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0
0 EDITORIAL

por Renata Timm
Artista visual graduada pela UFRGS, Renata Timm é pro-
dutora cultural com passagens pela Fundação Bienal do 
Mercosul e Funarte - Ministério da Cultura, diretora de 
produção de cinema e publicidade. Dirigiu o Atelier Livre 
Xico Stockinger entre 2019 e 2022. Atualmente atua como 
Project Manager Senior na Soko SP.

Os tempos mudaram, e as possibilidades 
e os significados da arte se ampliaram e ga-
nharam novas nuances nesses últimos anos, 
tornando-se ainda mais essencial.

Sempre recorremos à arte, comovendo-
-nos com as narrativas do cinema, os res-
gates dos museus virtuais e colaborativos, 
a vibração da música, a reflexão do teatro, a 
expressão da dança, a viagem da literatura e 
o aprofundamento dos cursos de arte.

A arte na sociedade pode revelar muito 
sobre o momento presente, sobre o próprio 
artista e a relação deste com o mundo ao seu 
redor, bem como sobre as pessoas que en-
tram em contato com a obra e o fazer.

A pandemia nos apresentou iniciativas 
que revelaram a arte como aliada em tem-
pos difíceis. Principalmente quando com-
partilhada e difundida, alcançando cada vez 
mais pessoas e lugares, transformando e 
tocando no DNA mais precioso da socieda-
de: o ser humano, com empatia, ousadia, 
escuta e solidariedade.

O Atelier Livre foi ativo neste período, 
e professores adaptaram as suas propos-
tas desafiados pela operação digital. Novas 
formas de vivenciar o uso das tecnologias 
produziram consideráveis modificações nas 
formas de ensinar e aprender, obrigando 
professores e alunos a utilizarem, em suas 
aulas, diferentes mídias.

Presencialmente, os desafios já eram 
constantes, e, remotamente, nos provoca-

ram ainda mais. O presencial permanece, 
essencial em suas trocas e vivência, e o di-
gital veio para consolidar a importância de 
levar para todos a expertise das escolas de 
arte abertas, públicas e privadas.

Em 2022, o Atelier Livre retoma os cursos 
presenciais sem abrir mão da plataforma 
digital, tanto pela sua maior abrangência 
quanto pela acessibilidade, possibilitan-
do que quem ainda não se sente seguro 
em conviver em grupos possa usufruir do 
conteúdo que o Atelier disponibiliza. Estão 
sendo disponibilizados 24 cursos no pri-
meiro semestre.

Encerrando os 60 anos da instituição no 
mês de abril, mais um ciclo da história do 
Atelier se conclui, marcado pelas iniciativas 
tradicionais que foram resgatadas, como a 
Revista As Partes, que, em 2006, teve a sua 
primeira edição, seguindo até a nona edi-
ção, em 2015.

Após uma pausa de sete anos, a edição 
especial de número 10, comemorativa ao 
aniversário da instituição, foi realizada por 
meio de uma ação colaborativa de um time 
dedicado para que esta entrega pudesse 
acontecer. Feita com esmero, um trabalho de 
muitas mãos, ideias e ideais. É sobre ontem, 
hoje e amanhã!
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0
1 UM ACERVO PARA O FUTURO

por Eduardo Veras
Crítico e historiador da arte. Professor adjunto do Instituto de Artes da UFRGS, atua junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais e ao Bacharelado em História da Arte.

No centro, o artista Iberê Camargo.
Créditos: acervo do Atelier Livre. 



7Entrevistas são instrumentos parciais, 
fragmentados e imperfeitos na tentativa de 
fixar memórias e atribuir sentido a elas. 
Ainda assim, não há por que duvidar de sua 
eficácia. Longuíssima tradição confirma o 
exercício dialógico como técnica exemplar 
para a construção de conhecimento.

No Bacharelado em História da Arte da 
UFRGS, uma disciplina de metodologia de 
pesquisa dedica-se integralmente a diferen-
tes possibilidades de uso das fontes orais. 
Aborda – na teoria e na prática – o preparo, 
a realização e a análise de entrevistas. As 
turmas de 2018 e 2019 foram desafiadas a 
compor um banco de dados que ajudasse a 
contar, no futuro, uma história possível do 
Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Por-
to Alegre. 

Alunas e alunos recolheram e transcre-
veram um total de 33 depoimentos, alguns 
extensos, outros mais ou menos breves. 
Ouviram professores e ex-professores, alu-
nos e ex-alunos, servidores e ex-servidores. 
Também entrevistaram duas vizinhas da 
instituição, moradoras da Vila Renascença, 
que acompanham, à sua maneira, o Centro 
Municipal de Cultura, sede do Atelier Livre. 
Foram ouvidos, ainda, personagens do siste-
ma da arte local que, sem ter trabalhado ou 
estudado na escola, vivenciaram ali algo de 
significativo. 

Desse conjunto de conversações, o Ate-
lier Livre emerge como um lugar aberto e 
arejado, cenário de experimentações e ris-
cos, acertos e erros, palco para festivais e 
simpósios de projeção nacional, centro de 
debates, transbordamentos para o entor-
no e, sobretudo, estímulo ao convívio com a 
arte. 

Breves excertos de três depoimentos:

Glaucis de Morais, artista visual, recor-
da a experiência como aluna, ainda muito jo-
vem, no início dos anos 1990: “Nem me lem-
bro como descobri o Atelier Livre. Resolvi 
passar por lá, ver como era, e tive a felicidade 

de cair em uma turma da Carmen Moralles, 
que era uma pessoa encantadora, genero-
sa e gentil, com um jeito suave de lidar com 
os alunos. O princípio que norteava o Atelier 
Livre naquela época, pelo que me pareceu 
e me parece ainda, era a ideia de que não 
se estuda para chegar a um determinado 
fim, tu não tens que cumprir determinadas 
etapas, não existe um objetivo estabelecido, 
como eu penso que, algumas vezes, aconte-
ce dentro de uma formação acadêmica em 
arte. Nesse sentido, era bastante livre”.

Helio Fervenza, artista visual e profes-
sor do Instituto de Artes da UFRGS, foi alu-
no do Atelier Livre nos tempos da retoma-
da do processo democrático brasileiro, em 
meados da década de 1980: “Era um espaço 
de contato. Não era uma coisa totalmente 
solta, tinha os professores, tinha um siste-
ma de ensino e tinha o espaço. Era possível 
ficar muito tempo por lá. Eu ficava direto, 
saía tarde da noite. Tinha gente que quase 
dormia no prédio, trabalhando madrugada 
adentro. Foi um momento único, uma coisa 
mágica. A gente realmente trabalhou muito. 
Não era algo para passar o tempo. As pesso-
as tinham uma fome muito grande de fazer 
coisas… Parecia que era uma questão meio 
de vida ou morte, de sobrevivência psíquica, 
existencial”.

Enir Freitas, modelo vivo, rememora dé-
cadas a fio de trabalho, desde os anos 1960, 
posando em aulas de desenho da figura hu-
mana: “Todos passaram por mim, e eu pas-
sei por todos. Para ser artista, tinha que me 
desenhar. Lembro que eu estava em casa, ia 
até o orelhão [telefone público] e ligava para 
cá, queria saber se alguém não queria me 
contratar [para posar], e sempre tinha. Pas-
sei minha vida toda aqui. Minha filha cresceu 
aqui dentro. Eu vi construírem o prédio. Era 
lindo! As salas de aula sempre superlotadas. 
Tinha aula de manhã, de tarde, de noite…”.

Esse rico material – memória falada, ela-
borada em diálogo – está disponível a pes-
quisadores e pesquisadoras que se dispuse-



8 rem a sistematizar uma história do Atelier 
Livre. Por ora, o acervo nos recorda que o 
papel da universidade, na produção de sa-
ber, inclui não apenas a análise e a reflexão 
crítica, mas também um extenso trabalho 
de campo, com a coleta de documentos, a 
constituição de arquivos e a previsão de no-
vos estudos, ainda por realizar.

O BANCO DE DADOS 
DO ATELIER LIVRE

LABORATÓRIO DE PESQUISA EM HISTÓRIA 
DA ARTE III 

Entrevistadas e entrevistados de 2018

Ana Flavia Baldisserotto, professora; Ana 
Isabel Lovatto, ex-professora; Claudio 
Ely, ex-professor; Daisy Viola, professora; 
Eleonora Fabre, professora; Istellita 
da Cunha Knewitz, ex-servidora; Mara 
Caruso, ex-professora; Miriam Tolpolar, 
ex-professora; Nelcindo da Rosa, servidor; 
Paulo Chimendes, ex-aluno; Vera Pellin, ex-
professora; e Wilson Cavalcanti, professor. 

Entrevistadoras e entrevistador de 2018

Alessandra Greff Grade, Camila Salvá, Clara 
Marques, Daniela Costa da Rosa, Debora 
Goldenfum, Iuri Meira, Jaqueline Santos 
Sampaio, Juliana Sommer, Luiza Villamil de 
Castro Araújo, Maíra Coelho, Marina Trindade 
e Marina de Paula Jeckel.

Entrevistadas e entrevistados de 2019

Ana Pettini, ex-professora; Angélica Celeste 
Mirinhã, vizinha; Anico Herskovits, ex-aluna; 
Antônio Augusto Bueno, ex-aluno; Cylene 
Dallegrave, ex-aluna; Eduardo Haesbaert, 
ex-aluno; Enir Freitas, ex-servidora 
(modelo vivo); Fernanda Brauner Soares, 
ex-aluna; Glaucis de Moraes, ex-aluna; 
Hélio Fervenza, ex-aluno; Irineu Garcia, 
professor temporário; José Francisco Alves, 
professor; Júlia Duarte, ex-aluna; Margarete 
Moraes, ex-coordenadora de Artes Visuais 
e ex-secretária municipal de Cultura; Maria 
Amélia Bulhões, pesquisadora; Newton 
Nascimento dos Santos, aluno; Niura 
Legramante Ribeiro, ex-professora; Renato 
Garcia dos Santos, ex-professor; Santiago 
Pooter, ex-aluno; Sara Jordan, vizinha; e 
Túlio Pinto, ex-aluno. 

Entrevistadoras e entrevistadores de 2019

Ana Paula Berclaz, Carla Maciel, Caroline 
Schmidt Patricio, Clarice Sena Panizzon, 
Cristina Barros, Daniele Alana Niewinski, 
Debora Bregalda, Diego Vacchi, Eugênio 
Barboza, Filipe Roger Vuaden, Germano 
Scheller, Gilberto Alves Junior Leal, Helena 
Santana, Joana Alencastro, José Paulo 
Eckert, Laila Funck Batista, Leticia Azevedo 
Xausa, Malena Pires Mendes, Marina Feldens 
Malcon, Santiago Pooter, Valeria Zanivam 
Marafiga e Vitoria Morlin.

Créditos: Renata Timm
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CONCURSO OUTDOOR

Para marcar os 60 anos do Atelier 
Livre Xico Stockinger, foram 
reeditados projetos clássicos e 
importantes do histórico Atelier 
Livre, como o Concurso Outdoor. 
Em 2021, a edição comemorativa 
das seis décadas da instituição 
de ensino foi em parceria com 
a empresa H Mídia. Marcelo 
Armesto, Paulo Corrêa, Leandro 
Selister, Erick Bonder e Heloisa 
German foram selecionados com 
cinco propostas, e as artes estão 

sendo expostas no outdoor de 9 
metros de largura por 3 metros de 
altura que se encontra na fachada 
do Centro Municipal de Cultura, 
Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues.

Está prevista uma nova edição em 
2022. Aguarde a divulgação nos 
canais  digitais do Atelier Livre.

Créditos: Arq. Rafael Farina Casarin
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0
2 ATELIER DE OBSERVAÇÃO 

ORGÂNICA: NOTAS EM TORNO 
DE UM JARDIM

por Ana Flávia Baldisserotto

Professora do Atelier Livre e mestre em História, Teoria e Crítica de Arte 
pelo PPGAV/UFRGS pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Vence-demanda (estudo  da 
Justicia Gendarussa Brum. f., 
nanquim sobre papel, 
Ana Flávia Baldisserotto, 2021)
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Há poucos dias, caminhava pelo centro da 
cidade com alguns alunos e alunas do Atelier 
de Observação Orgânica para coleta e reco-
nhecimento das comunidades de plantas ru-
derais da região1. Era o nosso primeiro en-
contro presencial desde o início da pandemia. 
Depois de mais de 18 meses em que as ativi-
dades coletivas migraram para os ambientes 
virtuais, o mundo parece estar, aos poucos, 
renascendo para a rua, para os encontros. 
Ainda usamos máscaras, precisamos manter 
a distância e os cuidados. Falar é mais difí-
cil do que era antes; escutar também. Mas, 
apesar do estranhamento dessa proximidade 
dos corpos depois de tanto tempo afastados, 
apesar da perda da espontaneidade dos abra-
ços e da fala abafada pela barreira dos teci-
dos, apesar de uma certa fragmentação dos 
grupos (afinal, agora, muitos dos nossos alu-
nos são de pontos geográficos mais distan-
tes e não moram na mesma cidade), apesar 
de tantos pesares, aos poucos, a alegria de 
podermos estar juntos respirando o mesmo 
ar e pisando o mesmo chão vai abrindo es-

1 Acompanhávamos o artista Fernando Limberger em uma coleta de 
sementes que fariam parte do trabalho Ocupação Cromática, que ele 
preparava para apresentar no Paço Municipal como eixo central do 34º 
Festival de Arte da Cidade de Porto Alegre. 

paços e renovando os vínculos. Sob o sol de 
primavera, entre a identificação e a coleta 
de sementes de carurus, dentes-de-leão, 
picões, quebra-pedras e tanchagens, surgiu 
uma pergunta que nos fez parar à sombra de 
um dos jacarandás da Praça da Alfândega: 

“Como vocês começaram a se interessar 
pelas plantas e trabalhar com elas?”, indagou 
Guilherme Lemos, jovem artista de Alvorada/
RS ligado ao projeto Parque da Solidarieda-
de, que vem participando do Atelier de Ob-
servação Orgânica em modalidade virtual há 
alguns meses. 

Perguntas sobre começos e origens nun-
ca têm respostas simples. Meu envolvimento 
com as plantas nasce em um campo de in-
distinção entre as posições de artista, pro-
fessora, cidadã, servidora pública, mãe e vi-
zinha. Então, embora o Atelier de Observação 
Orgânica tenha sido inaugurado como uma 
oficina regular do Atelier Livre Xico Stockin-
ger da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
em março de 2016, essa proposta de trabalho 
nasceu de um longo tempo anterior de an-
danças e inquietações que brotavam de todos 
esses âmbitos da vida. Foi a disposição para 
o deslocamento e para a escuta da cidade 
aliada à característica do Atelier Livre – um 
atelier-escola sem currículo fixo e sem pro-
gramas predeterminados – que permitiu que, 
em algum tempo, fossem geradas experiên-
cias de diálogo e conexão com o bairro e com 
a vizinhança2. Foi no contexto do curso Contar 
e Escutar e do projeto Bordado Inventado na 
Praça que a aproximação com a história das 
comunidades vizinhas ao Atelier Livre e com 
participantes do Ponto de Cultura Território 

2 Nessa época (2010), eu já estava experimentando os primeiros 
passos do que se tornaria a Carroça de Histórias Ambulantes (http://
www.historiasambulantes.com.br/), outro projeto que tem um papel 
importante para o desenvolvimento dessa vertente dialógica de trabalho. 

ESSA 
HISTÓRIA 
COMEÇA 
AO RÉS DO 
CHÃO, COM 
PASSOS.

Michel de Certeau,                         
A invenção do cotidiano. 



12 Ilhota3 tomou seu primeiro impulso. Nesse 
tempo, pudemos conhecer e escutar as his-
tórias bonitas de vida e luta e também as his-
tórias traumáticas, as histórias esquecidas e 
mal contadas dessa região da cidade, as his-
tórias de violência e tentativa de apagamento 
da Ilhota. Foi nessa época que conhecemos 
e aprendemos muito sobre esse processo 
com a Angélica Celeste Mirinhã, a Cíntia de 
Lima, a Roselaine Medeiros e o Luis César 
Correa Silva. Foi também nessa época que 
conhecemos Dona Eva cuidando das plan-
tas da Praça Lupicínio Rodrigues4. Ela havia 
começado a cultivar um pequeno jardim de 
ervas e algumas outras espécies de árvores 
frutíferas e plantas ornamentais no canto 
mais próximo de sua casa. A pequena área 
cultivada por Dona Eva e por outras vizinhas 
e vizinhos que também gostavam da função 
chamaria a atenção até do passante mais 
desatento. Ali havia a presença nítida de um 
gesto de cuidado, de uma presença criativa e 
amorosa. Nas proximidades de um enorme 
pinheiro, encontramos uma área verdejan-
te repleta de hortelãs, manjericões, poejos, 
couves, tomates, ervas-cidreiras e manjero-
nas, além de várias árvores frutíferas, tudo 
misturado e muito bem tratado: a terra adu-
bada e o canteiro protegido dos animais por 
uma cerca improvisada com pedaços de tela 
de arame, restos de um varal autoportante, 
portões e grades de janela, sobras de obra. 
Nas nossas rodas de bordado e chimarrão de 

3 O Ponto de Cultura Território Ilhota é uma iniciativa que “(...) busca 
construir possibilidades de ser uma porta de entrada de novas relações 
sociais e culturais, de entrosamento e fortalecimento comunitário dos 
integrantes das vilas do Centro e dos bairros Cidade Baixa e Menino 
Deus. O objetivo do projeto é tornar nossa cidade de Porto Alegre um 
lugar mais seguro e solidário. Nos anos 1970, quando não existiam 
políticas habitacionais populares e a prática do poder público era 
‘remover para promover’, os moradores e as moradoras da antiga Vila 
Ilhota foram despejados e assentados na então longínqua Restinga, a 
mais de 20 quilômetros de seu lugar de origem. No entanto, alguns 
moradores resistentes permaneceram na região e hoje vivem nas 
vilas do entorno do Centro de Cultura Lupicínio Rodrigues e do 
Ginásio Tesourinha, e no Bairro Azenha. São os moradores das Vilas 
Renascença, Lupicínio Rodrigues, Cabo Rocha e dos Quilombos Areal 
da Baronesa e Fidelis”.

4 No contexto da oficina Arte e Participação, ministrada pela artista 
uruguaia Ana Laura Lopez de la Torre no 25º Festival de Arte da Cidade 
de Porto Alegre.

fim de tarde, fomos desenvolvendo uma rela-
ção de amizade e colaboração com os culti-
vos, trocando mudas, sementes, receitas de 
chás e xaropes medicinais e, especialmente, 
trocando sonhos e desejos para a praça e 
para a nossa cidade. 

Como não aderir imediatamente a essa 
disposição entusiasmada para transformar 
a limitação e a secura, o semiabandono, em 
território de vida, em alimento, em felicida-
de? Como não sermos tocados e convocados 
pelas feridas e lutas ancestrais que pulsam 
nesse território? Essas foram as inspirações 
para projeto Atelier de Observação Orgânica, 
um fruto do desejo de ver crescer essas re-
lações e de participar desses atos de cidada-
nia, de cuidado com a vida, de cuidadania5.

Seis anos depois da instauração desse 
atelier experimental coletivo que enlaça prá-
ticas artísticas com o trabalho da memória, a 
consciência cidadã e as preocupações ecoló-
gicas, desenvolvemos uma metodologia em 
que capinar e conversar, escrever e plantar, 
desenhar, pesquisar e semear, fotografar, 
meditar e regar convivem e se misturam sem 
hierarquia. Nossas tardes de trabalho busca-
vam instaurar um mundo provisório no qual, 
parafraseando Coccia, ”(...) ação e contem-
plação já não se distinguem (...) um mundo 
onde matéria e sensibilidade – olho e luz – se 
amalgamam perfeitamente”6.  

Foram anos de um trabalho persistente 
de construção de redes, de um senso de co-
munidade e de aprendizado intensivo com as 
plantas, com as mortes e os renascimentos 
que marcam as estações, com as parceiras 
e os parceiros que foram chegando, ofere-
cendo mãos, braços, olhos, palavras, mudas, 
um punhado de terra, minhocas e besouros. 
Foi na força desse coletivo móvel que se for-

5 Termo introduzido pela pediatra, parteira quéchua e ativista popular 
boliviana Vivan Camacho no curso “Saberes ancestrais e práticas de 
cura” (2021), promovido pelo Núcleo de Psicologia Comunitária e da 
Saúde (NUCS) da UFCG.

6 COCCIA, Emanuelle. Op. cit., p. 13-37.
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Katia Almeida, Luisa 
Mallmann, Lorena Seda-
no e Newton Nascimen-
to dos Santos em dia de 

colheita das abobrinhas, 
área de cultivos do Cen-
tro Municipal de Cultu-

ra (Fotografia: acervo 
do projeto Atelier de 

Observação Orgânica)

INTERROGAR AS PLANTAS 
É COMPREENDER O QUE 
SIGNIFICA ESTAR-NO-MUNDO 
(...) SE É ÀS PLANTAS QUE 
DEVEMOS PERGUNTAR O QUE 
É O MUNDO, É PORQUE SÃO 
ELAS QUE ‘FAZEM MUNDO’.

Emanuelle Coccia, A vida das plantas: uma 
metafísica da mistura.
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Entre um manejo e outro 
dos canteiros, a colheita 
das amoras. (Fotogra-
fia:acervo do projeto 
Atelier de Observação 
Orgânica)

INTERROGAR AS PLANTAS 
É COMPREENDER O QUE 
SIGNIFICA ESTAR-NO-
MUNDO (...) SE É ÀS PLANTAS 
QUE DEVEMOS PERGUNTAR 
O QUE É O MUNDO, É 
PORQUE SÃO ELAS QUE 
‘FAZEM MUNDO’.

Emanuelle Coccia, A vida das plantas: uma 
metafísica da mistura.
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maram laços e se estabeleceram diálogos 
transformadores sob a sombra da enorme 
guajuvira que habita o pátio aos fundos do 
Centro Municipal de Cultura. Ao redor des-
sa entidade majestosa, brotaram canteiros, 
composteiras, caminhos, festas, feiras, semi-
nários, espantalho, bancos, mesa, um viveiro, 
poemas, desenhos e um pomar7. 

Nós nos preparávamos para ampliar a 
área de cultivos com um ciclo de expedições 
pelas hortas comunitárias e outros projetos 
afins espalhados pela cidade quando a pan-

7 A área de cultivos do Centro Municipal de Cultura surgiu a partir da 
parceria entre colegas de outros setores, em especial do Centro de 
Dança e do Teatro, e teve como incentivadora e orientadora inicial a 
ativista ambiental e hortelã urbana Mônica Meira.

demia se instalou, inaugurando um tempo de 
fratura, incertezas, perplexidade e luto inin-
terrupto. Além da crise sanitária, estes têm 
sido tempos de violência política no Brasil e 
de intensificação da crise ambiental em âm-
bito local e mundial. Por todas essas cama-
das de sofrimento, esta tem sido também 
uma estação em que a busca de cura de nós 
mesmos e do nosso planeta se tornou, mais 
que tudo, uma emergência. Quando quase 
tudo que nos cerca são forças de destruição 
e morte, mais determinada precisa ser nossa 
coragem de nos deitarmos ao fundo das co-
vas, de firmarmos os pés na terra para dali, 
desse escuro, extrair nosso alimento. Acredi-
tamos que uma cura dessa natureza só pode 
se dar como dedicação ao solo e às raízes, às 
sementes da memória, àquelas camadas da 
história que seguem ocultas por baixo da ter-
ra nos chamando.

Como resultado desse movimento, em 
colaboração com os alunos que compõem o 
Atelier de Observação Orgânica em formato 
virtual8 e com as parceiras e os parceiros que 
fazem parte da história desses cinco anos 
de projeto, está tomando forma o Almana-
que de Observação Orgânica para tempos fa-
tais9, uma publicação que reativa memórias e 
conjuga – em palavras e imagens – saberes, 
pesquisas e experiências em torno da vida ve-
getal e o que temos aprendido nessa teia de 
relações com e através das plantas. Afinal, o 
que é mais urgente do que compreendermos 
nosso estar-no-mundo como interdependên-
cia radical com todas as formas de vida, com-
preendermos nossa imensa vulnerabilidade e 
corresponsabilidade pela construção de um 
amanhã mais lúcido e justo para toda a Terra?  

8 Durante o primeiro ano da pandemia (2020), o Atelier de Observação 
Orgânica seguiu vivo na forma de lives que podem ser acessadas no 
canal do Atelier Livre Xico Stockinger no YouTube:https://www.youtube.
com/playlist?list=PL4NrVk8peAsn65c4FiSUJUILn0327lJsO.
No segundo ano da pandemia (2021), o Atelier de Observação Orgânica 
passou a ser oferecido como oficina regular virtual, criando novas redes 
com os alunos.

9 Os capítulos do almanaque vêm sendo publicados periodicamente 
no blog do Atelier Livre: https://atelierlivre.wordpress.com/category/
artistas-do-atelier-livre/almanaque-de-observacao-organica/.



Este artigo busca destacar o fato de cha-
mar a atenção que o símbolo de Porto Ale-
gre é uma belíssima obra de arte. O autor do 
presente texto tem se debruçado há muito 
tempo com olhares focados para essa escul-
tura icônica. Neste trabalho, com base em 
artigos anteriormente publicados, chama-se 
a atenção para o importante momento pelo 
qual passa a escultura de relevância para a 
cidade de Porto Alegre.

O Laçador, símbolo oficial da cidade, as-
sim é considerado em razão de uma lei de 
1992. Trata-se de uma criação do mais im-
portante estatuário do Rio Grande do Sul, 
“Escultor dos Pampas”, o pelotense Antô-
nio Caringi (1905-1981). Antes de marco ur-
bano, ponto de referência ou local turístico, 
o Laçador é uma obra de arte e tem de ser 
admirado como tal, e não como um vulto na 
paisagem. Em 20 de setembro de 2018, com-
pletaram-se 60 anos de sua inauguração em 
Porto Alegre. 

Sua criação remonta ao ano de 1954. Para 
figurar como ponto central no estande do RS 
na Exposição do IV Centenário da Cidade de 
São Paulo, foi realizado um concurso dirigi-
do a três escultores com o objetivo de criar 
o “Símbolo do Gaúcho”, no qual escolheram 
um dos projetos de Caringi, o “Boleador”, 
transformado, logo em seguida, em o “Laça-
dor”. Após o grandioso evento no Parque do 
Ibirapuera, a versão mais corrente especula 
que a estátua – que então havia sido exibi-
da em gesso – seria doada à capital paulista. 
Porém algo ocorreu, parece que houve um 
arrependimento nosso e optou-se em trazê-

-la de volta, fundida em bronze, para ser ins-
talada na entrada da cidade à época – o que 
levou quatro anos a se concretizar. 

As informações documentais sobre os 
ocorridos no concurso perderam-se no tem-
po. Talvez não houvesse consciência de que 
aquilo tudo era um capítulo importante na 
disputa cultural sobre qual ou quem, afinal, 
é a figura do gaúcho e quais são as bases 
históricas para o folclore sul-rio-grandense, 
institucionalizado no século XX, especular 
sobre o passado.

Mas aqui e ali sobreviveram informações 
de referência de como esse símbolo aca-
bou não sendo um “Boleador”, na proposta 
original de Caringi, mas sim um “Laçador”. 
Bem como o porquê de ele ser um gaúcho 
do “presente” (daquele início dos anos 1950, 
começo do tradicionalismo organizado), e 
não um gaúcho mais do ponto de vista his-
tórico ou antropológico, tal qual o apresen-
tado por Vasco Prado no mesmo concurso, 
que retratou um lanceiro seminu, filho de 
índia com europeu. É importante frisar que 
quem convenceu Caringi a trocar as bolea-
deiras por um laço de 14 braças foi Paixão 
Côrtes (1927-2018), jurado do concurso. Isso 
vai muito além, é muito mais importante do 
que ter sido, segundo as lendas sobre a es-
tátua, esse jurado uma espécie de “modelo” 
a “posar para estudos” de indumentária para 
o escultor, condição esta pouco substanciada 
hoje. Afinal, o que significaria ser “modelo” 
para a estátua, portanto, para o “Boleador”, 
se Paixão Côrtes integrou o júri que escolheu 
a obra?

0
3 LAÇADOR – O SÍMBOLO DE PORTO 

ALEGRE É UMA OBRA DE ARTE
por José Francisco Alves 
Professor do Atelier Livre, doutor e mestre em História da Arte, especialista em 
Gestão do Patrimônio Cultural e graduado em Escultura.



17ou que talvez nunca tenha sido. Foi uma op-
ção consciente e também legítima, do ponto 
de vista daquele momento (1954).

E a dura vida do Laçador na intempérie, 
somada aos “reparos” inadequados, deixou-
-o em condições precárias. Em 2016, um 
diagnóstico coordenado por uma autoridade 
internacional no assunto, o francês Antoine 
Amarger, que ministrou curso na Oficina de 
Escultura do Atelier Livre, concluiu que a es-
tátua precisava de profundo restauro, dados o 
estado fissurado do bronze e as más interven-
ções do passado na obra de arte. 

Assim, em mais uma iniciativa capitaneada 
por projeto cultural do Sinduscon, subsidia-
da pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o 
Laçador foi retirado de seu pedestal para res-
tauro, em 28 de setembro de 2021. Após uma 
estada em galpão, para os mais competentes 
reparos, o símbolo voltou ao seu local de cos-
tume em 11 de janeiro de 2022, devidamente 
restaurado e restituído em seu vigor.

De tudo o que se versa sobre o Laçador, o 
certo é que a estátua é cercada de muito amor 
por parte da população. Todos, sem exceção, a 
querem bem; esteja ela onde estiver. O que não 
quer dizer que a obra de arte mais célebre do 
Rio Grande do Sul não contenha contradições 
em seus significados e em suas abordagens 
históricas ou artísticas. Porém espera-se que 
as discussões sobre ela chamem a atenção 
também para o conjunto dos monumentos e 
das obras de arte da cidade, que, mais do que 
nunca, precisam de cuidados e da atenção de 
todos os porto-alegrenses. 

Ressalte-se que não existe visão “técnica” 
sobre os destinos do Laçador. O que há são 
diversas e/ou antagônicas possibilidades de 
gestão de bens culturais protegidos, diferen-
tes opções culturais e políticas da cidade, a 
fim de decidir sobre em que condições e onde 
a cidade quer o seu símbolo. Dizer isto é cho-
ver no molhado, mas, em se tratando de Por-
to Alegre, sabemos que é difícil chegarmos a 
opções consensuais.

Retirada da es-
tátua do Laçador 
para restauro, 
em 28 de setem-
bro de 2021. Foto 
do autor.

No entanto, não restam dúvidas que, des-
sa relação estreita entre o artista e o jurado, 
ficou uma ligação fraterna e de confiança 
para sempre. O próprio Paixão Côrtes, as-
sim, jamais se desvinculou de sua pretendida 
“contraparte” em bronze. Também jamais foi 
escondido esse mote da criação de Caringi 
para que a estátua do “Boleador” (Laçador) 
fosse um gaúcho contemporâneo, o “gaúcho 
do presente”, como defendeu Paixão Côrtes, 
para sermos vistos pelos paulistas e pelo 
mundo. O gaúcho de bombacha – melhor para 
vestir o gaúcho urbano, um gaúcho a pé (não 
o de Cyro Martins, mas um mais despolitiza-
do) –, com sua ligação à tradição por meio de 
um culto institucionalizado de um passado 
agropastoril, que não é mais o seu presente 
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SEIS DÉCADAS DE 
TRABALHO PELA ARTE

Quem ainda não sabia da importância 
do emblemático Atelier Livre para a 
arte porto-alegrense e visitou a expo-
sição “60 anos no futuro: Atelier Livre 
e o artista-professor” teve um pre-
cioso apanhado do quanto a escola de 
arte municipal é relevante e essencial 
na formação da identidade artística 
nacional.

Com obras da Pinacoteca Aldo Loca-
telli e curadoria da Coordenação de 
Artes Visuais, a mostra foi um recor-
te do trabalho desenvolvido por 35 de 
seus artistas-professores ao longo de 
seis décadas. Aberta em 30 de setem-
bro de 2021, na Aldo Locatelli, a ex-

250 ANOS DE 
PORTO ALEGRE

Dando início às comemorações dos 
250 anos de Porto Alegre, o professor 
do Atelier Livre Xico Stockinger, dou-
tor e mestre em História da Arte José 
Francisco Alves ofereceu duas aulas 
abertas por meio de passeios ao ar li-
vre: Arte Cemiterial (Cemitério Santa 
Casa e São Miguel e Almas) e Parque 
Farroupilha e seus monumentos. As 
duas aulas tiveram inscrições esgo-
tadas em poucas horas. Em fevereiro, 
Alves também conduziu duas pales-
tras virtuais: “Arte pública de Porto 
Alegre”, sobre a história, o contexto e 
o significado dos monumentos públi-
cos da capital, obras de arte modernas 
e contemporâneas, seus principais pe-
ríodos e suas principais obras, e “Arte 
nas grandes exposições em Porto Ale-
gre”, sobre os grandes eventos artís-
ticos que a cidade teve do século XIX 
ao presente: a arte em exposições es-
taduais e clubistas, o início dos salões, 
as mostras do Centenário Farroupilha 
(1935) e do Bicentenário de Porto Ale-
gre de 1940, até a Bienal do Mercosul. 
Ambas palestras estão disponíveis no 
canal de YouTube da instituição.

Créditos: Mariana Bertoluci

posição homenageou artistas, profes-
sores, colaboradores, funcionários e 
alunos. 

Com técnicas variadas, bem como te-
máticas diferenciadas, mesmo sendo 
60 anos – tempo suficiente para que o 
país tenha passado por inúmeras mu-
danças –, vê-se que as obras apresenta-
das não são “datadas”. Elas expressam 
toda a dimensão humana, nas angús-
tias e nas esperanças, transcendendo 
o período em que foram produzidas.
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ARTE URBANA
A 7ª Edição do Espaço Urbano e Espa-
ço Arte, específico para o espaço da 
Trincheira da Anita Garibaldi, teve 
como intuito qualificar um elemen-
to urbano da cidade. O projeto do ar-
quiteto e artista visual Bruno Borne 
foi o vencedor. Batizado de “Penum-
bra, 2021”, o trabalho do autor define 
a graduação de luz para a sombra e 
foi pensado como uma metáfora do 
percurso luminoso que acontece do 
dia para a noite. Borne ainda comple-
menta que a pintura é a técnica artís-
tica que melhor se adapta ao ambien-
te da trincheira e que será executada 
para desestimular pichações. 

Créditos: Bruno Borne

O Espaço Urbano Espaço Arte, que 
ocorreu entre os anos de 1992 e 2002, 
realizado pela Secretaria Municipal da 
Cultura de Porto Alegre, oportunizou 
que 13 obras de arte contemporânea 
fossem inseridas na paisagem urbana 
da cidade. Locais públicos como par-
ques, praças e viadutos foram qualifi-
cados, e a população passou a usufruir 
da aproximação com as artes visuais.
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UMA REFLEXÃO SOBRE A 
COORDENAÇÃO DE ARTES 
VISUAIS (ARTES PLÁSTICAS)

por Adriana Boff
Artista, produtora e gestora cultural, Adriana Boff foi nos últimos cinco anos coordenadora de artes 
visuais da SMC, e atualmente é diretora do Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi), do Centro de 
Desenvolvimento da Expressão (CDE) e do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS).
Na época da edição era coordenadora da CAV.

Performance Abrigo de Andressa Cantergiani 
Foto: Emmanuel Denaui



21Para refletir sobre a Coordenação de Artes 
Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura 
de Porto Alegre, começo por examinar cuida-
dosamente cada um dos programas que já fo-
ram implantados por essa pasta ao longo de 
décadas, suas políticas públicas, ações, pro-
gramação e gestão. Revisitar o que foi feito 
é essencial para que novas diretrizes sejam 
tomadas – o que pode estar na contramão do 
que já foi realizado ou potencializar o que está 
em curso.

Estamos sempre atuando entre o acerto e 
o erro – ou, melhor, entre o corrigir e o acres-
centar, que podem fazer a diferença quando 
transpostos com criatividade, inovação e res-
peito. Mesmo que tenhamos poucos recur-
sos financeiros. Muitas vezes, tratando-se 
de gestão pública, o ato de revisar se torna 
essencial. É importante sempre lembrar que 
os tempos mudam, e, quando se fala de arte 
e cultura, não podemos cair nos ostracismos, 
nas armadilhas que nos prendem ao passado, 
que não permitem corrigir o que não deu certo 
e reverberar o que de melhor produzimos e 
temos como patrimônio material e imaterial.

Exemplificando alguns dos movimentos, 
que foram dados com a premissa de reformar 
programas que demandaram um cuidado es-
pecial dessa coordenação, sempre prezando 
pelo diálogo e pela diversidade de pensamen-
tos: 1) o Prêmio Açorianos de Artes Plásti-
cas, tradicional premiação que busca valori-
zar e homenagear as importantes produções 
locais de artes visuais. A renovação do edital 
retirou categorias voltadas às práticas artís-
ticas e acrescentou categorias mais abran-
gentes, para que, assim, atendessem a todas 
as formas de expressões nas artes visuais. 
As cerimônias passaram a ser realizadas na 
Pinacoteca Ruben Berta, agregando à expo-
sição, presencial ou virtual, dos artistas ho-
menageados: Carlos Asp, Mara Alvarez e Pe-
lópidas Thebano; 2) o Festival de Arte Cidade 
de Porto Alegre, que ampliou a vivência das 
artes visuais por meio de ações colaborativas 
e formativas, não só nas tradicionais oficinas 

de artes nas dependências do Atelier Livre 
Xico Stockinger, mas ocupando as pinacotecas 
Aldo Locatelli e Ruben Berta e a Cinemateca 
Capitólio. O festival proporcionou performan-
ces inéditas, como o reality show “24 horas 
de Globo” e o “Cinema ao Vivo – Copacabana 
Mon Amour”, com atuação de Helena Ignez, 
concebidos pelo artista Nuno Ramos, e a ex-
posição “Ocupação cromática”, do artista Fer-
nando Limberger, no porão da Pinacoteca Aldo 
Locatelli; 3) o edital Espaço Urbano Espaço 
Arte, depois de uma pausa de 19 anos, que foi 
relançado na sua 7ª edição para selecionar 
uma obra de arte para a Trincheira da Anita 
Garibaldi; e 4) a programação dos 60 anos do 
Atelier Livre Xico Stockinger, toda baseada 
nos programas que foram desenvolvidos pela 
instituição nos últimos anos e que estão sendo 
reeditados – inclusive esta publicação, a 10ª 
edição da revista As Partes, na qual será pos-
sível rever algumas das ações.

Para os espaços expositivos da Pinacoteca 
Aldo Locatelli, foi feito um trabalho de posi-
cionamento para criar uma identidade para 
cada uma das galerias. O Porão do Paço foi 
reativado e reservado para exposições de arte 
contemporânea e projetos de Site-specific. As 
demais galerias buscaram valorizar o acervo 
e as efemérides relacionadas à arte e aos ar-
tistas que estão representados no acervo. Já 
a Pinacoteca Ruben Berta, abrimos para no-
vos olhares no acervo de curadores locais e 
de fora de Porto Alegre, abrigando exposições 
de arte contemporânea que dialogassem com 
o propósito da formação do acervo. Essas ini-
ciativas têm como objetivo ampliar a visitação 
aos espaços, o programa educativo, a acessi-
bilidade e a repercussão nas mídias sociais.

 Neste panorama, buscando revisitar e 
ampliar a presença do público nos espaços 
expositivos, a atualização da nomenclatura 
Coordenação de Artes Plásticas para Coorde-
nação de Artes Visuais se faz legítima. Grati-
dão a todos, a todas e a todes que tornaram 
tudo isso possível.



Tive contato com a Ocupação Cromáti-
ca pela primeira vez em maio de 2019, por 
meio dos desenhos de Fernando Limberger 
que imaginam sua obra-exposição. Foi quan-
do começamos a conversar sobre o projeto, 
concebido a partir e para o porão do Paço 
Municipal, na Pinacoteca Aldo Locatelli, em 
Porto Alegre1. Foram mais de dois anos, 
portanto, com os desenhos povoando nossa 
imaginação e nosso pensamento. A mostra 
aconteceria em 2020, mas a pandemia se 
colocou como uma pedra demasiado grande 
em seu caminho, como aconteceu com tan-
tos sonhos e projetos. Por um bom tempo, 

1 A Ocupação Cromática esteve aberta à visitação entre 5 de novembro 
de 2021 e 3 de janeiro de 2022.
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NOTAS SOBRE 
UM PERCURSO 
DE IMAGINAÇÃO, 
OCUPAÇÃO 
E CERTO 
ESPERANÇAR

por Fernanda Albuquerque
Professora do Bacharelado em Museologia, da 
Especialização em Práticas Curatoriais e do 
Programa de Pós-Graduação em Museologia 
e Patrimônio da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

Projeto da exposição - desenho de Fernando Limberger



23pensamos que a ocupação permaneceria 
apenas nas nossas projeções. Foi com alegre 
surpresa que, em junho de 2021, recebemos 
de Adriana Boff – então à frente da Coordena-
ção de Artes Visuais da Prefeitura – a notícia 
de que ela sairia do papel, em meio ao 34º 
Festival de Arte de Porto Alegre.

Corta para a exposição montada – não sem 
comentar brevemente a aventura que foi co-
locar as dez instalações e intervenções de pé, 
tanto pelos desafios inerentes à sua produ-
ção quanto pela radicalidade de tentar fazer 
de um desenho coisa construída. Mas o que 
eu queria mesmo assinalar é o deleite de ver 
esse trabalho montado. A sensação de aden-
trar e percorrer a própria imaginação torna-
da real, havendo-se com o que se projetou e 
com o que se mostrou efetivamente possível. 
Um contentamento quase infantil, no melhor 
dos sentidos, com as surpresas e belezas 
que apareceram no caminho: no processo de 
montagem e na exposição pronta. 

Visitar a Ocupação Cromática é experimen-
tá-la com o corpo, para além dos olhos e da 
cabeça. Com os sentidos despertos e instiga-
dos. A vontade é de tocar nos tijolos coloridos, 
sentar nas pedras monocromáticas, abraçar 
as lágrimas de penas pretas, adentrar a areia 
vermelha, sentir o cheiro da palha roxa, fazer 
revoar as penas amarelas, percorrer o jardim 
a germinar. E quase tudo isso é possível, à ex-
ceção do jardim instalado no cofre, que está 
ali para ser contemplado.  

Essa exposição construída a tantas mãos2 
me reacendeu certa crença na potência do 
imaginar e do sonhar. A sensação pode pare-
cer piegas, mas fazer acontecer uma mostra 

2 Um agradecimento especial às equipes envolvidas na produção, na 
montagem e no educativo da exposição, formadas pelos profissionais 
Adriana Boff, Alexandre Moreira, Ana Paula Charão, Carina Dias, 
Elisabeth Elaine Azevedo, Jacques Salvador Souza, Luciana Markus, 
Flavio Krawczyk, Luiz Mariano Figueira, Luiz Pedro Moreira, Nelson 
Rosa, Patrick Arozi, Pedro Rubens Vargas e Renata Timm e pelos 
estagiários Angelo Borgese Gomes, Caroline Esteves, Janaína 
Ferreira da Silva, Jordana dos Santos Lima, Marcelo Tomazi Silveira, 
Valéria Zanivam Marafiga, Victoria Carvalho Dias e Vinicius Sant’Anna 
Nicolaiewsky.

desse porte, desenhada especialmente para 
esse lugar, em um museu público municipal, 
no cenário em que nos encontramos hoje nes-
te país, é celebrar um certo impossível torna-
do possível. Um esperançar tornado real. 

Corta para o texto que apresenta a ocupa-
ção, escrito em meio à montagem, duas se-
manas antes da abertura:

Ocupação Cromática é uma obra-exposi-
ção pensada e desenhada especialmente para 
o porão do Paço Municipal pelo artista Fernan-
do Limberger (nascido em Santa Cruz do Sul/
RS, em 1962, e radicado em São Paulo). Tra-
ta-se de um entrelaçamento de instalações e 
intervenções desenvolvidas para este contexto 
em particular, em diálogo com sua arquitetu-
ra, com a paisagem urbana do entorno e com 
certos sentidos que o lugar evoca. 

A que se destina um porão? Em uma casa, 
ao que não mais se usa, mas ainda assim se 
guarda. Em prédios públicos como este, ao 
menos originalmente, trata-se de um local 
muitas vezes desconhecido, às vezes mes-
mo escondido da maioria. Acessado de forma 
restrita apenas por alguns. Porão é ainda me-
táfora para esse lugar interno onde guarda-
mos pensamentos, sentimentos e memórias 
que temos dificuldade de acessar, enfrentar e 
por vezes só vivenciamos em sonho. 

A relação com a ideia de sonho é cara ao 
trabalho. O conjunto de instalações e inter-
venções se apresenta como uma espécie de 
paisagem onírica que toma conta do porão, 
acrescentando a ele cores e inserindo ele-
mentos tais como pedras, areia, palha e penas 
tingidas. No cofre, local normalmente prote-
gido por um segredo, de acesso ainda mais 
restrito que o porão, está a única instalação 
com cores naturais. Um pequeno jardim a 
germinar, onde estão plantadas sementes de 
espécies que crescem espontaneamente em 
frestas de calçadas, ruas e muros, coletadas 
na paisagem que circunda o Paço Municipal.

São tempos duros os que vivemos. De uma 
realidade tornada pesadelo – social, políti-
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O Festival de Arte da Cidade de Porto 
Alegre nasceu para festejar os 25 anos 
do Atelier Livre e foi importantíssi-
mo para a formação de artistas locais. 
O foco do evento artístico sempre foi 
trazer um olhar atento e de vanguarda 
para os artistas e as suas produções nas 
artes visuais da capital gaúcha. A 34ª 
edição festejou a instituição de ensino 
sexagenária, e o artista visual e paisa-
gista Fernando Limberger foi convida-
do-residente com a incrível “Ocupação 
Cromática”, com uma série de instala-
ções coloridas e sensoriais que teve a 
curadoria de Fernanda Albuquerque. 
Uma grande obra site-specific, isto é, 
pensada especialmente para o contex-
to e o lugar em que ficou em cartaz: o 
Porão do Paço Municipal, que, atual-
mente, abriga uma das salas de exposi-
ções da Pinacoteca Aldo Locatelli.

Limberger também participou de uma 
conversa com Ana Flávia Baldisserotto 
sobre as diferentes facetas da rela-
ção arte-natureza em sua trajetória, 
incluindo o processo de criação da 
“Ocupação Cromática”. Para quem fi-
cou curioso, o papo entre o gaúcho ra-
dicado em São Paulo e a professora e 
artista do Atelier Livre está disponível 
no canal do Atelier Livre no YouTube.
O festival trouxe o projeto “ABRIGO 
2021” no Farol Santander, da artista 
performática Andressa Cantergiani, 
e também ofereceu a oficina “Como 
desenhar pedras (e outras infranatu-
rezas)”, ministrada por Mariana Silva 
da Silva, Bruno de Andrade e Larissa 
Borges. Integrando a programação o 
FALAAULA – uma proposta de encon-
tros com artistas –, teve a mediação da 
crítica e curadora Gabriela Motta, que 
recebeu artistas como Rochelle Costi, 
Rafael Pagatini e Jorgge Menna Barreto.

ca, ambiental e humanitariamente falando. 
Talvez em resistência, Ocupação Cromática 
nos convida a uma experiência do sonho, ora 
estranha, ora encantadora. Uma paisagem 
inventada, imaginada, mais do que proje-
tada (tal qual as utopias), como revelam os 
desenhos que abrem a exposição e que nos 
aproximam do processo de trabalho do artis-
ta. Um emaranhado de instalações que nos 
convoca a imaginar a vida enquanto potên-
cia poética, reafirmando o lugar necessário 
da arte para, se não transformar, ao menos 
desacomodar nossos modos de ver o mundo, 
de nos relacionar com os lugares que habi-
tamos e com as paisagens culturais que nos 
rodeiam e que também colaboramos para 
construir – ou desconstruir.

CULTURA 
SOBREVIVE
Ainda está aberto o cadastro para o Au-
xílio Emergencial Giba Giba para 5 mil 
profissionais do segmento da cultura e 
de eventos, que receberão parcela úni-
ca no valor de R$ 800. Os habilitados já 
estão sendo divulgados nos canais di-
gitais da Secretaria de Cultura (SMC) 
e no site da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre (PMPA). Essa ajuda de cus-
to para quem atua profissionalmen-
te na área cultural vale para técnicos, 
artistas e prestadores de serviços. As 
categorias contempladas são música 
e tradicionalismo; artes cênicas; dan-
ça; audiovisual e fotografia; literatura 
e humanidades; artes visuais e arte-
sanato; capoeira e hip-hop; carnaval 
e blocos de rua; produtores e técnicos; 
patrimônio, memória e design. Até 
o momento, já foram 4 mil inscritos. 
Mais informações podem ser obtidas 
nas redes sociais da SMC e da PMPA. 
• https://prefeitura.poa.br/smc/noti-
cias/auxilio-emergencial-giba-giba
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MIRA ATENTA NA 
CULTURA E NA ARTE

Fechada desde 2019, a obra “Mirante 
Olhos Atentos”, do escultor José Resen-
de, foi restaurada e liberada para acesso 
a partir de novembro de 2021. Revita-
lizada pelo Grupo TMSA e pela conces-
sionária GAM3 Parks, que administra o 
Trecho 1 da Orla e o Parque Harmonia, 
o processo foi articulado pela Fundação 
Iberê Camargo e pela Coordenação de 
Artes Visuais, autorizado pela prefei-
tura por meio da SMC. Um dos grandes 
nomes da escultura nacional, o tam-
bém arquiteto José Resende foi um dos 
artistas convidados pela 5ª Bienal do 
Mercosul em 2005 para produzir obras 
permanentes para Porto Alegre. No ano 
seguinte, foi inaugurada a plataforma 
Mirante Olhos Atentos.Obra de José Resende. Foto: Mariana Bertoluci

Projeto da exposição - desenho de Fernando Limberger



Outro dia, eu me deparei com um anún-
cio pago, no Instagram, que dizia: “Invista 
em cultura”. Na hora, pensei: “Será mes-
mo?”. É possível que as empresas estejam 
finalmente dispostas a investir em cultura? 
E, mais do que isso, fazer propaganda so-
bre isso nas redes sociais? Curiosa, cliquei. 
Mas, claro, não era bem assim. Tratava-se 
de cultura empresarial.

Cultura, conforme o dicionário ou o Goo-
gle, é o conjunto de padrões de comporta-
mentos, crenças, conhecimentos, costu-
mes, hábitos, capacidades e também artes 
que distinguem um grupo social. É, portan-
to, um termo guarda-chuva, que abriga mui-
tas definições e pode ser usado de diversas 
formas, inclusive para falar da gestão de 
uma empresa.

No anúncio que encontrei, a mensagem 
era sobre a importância de organizações 
criarem e cultivarem uma identidade forte, 
ou seja, uma cultura forte, porque, com isso 
– e esse era o argumento central –, elas pas-
sarão aos seus funcionários valores, hábitos, 
costumes e visões de mundo que as suas 
marcas defendem, criando entre eles um 
senso de pertencimento, uma ideia de iden-
tidade. Isso será fundamental para o cres-
cimento desse ambiente, gerando melhores 
resultados e, consequentemente, um maior 
lucro. Nesse dia, descobri uma nova estra-
tégia do marketing e fiquei um pouco pasma, 
como trabalhadora da cultura que sou, pen-
sando no lugar que ocupo e na precariedade 
com que trabalhamos o tempo inteiro, sem-
pre correndo atrás de investimentos e incen-
tivos públicos, ou fazendo as coisas de graça, 
mesmo, sem receber um tostão. 

Isso me mostrou que os marqueteiros, e 
as empresas, entendem o conceito de cultu-
ra muito bem, e sabem da sua importância, 
desde que isso esteja restrito ao seu círcu-
lo de interesses pessoais e institucionais. O 
setor de marketing da empresa anunciante 
provavelmente concordaria em gastar a ver-
ba que for em um evento para os seus funcio-
nários, para incutir na cabeça deles a visão 
e a missão defendidas pela marca. Mas, por 
experiência própria, dificilmente concordaria 
em apoiar um projeto de artes – mesmo que 
o valor solicitado fosse muito menor do que 
o gasto com camisetas, mochilas, adesivos, 
garrafas térmicas e mimos de todas as espé-
cies, distribuídos para os seus funcionários 
fazerem publicidade gratuita. O LinkedIn não 
me deixa mentir. Está cheio de posts deste 
tipo: “Sonho realizado! Obrigado equipe da 
XYZ por me receber tão bem”, e junto uma 
foto com o pacote de recebidos de boas-vin-
das. Difusão de cultura. 

Parte importante da cultura, formadora 
de identidades e, mais do que isso, de pensa-
mento e reflexão crítica, as artes – as plás-
ticas e as visuais, a literatura, o cinema, o 
teatro, a dança, o circo – são, de forma ge-
ral, desdenhadas em nosso país. E isso é, 
a meu ver, um problema estrutural. É uma 
adversidade da própria cultura – agora falan-
do de costumes, hábitos e comportamentos. 
Há uma dificuldade em entender o papel das 
artes dentro da sociedade e de compreender 
por que é tão importante não apenas ter, mas 
usar, valorizar, manter, incentivar, investir, 
melhorar – e os verbos seriam muitos – mu-
seus, espaços culturais, cinemas, espetácu-
los, exposições e outras atividades artísticas. 

0
6 IMAGINAR O FUTURO

por Luísa Kiefer
Jornalista, pesquisadora e curadora independente; 
doutora em História, Teoria e Crítica de Arte pelo 
PPGAV/UFRGS.
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de covid-19, quando não era possível sair 
de casa, foram as diferentes formas de arte 
que ajudaram muita gente a manter a sani-
dade enquanto vivíamos o isolamento social. 
Foram filmes, shows intimistas, espetáculos 
online, lives com autores, projetos virtuais de 
arte que fizeram o tempo passar, que contri-
buíram para que as pessoas pudessem espai-
recer ou se conectar com universos diferen-
tes e distantes das atrocidades do noticiário. 
Esses mesmos projetos não eram apenas 
fruição, mas também reflexão sobre tudo o 
que estava acontecendo. 

E por que isso foi assim? Porque a arte é 
tudo aquilo que nos provoca internamente. É 
da ordem do subjetivo. É algo que nos movi-
menta, nos toca, emociona, provoca reações 
das mais variadas ordens. Defendo que não 
é preciso ser um entendido em nenhuma das 
áreas das artes para poder desfrutá-las. A 
grande mágica de viver em um cotidiano com 
arte é que uma obra, um livro, uma música, 
quando nos pega, nos ensina. Aprendemos 
lendo literatura. Aprendemos vendo uma ex-
posição. As artes são também construção 
de pensamento. São uma outra forma de 
dar notícias, por que não? Uma outra forma 
de falar de política. Um outro jeito de colo-
car em pauta temas importantes. E faz isso 
através do sensível, por meio daquilo que, às 
vezes, não conseguimos nomear, mas con-
seguimos sentir, e, se sentimos, já não sere-
mos os mesmos.  

Mas, no Brasil atual, desumano e cruel, 
sob o comando de um presidente genocida, 
assistimos às artes serem desmanteladas 
em um nível jamais visto. E isso acontece ao 
mesmo tempo em que a defesa do empreen-
dedorismo – e falo aqui sem julgar, porque 
obviamente ele tem a sua importância – apro-
pria-se inclusive do termo “cultura”. Nasce 
e cresce a valorização da cultura, mas não 
daquela cultura que é tão essencial para que 
cresçamos enquanto coletivo, enquanto país.

Imaginar o futuro das artes, dessa forma, 
passa, para mim, por desejar um Brasil e uma 
sociedade – especialmente os empresários 
que movimentam a economia – que compre-
endam que, para um país crescer e prosperar, 
é necessária a mesma lógica que funciona 
dentro das empresas. A valorização das artes, 
daquilo que um povo faz e produz nesse cam-
po, cria pertencimento, forja e consolida a nos-
sa identidade enquanto brasileiros. 

Precisamos de políticas públicas fortes, 
precisamos de investimentos privados, preci-
samos de parcerias público-privadas. Preci-
samos de postos de trabalho, de instituições 
fortes e de lugares que possam absorver 
profissionais que se formam anualmente em 
cursos como Artes Visuais, História da Arte, 
Museologia, Letras, Artes Dramáticas, Dan-
ça, e que se qualificam, passando por cursos 
de especialização, mestrado e doutorado, 
anos de estudo e pesquisa, e, uma vez gra-
duados, não têm onde atuar. Somos muitos, 
capacitados para exercer a cultura, e não te-
mos para onde ir. 

Acostumados a trabalhar de graça ou por 
muito pouco, retroalimentamos esse sis-
tema que tem dificuldades em entender a 
importância da arte na sociedade. O traba-
lho daqueles que produzem obras, textos, 
pesquisas é difícil de ser compreendido e 
valorizado. É difícil mensurar quanto valem 
palavras em uma folha ou horas de um en-
saio. É difícil colocar em cifras o tempo que 
uma pessoa dedicou para criar algo que não 
é apenas um produto, mas sim uma contri-
buição e um bem cultural.  

Precisamos de marqueteiros trabalhando 
para a cultura do país.



28 REVOLUÇÃO DIGITAL 
PELA ARTE ALÉM 
FRONTEIRA
Foi no ano de aniversário de 60 anos 
que o Atelier Livre Xico Stockinger 
abriu pela primeira vez um edital para 
cursos extras, destinados somente à 
plataforma digital. Complementando 
a grade de cursos regulares, foram 
selecionados 12 projetos na edição co-
memorativa. Cenário porto-alegrense 
da produção e da reflexão das artes 
visuais, o Atelier Livre não perdeu o 
seu traço marcante de ser contem-
porâneo e vanguardista em todas es-
sas décadas. Enquanto não voltavam 
as atividades presenciais, o Atelier 
Livre seguiu a sua operação nas pla-
taformas digitais, que funcionaram 
e seguem acontecendo com demanda 
e criatividade durante a pandemia. A 
possibilidade de oferecer cursos com 
professores e alunos em todas as par-
tes do mundo foi impactante e uma 
nova realidade da instituição, diante 
do significativo número de inscrições 
de alunos de vários estados do país e 
até do exterior. Nesse sentido, o “novo 
normal” espraiou positivamente as 
fronteiras do Atelier Livre.

OPERAÇÃO ON-LINE 
DO ATELIER LIVRE
A pandemia da Covid-19 impactou o 
mundo em março de 2020, e, com o 
Atelier Livre, que suspendeu suas ati-
vidades presenciais, não foi diferente. 
Para tentar manter a sua programa-
ção, o Atelier intensificou o uso das 
redes sociais para seguir difundindo 
suas atividades e lançou uma platafor-
ma de cursos on-line. Em 2020, foram 
realizados 17 cursos de forma remota, 
e a curadoria didática desses módulos 
foi pensada especialmente para as in-
certezas que as restrições abruptas e as 
tantas perdas impunham, como:

• As rodas virtuais de bordado do “No 
Coração da Agulha” e as publicações 
do curso/coletivo “Imagem & Palavra”, 
ministrado por Maira Redin. Dicas e 
conteúdos sobre desenho foram com-
partilhados pelos professores Renato 
Garcia e Will Cavalcante, e deu-se iní-
cio ao trabalho coletivo “Re Olhar”, 
conduzido por Daisy Viola, com edi-
ções em 2020, 2021 e 2022.

• A série sensível de exercícios batizada 
de “A Poética do Objetos e Arte Popular 
Brasileira”, com Eleonora Fabre, tam-
bém foram soluções criativas para não 
deixar desassistidos os alunos e o pú-
blico cativo e amante das artes.

• O “Atelier de Observação Orgânica”, 
de Ana Flávia Baldisserotto, a “Arte 
como Profissão”, com José Francisco 
Alves, e diversas lives, com varia-
dos convidados, conduzidas por José 
Francisco Alves e Will Cava também 
complementaram esse conturbado e 
inusitado momento.

• Para seguir driblando a fase desafia-
dora e encarar o novo formato híbrido, 
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juntaram-se ao time de professores do 
Atelier os artistas e professores Helder 
Kawabata, Marcelo Armesto, Anelise 
Valls, Leticia Lopes, Claudia Hamerski, 
Flavya Mutran, Carla Barth, Tula 
Anagnostopoulos e Lucas Icó, além de 
exitosas parcerias com Tereza Poester e 
Paula Bohrer.

• Por meio dos editais emergenciais de 
auxílio à cultura da SMC/PMPA, foram 
oferecidos cursos de Julha Franz, Liana 
Keller, Juliano Motta, Marcelo Tomazi, 
Camila Pereira dos Santos, Plata 
Estudos Visuais, Cristiano Sant’Anna, 
Livia Koeche, Lucas de Bairros, Brenda 
Klein, A_Risca, Leo Caobelli, Martina 
Nickel, Jaqueline Beltrame, Le Petit 
Estúdio Criativo e Nelson Azevedo.

• Em 2021, dando continuidade aos con-
teúdos e aos cursos digitais, o Atelier 
Livre contou com os artistas e profes-
sores Andressa Cantergiani, Adauany 
Zimovski, Guilherme Mautone, Luanda, 
Carolina Marostica, Eduardo Montelli, 
David Ceccon e Juliana Proenço. Em 
abril do mesmo ano, foi lançado o selo 
de 60 anos do Atelier Livre, abrindo 
uma série de atividades e reedições de 
ações históricas, trazendo à tona a his-
tória do Atelier, como o Projeto Outdoor 
e o Festival de Arte de Porto Alegre, na 
sua 34ª edição.

Renata Timm e Regina Silveira em conversa 
transmitida no Youtube

• Tivemos também publicações dos co-
letivos Fogo, Poro e Pó e Almanaque do 
Atelier de Observação Orgânica, além 
do resgate da história do Atelier Livre 
por meio de conteúdos produzidos pelo 
professor José Francisco Alves.

• A maioria dos conteúdos está hospe-
dada nas nossas redes, assim como boa 
parte dos cursos e das lives, com des-
taque para o encontro virtual da dire-
tora da instituição, Renata Timm, que 
recebeu, em um bate-papo que foi uma 
verdadeira aula da artista multimídia 
Regina Silveira, presença protagonis-
ta na última edição da Feira Gráfica 
Impressa Noa Noa, também realiza-
da pelo Atelier Livre. Porto-alegrense, 
Regina, que é reconhecida mundial-
mente pelo seu trabalho, foi aluna do 
Atelier Livre na década de 1960 e pu-
pila de Stockinger, Marcelo Grasmann 
e Iberê Camargo. Para alguns especia-
listas, sua passagem pela instituição e 
sua relação com o mestre Iberê foram 
determinantes em sua exitosa carreira. 
“O Atelier Livre teve uma importância 
no meu percurso cheio de mudanças e 
oscilações fundamentais neste período 
(anos 60). Sem aquela vivência e experi-
ências, teria sido outra pessoa.” (trecho 
extraído da live com Regina Silveira)
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ACREDITO que as obras que respon-
dem mais ativamente à função de transfor-
mar a percepção e a experiência do real são 
aquelas que fiz em espaços públicos, fora 
dos espaços protegidos da arte, onde tratei 
de inscrevê-las nos espaços sociais, os es-
paços da vida. Paradoxalmente, dentro de 
condições em que é mais difícil aferir aquilo 
que desejo apontar aqui: os efeitos transfor-
madores sobre os usuários, os recebedores, 
ou como se quiser chamar o público anônimo 
que representa o lado da recepção da arte, 
nas ruas, nos territórios da arte pública.

(…)

Minha mais recente aparição no tecido ur-
bano foi a mosca: “Surveillance” (2015), uma 
animação digital em 3D que projetei inicial-

mente no festival Visualismo, na praça Mauá, 
no teto do Museu de Arte do Rio de Janeiro 
(MAR) e sobre os edifícios do jornal A Noite.

Como autora, meu maior prazer em qual-
quer dessas intervenções é o de me misturar 
com o público e compartilhar as suas rea-
ções… Mas não sei se, no lugar, saberia criar 
distância para avaliar essas reações, sempre 
difusas e anônimas…

REGINA SILVEIRA

(Extraído de depoimento 
apresentado durante a mostra 

“50 anos de realismo”, no Centro 
Cultural Branco do Brasil, São 

Paulo-Rio de Janeiro, 2018-2019)

Créditos: Regina Silveira
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DE EMOÇÃO E ARTE
Pelo segundo ano, a premiação realiza-
da pela Coordenação de Artes Visuais 
teve adequações motivadas pelas res-
trições e o isolamento. Realizada em 
novembro de 2021, a premiação, em 
formato híbrido, foi no pátio da Pina-
coteca Ruben Berta, em um caloroso e 
necessário encontro entre a classe ar-
tística, reunindo artistas, curadores, 
selecionados, jurados e representantes 
de diversas entidades da cena cultu-
ral. O XIV Prêmio Açorianos de Artes 
Plásticas contemplou as seguintes ca-
tegorias: Artista; Curadoria; Exposi-
ção; Ações de Difusão e Inovação; Pu-
blicações; Acervos; Ações de Educação; 
Instituição; e Prêmios do Júri, além 
de ações artísticas realizadas virtual-
mente pela primeira vez. O artista ho-
menageado foi Pelopidas Thebano, que 
ganhou uma exposição no formato vir-
tual com curadoria de Mitti Mendonça. 
O título-conceito da curadoria, “Raiz 
que se alastra”, é coerente com a traje-
tória do artista que inspirou gerações 
de criadores negros e contribuiu de 
forma decisiva para uma visualidade 
étnica na arte pública da cidade. The-
bano faleceu meses depois, no início 
de janeiro de 2022.

WILL CAVA
Wilson Furtado Cavalcanti (Pelotas/RS, 
1950). Pintor, gravador e desenhista. Co-
nhecido como Cava, desde a juventude 
cria histórias em quadrinho. Ainda na 
adolescência, começa a estudar gravura 
e desenho no Atelier Livre da Prefeitu-
ra de Porto Alegre, onde se mantém de 
1967 a 1979, tendo como mestres Danú-
bio Gonçalves (1925), Paulo Peres (1935), 
Carlos Martins (1945), Marília Rodrigues 
(1937), entre outros. Entre 1974 e 1978, 

suas histórias em quadrinhos são pu-
blicadas em diversos jornais e revistas 
estaduais e nacionais, como Folha da 
Manhã, Pasquim, Planeta etc. Organiza, 
junto a outros artistas, um manifesto 
sobre Arte na Rua, no Ponto de Arte de 
Porto Alegre, e participa de dois livros 
de humor: 14 Bis, da Editora Garatuja, 
e Antologia do Humor Gaúcho, da L&PM 
Editora. Tem grande importância no 
cenário cultural de Porto Alegre, tendo 
fundado o Núcleo de Gravuras do Rio 
Grande do Sul, em 1984; o Ateliê de Gra-
vura em Metal do Museu do Trabalho, em 
1988; o Atelier de Litografia Oficina 11, 
em 1992; e a Associação Independente 
de Artistas (AINDA), em 1997. Instrutor 
de arte no Atelier Livre há 22 anos, ofe-
recendo aulas de xilogravura, gravura 
em metal, litogravura e desenho. Atual-
mente trabalha em seu atelier desenvol-
vendo seu trabalho e  ilustrações para 
escritores e editoras.

Obra de Wilson Cava. A dona de casa, Xilogravura
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REFERIDAS NO PASSADO PARA 
INTERROGAR O PRESENTE – OS 
ARTISTAS NEGROS E A BUSCA POR 
UMA ESTÉTICA ANTIRRACISTA

por Pedro Vargas
Técnico de cultura na equipe do acervo artístico da CAV. Mestre em planejamento 
urbano e regional pelo Propur/ UFRGS

A edição de 2021 do Prêmio Açoria-
nos de Artes Visuais, conferido pela Se-
cretaria Municipal da Cultura de Porto 
Alegre, homenageou o artista visual ne-
gro Pelópidas Thebano. Pode-se dizer 
que não é um fato ordinário ou comum 
um dos prêmios mais importantes do 
Estado ir para as mãos de um artista 
outsider que não passou pela formação 
universitária ou pela qualificação téc-
nica e inspiradora de escolas abertas, 
como o Ateliê Livre Xico Stockinger. A 
produção desse artista esteve ao largo 
dos espaços canônicos e de prestígio 
do circuito das artes. O fazer artístico 
de Thebano se confunde com sua bio-
grafia. É na vivência de sua negritude e 
de sua trajetória ininterrupta nos espa-
ços de sociabilidade negra que o artis-
ta vai pintar suas origens. Assim, será 
no espelho de sua ancestralidade que 
Thebano, ele mesmo, se tornará raiz, 
fonte de memórias, árvore frondosa 
que significa os griôs da cultura negra. 
Ele mesmo, com sua obra, se torna le-
gado para novas gerações de artistas.

O fato de o Prêmio Açorianos reco-
nhecer um artista com o perfil de Pe-
lópidas Thebano apenas na sua 14ª 
edição diz muitas coisas; no entanto, 
entre outras possibilidades, quero re-
ter duas consequências: a primeira, 

como pensa a jovem artista gaúcha 
Pâmela Zorzi, são as coleções de ar-
tes de nossos museus como produto-
ras de uma espécie de silenciamento 
das narrativas não brancas. Em outras 
palavras, existe uma falta de represen-
tatividade negra nos acervos, não só no 
que diz respeito ao número de artistas, 
mas também nas representações figu-
rativas de sujeitos negros, que, muitas 
vezes, quando plasmados nas obras de 
arte, são representados de maneiras 
estereotipadas ou degradantes.

Por outro lado, o fim da longa espera 
desse artista por reconhecimento pelos 
canais oficiais de prestígio do circui-
to das artes vem a se consolidar num 
momento histórico específico, em que 
se pode ir ao encontro dos argumentos 
da pesquisadora Francielly Dossin, que 
enxerga, nas propostas de artistas ne-
gros contemporâneos, estratégias de 
construir uma estética antirracista. Ela 
entende que trabalhos de artistas e co-
letivos negros produzidos nas últimas 
três décadas, na sua potência, voltam 
ao passado para interrogar o presen-
te, mostrando como o passado reflete 
em desigualdades e práticas herdadas 
e atualizadas. Esse olhar retrospectivo, 
que apresenta como ponto de partida 
novas demandas do presente, abre es-
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paço para obras a partir da pesquisa de 
arquivo, fotografia, performances e au-
torrepresentação, entre outras técnicas 
e propostas artísticas, e, no geral, tem 
um ponto em comum: o corpo negro.

É o corpo negro que se converte na 
América, a partir do século XVI, numa 
espécie de chora para os gregos anti-
gos, receptáculo que abriga e contém 
alguma coisa, ou seja, uma ideia origi-
nal de identidade e de lugar. No nosso 
caso, pode-se falar de uma experiência 
específica e inédita para os negros que 
vão chegar ao novo continente, que é a 
experiência de viver em um mundo que 
o vê a partir da noção de raça. Em outras 
palavras, raça é uma noção estruturan-
te inerente a experiências de vida dos 
afrodescendentes. Laurentino Gomes 
assinala que a colonização da América 

por europeus é o período em que, pela 
primeira vez na história da humanidade, 
há a associação entre a escravidão e a 
cor negra da pele.

A necessidade de desnaturalizar 
um processo solidificado e, ao mesmo 
tempo, invisível de racismo estrutural 
inerente à sociedade brasileira acaba 
influindo em boa parte da produção de 
artistas negros contemporâneos, que 
fazem de suas obras uma oportunida-
de de questionar o regime representa-
cional (museus, arte, literatura, cultura 
popular, música, cinema, jornalismo e 
outras mídias) racializado que nos cer-
ca, processo que Dossin vai chamar de 
descolonização estética. Esse discurso 
de representação do negro é apreendido 
com clareza por Brenda Cocotle, quan-
do diz que o indígena, a mulher e o afro-

Obra de Pelópidas Tebano. Créditos Luan G. Vargas
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descendente ganham voz pelo outro, ou 
seja, foram transformados em tema.

A arte negra, levantando a própria 
voz, vem se afirmando como instru-
mento importante para se desvendar 
a disputa de sentidos de longa dura-
ção sobre a formação e os projetos de 
futuro para a sociedade brasileira. A 
museóloga Gilda Waldman fala em me-
mórias em conflito, quando pensa que 
não existe uma única memória social 
em que as sociedades possam se re-
conhecer, outorgando ao passado um 
sentido único, mas existem memórias 
em conflito que não se põem de acor-
do na hora de dar sentido ao passado, 

sobretudo quando este faz referências 
a situações de conflito e a traumas so-
ciais. Assim, artistas como Thebano, 
Leandro Machado, Patrícia Francisco, 
Pâmela Zorn, entre outros – para ficar-
mos no plano local –, vão buscar nas 
suas origens, numa leitura renovada 
sobre o passado, não apenas um senti-
do para suas trajetórias, mas, sobretu-
do, um encaminhamento de respostas 
ao presente.

Nota do Autor: O artista visual Pelópidas 
Thebano Ondemar Parente faleceu após 
a escrita deste texto em 04 de Janeiro de 
2022 em Porto Alegre aos 87 anos.
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Acervo da família. Obra de 
Pelópidas Thebano.
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