
ao longo do ano para projetos criados especifica-
mente para a galeria. “A convocatória aberta para 
residências artísticas, realizada em parceria com o 
Instituto Goethe de Porto Alegre, permite ao ar-
tista visitante mexer radicalmente com a estrutura 
do espaço”, observa Lilian.

O artista plástico Antônio Augusto Bueno, 
com uma década de experiências com galerias de 
arte (integrou o Atelier da João Alfredo 512 por 
oito anos e esteve outros dois no Atelier Subterrâ-
nea), adquiriu em 2007 um antigo casarão na Rua 
Fernando Machado, no Centro Histórico. Após 
um ano de reformas, o Atelier Jabutipê foi inau-
gurado em outubro de 2009. O espaço já realizou 
23 exposições de diversos artistas, contemplando 
desenho, pintura, videoinstalações, performances, 
fotografia e cerâmica. “A diversidade de técnicas 
foi formatando a identidade do ateliê, que atrai 
diferentes públicos, com o local sempre em trans-
formação”, resume Bueno. Ele diz que o espaço foi 
concebido para não ser somente expositivo, mas 
de confraternização e troca de ideias e que outros 
diferenciais complementam seu calendário, como 
oficinas, palestras e cursos. 

Experiências como as do Jabutipê e do Sub-
terrânea mostram que nem sempre os grupos per-
seguem o ideal da grandiosidade. Nesses casos, ser 
grande pode não ser uma vantagem, já que a es-
trutura fica engessada e dificulta pensar a natureza 
das atividades. A proposta é estar preparado para 
eventualidades. É o caso dos artistas Carlos Krauz, 
Helena D’ávila, Laura Fróes e Nelson Wilbert 
que, ao se encontrarem em uma vernissage na Ga-
leria Bolsa de Arte, em 2005, idealizaram o projeto 

3 X 4, Construindo a Identidade. O título remete a 
três momentos dos quatro idealizadores: trabalhos 
da infância, do período acadêmico e atuais. O re-
sultado foi exposto no mesmo ano, na galeria Xico 
Stockinger, da Casa de Cultura Mario Quintana. 
O grupo iniciou, em dezembro de 2006, o Projeto 
Vis(i)ta aos ateliês, no qual expuseram suas cria-
ções, interagindo com os trabalhos de outros nove 
artistas – Roseli Jahn, Felix Bressan, Luis Gon-
zaga, André Venzon, Maria Lúcia Cattani, Mário 
Röhnelt, Frantz, Vera Chaves Barcellos e Patrício 
Farias – num total de oito visitas realizadas entre 
dezembro de 2006 e novembro de 2012.

CRITÉRIOS – Lançada em abril de 2005, a 
Fundação Ecarta, que desde o início contou com 
a adesão do público, oito anos depois é um espaço 
consolidado. Segundo Léo Felipe, gerente artístico 
da galeria de arte, a instituição oferece uma pro-
gramação de, no mínimo, seis exposições por ano, 
além de esporádicas performances. Dessas seis, duas 
são selecionadas por edital e o restante da progra-
mação é feito através de convites a curadores e 
artistas. “Os critérios utilizados são pertinência, 
experimentalismo e excelência das propostas e/ou 
trajetórias dos artistas/curadores, com enfoque na 
pluralidade da produção contemporânea”, ressalta 
Felipe. Inicialmente, a galeria era dedicada à arte 
produzida no RS, mas desde 2011 realiza exposi-
ções de artistas de fora do estado e até mesmo de 
estrangeiros. A seleção é feita através de portfólios 
e propostas, ou ainda através de convites diretos 
quando a produção do artista/curador é de no-
tória qualidade. “Outro critério norteador é o da 
interdisciplinaridade, especialmente com projetos 

que envolvam música e artes visuais. Além de con-
tribuir como uma importante vitrine para a pro-
dução contemporânea, a Galeria Ecarta também 
atua, mesmo sendo um espaço não comercial, na 
profissionalização do segmento”, conclui.

Existem outras experiências que ajudaram a 
aproximar um público maior do universo das Ar-
tes Visuais. As intervenções em instituições pri-
vadas, como agências bancárias, e em espaços pú-
blicos, com a chamada arte urbana, que lida com 
questões como o desafio de representar a obra no 
espaço urbano de uma cidade em constante trans-
formação; tendo como destinatários uma massa 
diária de desconhecidos, pode ter contribuído para 
o aumento de visitas aos espaços tradicionais, que 
num processo de atualização, lenta e gradativa-
mente, voltam-se também para as exposições de 
Arte Contemporânea.

A subversão pelo espaço

pesar de ter uma produção representa-
tiva nas artes visuais, historicamente o 
Rio Grande do Sul sempre teve poucos 
espaços dedicados a dar visibilidade aos 
seus artistas. Em Porto Alegre, a cria-

ção do Margs, na década de 1950, muda de forma 
discreta esse cenário. Antes disso, cabia a lojas de 
móveis e livrarias organizar exposições. A estrutu-
ra só começou a melhorar nos anos 1980, com o 
surgimento de galerias que aqueceram o comércio 
de obras de arte na capital. Nos últimos 20 anos, 
um conjunto de fatores fez surgir novos espaços, 
com maior valorização dos artistas, colocando 
Porto Alegre em uma posição privilegiada no ce-
nário das artes visuais.

A multiplicação dos espaços reflete a valo-
rização crescente dos profissionais, mas também 
expressa o crescimento de uma parcela da popula-
ção que passou a investir na aquisição de obras de 
artistas contemporâneos. Os novos apreciadores e 
investidores em arte contemporânea, estudantes 
e profissionais das mais diversas áreas – apontam 
para um novo formato do mercado de artes in-

fluenciado por novas e bem-sucedidas experiên-
cias apresentadas por jovens artistas, como a busca 
pela independência do sistema mercadológico, que 
continua predominante, mas que cada vez mais 
perde força e espaço. 

Para Paula Ramos, professora e pesquisadora 
do Instituto de Artes da Ufrgs, os locais públicos 
mais bem equipados ainda são poucos – como o 
Margs, o Museu de Arte Contemporânea (Macrs) e 
galerias municipais – e apresentam um calendário 
complexo, com a necessidade de atender à deman-
da da produção local sem deixar de contemplar os 
artistas de fora da cidade e do estado. A pesqui-
sadora considera que o cenário melhorou com o 
surgimento de instituições como a Fundação Vera 
Chaves Barcellos, o Santander Cultural, a Funda-
ção Iberê Camargo e a Bienal do Mercosul. Nesse 
contexto, surgiram ainda espaços paralelos, com 
organizações fortes como o Museu do Trabalho, 
o Centro Cultural Erico Verissimo, a Pinacoteca 
Feevale, a Fundação Ecarta, a Galeria Mamute, o 
Estúdio Hybrido, a Galeria Subterrânea e outras 
iniciativas independentes que contribuíram para 

dar mais visibilidade aos artistas gaúchos. “Articu-
lados em redes, num processo de união de forças e 
profissionalização, artistas começaram a desenvol-
ver novas ideias para viabilizar melhores condições 
de trabalho e aumentar suas vendas sem entregar 
os 50% cobrados pelos donos das galerias comer-
ciais, atravessadores com pouco comprometimen-
to, que pouco ou nenhum investimento fazem nos 
artistas”, constata a pesquisadora.

Uma das experiências bem-sucedidas, o Ate-
lier Subterrânea, em funcionamento desde 2006, 
surgiu da necessidade de um grupo de artistas em 
trabalhar num projeto coletivo, tornando-se, des-
de então, um espaço de convergência do processo 
criativo de várias pessoas. Lilian Maus, uma das 
sócias, ressalta que o ateliê é uma associação cultu-
ral sem fins lucrativos e os projetos desenvolvidos 
pela equipe são contemplados com editais e finan-
ciamentos. O espaço conta ainda com a assisten-
te de produção Isabel Waquil e os artistas James 
Zortea, Guilherme Dable, Gabriel Netto e Túlio 
Pinto. Acostumados a trabalhar em processos co-
laborativos, o grupo convida diferentes artistas 
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Bueno, do Jabutipê: identidade e transformação

Galeria de arte do Atelier Subterrânea, criado em 2006

Desculpa aí, ô Gúgol, mas muita coisa o Fra-
ga já sabia antes de vc espalhar conteúdo induzi-
do, informação equivocada, cultura inútil. 

Por exemplo, greve. Nem precisa ser etimó-
logo pra etimologar de ouvido: basta saber das 
paralisações na Place de Grève, em Paris. Antes 
do verbete cruzar os braços, a partir do final do 
sec. XVIII, queria dizer “terreno plano composto 
de cascalho ou areia à margem do mar ou do rio”, 
típico lugar onde os gravetos faziam happy hour. 
Isso até a Wiki sabe.

Hoje greve é direito universal. Imagine im-
por esse conceito revolucionário além do sistema 
solar. Às vezes, até as sondas espaciais nos confins 
estelares paralisam as funções, como celulares 
obedientes ao comando dum sinal grevista. 

Mas é na Terra que a coisa pegou. Não há 
categoria que não recorra a uma paradinha, até 
baterias de escolas de samba ousam interromper 
as atividades, e em pleno desfile de carnaval! 

Ousadia que transparece nos movimentos 
grevistas dos serviços essenciais. Greve bancária 
põe os bancos em xeque; o xis da questão, porém, 

é outro: juros não fazem greve. Os bombeiros 
adotam estratégia insuspeita: param exatamente 
nos períodos que os incendiários param. O notá-
vel é que ninguém nota. 

Já os carteiros contam com os gênios da in-
formática, que inventaram os emails. É a greve 
mais bem disfarçada que há. Na Brigada Militar 
deve haver grevistas: quase não se vê nenhum nas 
ruas. Já greve generalizada, só os generais fariam. 
E o funcionalismo público? Ah, o poder de rei-
vindicação de um casaco largado na cadeira o dia 
inteiro! (Com o cuidado, claro, de não cruzar as 
mangas dos casacos.)

Contorcionistas fazem a greve mais fácil de 
todas: apenas cruzam os braços, sem adotar ou-
tras contorções durante os espetáculos. Para exi-
gir benefícios, pescadores lançam linhas às águas 
sem iscas nos anzóis; de longe, parecem pescar.

Nem todas as greves chamam atenção. A dos 
preguiçosos, infiltrados em todas as profissões, 
costuma aplicar operação tartaruga em qualquer 
expediente. Em vez de pararem por dias ou sema-
nas, se afastam das tarefas por breves instantes, só 

que continuamente. O efeito é o mesmo: baixa 
produção. Deve haver um poderoso sindicato da 
lentidão a coordenar bilhões no planeta.

Em Brasília, a mais forte palavra de ordem 
do país é imbatível: os políticos param segunda, 
quinta e sexta – 12 dias por mês!

Sou favorável a greves por justas melhorias, 
inclusive por melhores condições de greve. Ne-
nhuma classe reivindica hematomas.

FRAGA

Greves
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