanta poesia nessa prosa 
impressionista. Êo mesmo homemque renunciou 
a ser poeta, em nome do que ele chamava “arte 
interessada’, “ arteútiT, “aartetem de servir , etc, 
etc. A sua poesia é prosaica, discursadeira, 
pobrinha, que ele mesmo enfeiou e obscureceu 
voluntariamente para ressaltar-lhe a utilidade 
(no geral, também na prosa de ficção). Seu 
melhor poema é o “Prefácio Interessantíssimo", à 
maneira de Augusto de Campos, onde expõe o 
seu projeto estético-literário. Houvesse escrito 
dez prefácios interessantíssimos e haveria ele de 
construir um grande livro. “Meditação sobre o 
Tietê’ é um poema doente, depressivo e pressago, 
de alguém que não está se sentindo bem (“... 
Escrevi um bruto dum poema chatíssimo, pra 
uns 870 versos, que é uma meditação sobre o 
Tieté. Chatérrimo, irritante pros outros, talvez 
ninguém vá gostar. Mas muito importante pra 
mim...” Excerto do livro “Cartas a Murilo 
Miranda).

uma

Mário informal e desmazelado na linguagem das 
cartas aos amigos, sensível à flor da pele, 
chantagista sentimental, susceptível a críticas e 
que escreve “mal” de propósito (incluindo a 
ficção) pelo dever público de divulgar a dita fala 
ou língua brasileira. Inventa palavras, adota um 
vocabulário de cunho regional, que tem muito 
dedialeto, com prefixos esufixosàs vezes insólitos, 
enfeiando e empobrecendo a própria linguagem. 
Por isso Macunaíma, principalmente, é um dos 
livros mais chatos da língua portuguesa. Deve ser 
o único romance do mundo que tem um roteiro 
de leitura (Roteiro de Macunaíma, do crítico M. 
Cavalcanti Proença). Pode ser incluído entre 
aqueles dois livros de que todo mundo ouviu 
felar, mas quase ninguém conhece: “Os Sertões” 
e “Grande Sertão: Veredas”. Há muito de artifício 
na “gramatiquinha". Mário, homem inteligente, 
aqui se equivoca. Uma língua evolui de forma 
inconsciente e coletiva. Os escritores não fazem 
nem constroem nada, apenas se apropriam e se 
aproveitam daquilo que já está pronto e acabado 
(é um tru ísmo, claro, mas porque Mário não viu 
isso?).

Brasil eu penso epor ele tudo sacrifiquei. A língua 
que escrevo, as ilusões que prezo, os modernismos 
quefaço, são para o Brasil. .."“...Am inha vaidade 
hoje é de ser transitório. Escrevo língua imbecil, 
penso ingênuo, só pra chamar a atenção dos mais 
fortes do que eu pra este monstro mole que éo Brasil" 
- Cartas a Carlos Drummond de Andrade, do 
livro “A Lição do Amigo”)

E há o outro Mário. O crítico de arte, 
música e literatura, o professor e teórico 
intelectualmente sofisticado que esquece o 
policiamento e o controle que exerce sobre a 
linguagem para fins pedagógicos e doutrinários, 
deixando solto'o domínio que tem da língua 
culta. Aí ele escreve de verdade. Vejam este 
excerto do ensaio sobre Lasar Segall: “... Tudo se 
aclara. Eas cores despidas da vibração mais íntima 
dos tons e das gradações, se opõem em seus valores 
puros e abrem largos panos lisos, em que nos 
surpreende um primeiro início dionisíaco de 
decorativo. Emesmo nalguma rara vez, com o verde 
lancinante das bananeiras a que num canto contrasta 
uma cabeça negra, ou certos segundos-planos dos 
retratos brasileiros, Lasar Segall adere sem rebuços 
ao prazer do decorativismo. O esplendor inédito da 
terra devora a arte do homem..." Que luxo de

em
como a

Mário de Andrade foi um intelectual de 
lucidez implacável, que tinha todo o tempo a 
consciência aguda do papel social que 
desempenhava. Sob este ponto de vista é exem
plar a sua coerência. O empenho em nacio
nalizar a língua portuguesa mostra-nos um 
escritor que renuncia a seu meio de expressão (a 
língua culta, sofisticada) em nome de 
ideário queé muito mais que patriotismo, é amor 
pelo Brasil. Mário chega a inventar “a 
gramatiquinha da feia brasileira” - livro 
anunciado mas nunca escrito - onde seria 
sistematizada a teoria da língua brasileira. Em 
carta a Carlos Drummond de Andrade

Claro, era um grande crítico de arte. O 
ensaio sobre o Aleijadinho, escrito aos 27 anos, é 
um estudo excepcional sobre esse artista, 
iluminador daquele período da história da arte 
brasileira. É um crítico literário erudito, arguto e 
informado. O mesmo se pode dizer da crítica 
musical, que pratica a partir de seu campo básico 
de conhecimento. Sério, estudioso e metódico, 
esse profissional de tantos ofícios amava a rua, 
amava a festa, amava a vida acima de tudo (“... 
Que me importa que a minha obra não fique? É 
uma vaidade idiota pensar em ficar, principalmente 
quando não se sente dentro aquela fatalidade 
inelutávelque move a mão dos gênios. O importante 
não é ficar, é viver. Eu vivo. E vocês não vivem 
porque são uns despaisados e não têm coragem de 
serem vocês... “ Carta a Carlos Drummond de 
Andrade, 10.11.1924).

Eis Mário de Andrade aos cem anos, 
dividido e inteiro.

um

Porém o país exige o sacrifício {..."Mas 
é no Brasil que me acontece viver e agora só no

O MARGS e o Instituto Estadual do Livro convidam para 
o seminário 100 anos de Mário de Andrade:

dia 26.10 - Mário, o Homem - palestras de Donaldo Schüler e Theobaldo Thomas 
dia 27.10 - Mário, o Autor - com Eliana Antonini e Hiron Goidanich 

dia 28.10- Mário, o Crítico - com Flávio Oliveira, Sergius Gonzaga e José Luiz do Amaral 
Horário: 17h30min Taxa: CR$ 400,00 para sócios da AAMARGS e ALA 

CR$ 500,00 para os demais interessados. Local: MARGS.
Inscrições no museu e no IEL.

ver-
bera-o porque este escreve à portuguesa, os 
pronomes pospostos aos verbos, não tendo o A 
despudor necessário para utilizar - como ele, 
Mário - as preposições “pra", “pro”, “prum" 
a sua ortografia adulterada: “sí\ "siquer", “milhor ^ 
e outros quejandos. Não colabora, portan
to, na pedagogia essencial para implantar tal 
doutrina.

, ou

r
Mas há dois Mário, contraditórios. Há o

dois Santos dos Santos poeta

Para acompanhar o seminário sobre Mário de Andrade, o MARGS exibe, a partir do dia 26, na Sala Ado Malagoli, os óleos Composição (1941) e Colheita (1940) de Di Cavalcanti 
-JuntO-as_pinturas^stao vários comentários de Mário sobre artes plásticas. Para o crítico, Di era "o pastelista, o menestrel dos tons velados". 3
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esperança que me tenho empenhado em sua realização 
apesar da limitação de verbas e das dificuldades técnicas, 
talvez possa encerrar o calor e a interpenetração saudável 
e cheia de vida das apresentações circenses. Algo como 
já procuramos realizar com a mostra Arte Sul - 89: 
simples e eclética amostragem do que está fazendo cada 
artista de um elenco o mais amplo possível de produtores 
plásticos situados no contexto sul-rio-grandense.

Joseph Beuys, como nos mostra Demosthenes 
Davvetas, acreditava que somente o indivíduo que 
assume a atividade criadora pode ultrapassar a 
fragmentação do mundo moderno, mesmo sem rejeitá- 
la, procedendo através de um “alargamento da 
consciência’ capaz de “ permitir ao ser humano redescobrir 
sua integridade e dignidade”, situando o indivíduo 
novamente no social. (5) Como o controvertido artista 
alemão, acredito que, se algo ainda pode fazer sentido 

gerar sentido, não será a obsessão sistematizadorade 
burocratas organizadores de exposições ou do que quer 
que seja, mas a ação do artista, a individualidade do ato 
criador.

No circo, o espetáculo pode ser bem ou mal 
organizado. Pode ter uma seqüência lógica ou ser uma 
simples sucessão de apresentações descosturada e com o 
aspecto de uma grande salada de frutas. Nos bons 
tempos, faziam-se, mesmo, apresentações simultâneas 
em três picadeiros. Mas nada impedia o ágil trapezista 
de eletrizar o público com seu famoso salto tríplice. Isso, 
porque quem faz aarte é o artista. É a sua individualidade 
que se expõe e impõe, arrebatando-nos com a 
transcendência que adquire no ato criador.

Um museu não é um circo e uma exposição de -S, 
arte erudita não é um espetáculo de feira. Mas será isso 
tão óbvio e tão simplesmente definitivo assim? Ou, ao 
contrário, pode fazer sentido a relação entre essas 
realidades aparentemente distintas e distantes?

Nada tem de simplória e muito menos de .| 
insultosa a comparação da exibição da produção de g\ 
artes plásticas à multiplicidade livre esol tado espetáculo <g

de feira, quando a contemplação da ^
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diversidade e o reconhecimento da fragmentação surgem 
como categorias centrais, em uma época marcada pela 
falência das utopias e das propostas unívocas de 
interpretação do mundo. A percepção da realidade que 
se general iza hoje, segundo Andreas Huyssen, “ manifesta- 
se na preocupação com as formações culturais não dominadas 
pelo pensamento logocêntrico e tecnocrático” e fixa-se “no 
descentramento das noções tradicionais de identidade... na 
rejeição dos centralismos, correntes majoritárias e cadinhos 
de todos os tipos, bem como no grande valor atribuído à 
diferença eà alteridadé\ (1) Nada mais coerente, então, 
do que a aproximação entre uma mostra de arte e a 
pluralidadedas feiras e circos que contradiz as tentativas, 
cada vez mais desesperadas e insistentes, dos 
administradores ainda preocupados com a imposição 
dá unificidade e da sistematização.

Néstor Garcia Canclini, em sua obra mais recente, 
nos fala em dois processos que balizam a prática artística 
e a vida em nosso tempo: a descolação e a 
desterritorialização. E nos mostra como rompeu-se o 
paradigma da unidade que caracterizava identidades 
grupais, quando “ qualquer habitante de qualquer cidade 
latino-americana mostra em seus hábitos de consumo o 
caráter intercultural e híbrido que as condições atuais de
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produção e circulação propiciam no gosto: nossas coleções de 
discos mesclam música clássica ejazz, folclore, tango esalsa, 
incluindo compositores como Piazzola, Caetano Veloso e 
Rubén Blades que fundiram estes gêneros e as culturas que

É claro que teve de haver a interferência de uma 
Comissão de Seleção. É claro que a liberdade sempre se 
abre em contextos de limitação. Contudo, o que se 
buscou foi a amplidão dos critérios e a abertura da 
discussão em que as falhas, as ausências, os equívocos 
possam aparecer e scr debatidos. Sem a pretensão de 
apresentar um único caminho, o que se procurou com 
a Arte Sul - 93 foi destacar como ponto central a obra 
de arte e a criatividade individual do artista. Que o seu 
fazer possa ser visto e discutido em uma mostra tão 

plural, contraditória e humana como um bom espetáculo 
de circo; em uma mostra tão simples, viva e verdadeira 
como as múltiplas realidades que se entrecruzam em 
nossas vidas.

representam .(2)
Difícil, portanto, defender c direcionamento 

das mostras de artesegundo um único e restrito critério, 
sob o pretexto de lhes atribuir unidade e coerência, 

gostam de impor certos curadores ansiosos por 
assumir o comando do espetáculo e pôr ordem no circo, 

infelizmente, submetem-se artistas ansiosos

/

como

e ao que,
por receber um espaço, ainda que ao preço de estiolarem

individualidade. Difícil a defesa dessesua
direcionamento em uma época em que, segundo 
Lfotard,“o ecletismo é o grau zero da cultura 
contemporânea’ (3), e em que, de acordo com Bonito 
Oliva, “a criatividade já se expressa sem a hegemonia de 
uma linguagemforte ousem a influente preponderância de 
um único mercado ’. (4)

A mostra Arte Sul - 93 talvez se aproxime de uma

Notas:
1. HUYSSEN, Andreas. A busca da tradição: vanguarda e pós-modernismo. 
In: Arte em revista. São Paulo: CEAC/Kairós, 5(7), 1973.
2. CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas-estrategias para entrar e 
salir de la modemidad. México: Grijalbo, 1991.
3. LYOTARD, Jean François. Critique. Paris (419), avril, 1982.
4. BONITO OLIVA, Achille. El arte hacia el 2000. In: ARGAN, Giulo 
Cario. El arte moderno, v. 1. Barcelona: Akal, 1990.
5. DAVVETAS, Demosthenes. Joseph Beuys-Man is Sculpture. In: 
PAPADAKIS, Andreas e ourros. New art New York: Rizzoli, 1991.grande feira. Uma feira livre em que cada artista escolhe 

o que quer mostrar e ocupa o espaço que o MARGS lhe 
pôde destinar. A mostra Arte Sul - 93, e é com

José Luiz do Amaral 
coordenador de acervo e exposições do MARGSesta
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A mostra Arte Sul - 93 ocupa, a partir do dia 14 de outubro, as Pinacotecas, Salas Negras e Galerias I e II do MARGS, como um panorama da produção plástica no Rio Grande do Sul. Participam 
os seguintes artistas:
Adolfo Bittencourt • Alexandre Curte Leal • Alfredo Nicolaiewsky • Alice Brueggemann • Ana Alegria* AnaNorogrando • Anete Abarno • Anico Herskovits • Antonio Frantz • Armando Almeida
• Britto Velho • Gaé Braga • Carlos Pasquetti • Carlos Tenius • Carlos Wladimirsky • Cátia Usevicius • Danúbio Gonçalves • Eduardo Haesbaert • Eduardo Vieira da Cunha • Gelson Radaelli
• Eleonora Fabre • Elton Manganelli • Fernando Baril • Flávio Gonçalves • Gaudêncio Fidélis • Gisela Waetge • GustavoNakle • Irineu Garcia • Jailton Moreira • João Bez Batti • José Francisco 
Alves • José Luiz Pellegrin • Karin Lambrecht • Karin Schneider • Leo Fuhro • Lia Menna Barreto • Leopoldo Plentz • LuizCarlos Felizardo • Luiz Barth • Luiz Gonzaga • Maria Lúcia Magliani
• Maria Lúcia Cattani • Maria Tomaselli Cirne Lima • Marilice Corona • Mário Rõhnelt • Mauro Fuke • Milton Kurtz • Miriam Tolpolar • Nilza Haertel • Paula Mastroberti • Paulo Porcella
• Patrício Farias* Plínio Bernhardt • Regina Ohlweiler • Renato Garcia* Richardjohn • Romanita Disconzi • Ruth Schneider • Sônia Moeler • Tânia Resmini • Vasco Prado • Vera Wildner • 
Wilson Cavalcanti • Yeddo Titze
Comissão de organização: José Luiz do Amaral, Nara Nunes, Renato Henriques. Comissão de seleção: Anete Abarno, Carlos Tenius, BlancaBrittes, Britto Velho, José Luiz do Amaral, Mário Rõhnelt 

4 e Nilza Haertel. • Apoio cultural da mostra: Primorosa S.A., Brahmae AAMARGS.


