SEMINÂRIO A ARTE COMO CONSTRUÇÂO DE MUN DOS

FAMA LEVA ART BRUT PARA ITU
COM INAUGURAÇAO DE EXPOSIÇAO DO BISPO DO ROSÂRIO, SEMINÂRIO INTERNACIONAL A ARTE COMO
CONSTRUÇAO DE MUNDOS LEVA A ITU DISCUSSÔES EM TORNO DA ART BRUT, OU ARTE OUTSIDER, E
APRESENTA ARTISTAS QUE INTEGRAM O MOVIMENTO E ESPECIALISTAS SOBRE O ASSUNTO
POR JAMYLE RKAIN

PROGRAMADO PARA O FERIADO de 7 de setembro
na Fabrica de Arte Marcos Amaro (FAMA), em ltu, o
seminario internacional A Arte como construçao de
mundos reune quatro profissionais que apresentarao
ao publico a riqueza e a diversidade de artistas por
tadores de sofrimento psfquico no Brasil e no mundo
- ligados ao movimento inicialmente cunhado pelo
pintor francês Jean Dubufett como Art Brut, também
conhecido como Arte Outsider. As convidadas debatem sobre a beleza e a força nos trabalhos de artistas
asilares. O encontro é realizado pela FAMA-Fabrica de
Arte Marcos Amaro, tem o apoio da Galeria Estaçao e
organizaçao de ARTE!Brasileiros.
A abertura do seminario tera falas de Marcos Amaro e
Raquel Fayad, respectivamente presidente e diretora
da FAMA. Amaro, que é empresario, colecionador e
artista, vem investindo sistematicamente na preser
vaçao e recuperaçao de espaços à serviço da arte
contemporânea e da cultura. Sua fundaçao participa
da recuperaçao do acervo do artista Bispo do Rosario
e da cela onde viveu, que sera aberta ao pûblico para
visitaçao no Rio de Janeiro.
Elisabeth Telsnig, curadora e doutera em Historia da
Arte, é uma das participantes que discorrem sobre o
assunto. Representante do trabalho do artista austrfaco Josef Hofer, ela comentara sua produçao em
uma organizaçao social para pessoas corn deficiências
ffsicas e intelectuais em Ried, cidade da Austria onde
conheceu Hofer em 1997. Além disso, ela discutira a
obra do artista e pretende falar sobre a convergência
entre seus trabalhos e os do artista Egon Schiele.
"Hoje, Hofer é considerado um 'classico' da Art Brut
e suas obras estao representadas em todo o mundo
em importantes coleçê\es e museus", ela pontua.
Ja a curadora francesa Savine Faupin, responsavel por
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ELISABETH TELSNIG
Art Brut no Museu de Arte Moderna, Contemporânea
e Art Brut de Lille, na França, refletira sobre o assunto
partindo de Dubuffet. A instituiçao da quai faz parte
possui a coleçao de Art Brut do artista, corn mais de
3500 trabalhos doados em 1999.
Autora do livra O avesso do imaginario: arte contem
porânea e psicana/ise (Cosac Naify, 2013) e curadora
da exposiçao Lugares do Delfrio (Museu de Arte do Rio
e Sesc Pompeia), a psicanalista Tania Rivera pretende
apresentar a pesquisa em torno de seu artigo sobre
Arthur Bispo do Rosario publicado no recente nûmero
37 da revista Arte & Ensaios, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutera em Psicologia e
professera da Universidade Federal Fluminense
(UFF), Tania procura, nessa pesquisa, "suspender
o véu de romantizaçao da figura de Arthur Bispo
do Rosario como gênio louco e marginal". Essa
tendência, de acordo corn ela, acaba por
"naturalizar sua condiçao como patologia
e ocultar sua condiçao de imigrante,
pobre e negro".
Também sobre o artista, a médica e
diretora do Museu Bispo do Rosario Arte
Contemporânea, Raquel Fernandes, relatara
o trabalho da instituiçao "corn sua coleçao e como
suas açê\es se desdobram para além das galerias, em
uma relaçao corn seu territ6rio, que visam estabelecer
novas possibilidades de convfvio mediadas pela arte e
cultura". Fernandes deve discorrer sobre os trabalhos
do museu, que fica dentro do lnstituto Municipal de
Assistência à Saûde Juliano Moreira, no Rio de Janeiro,
e oferece a pacientes e moradores do entorno uma
escola de artes.
o seminario foi concebido como parte da reflexao
necessaria em torno de Bispo do Rosario, diagnosticado
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corn esquizofrenia-paranoide. Ele ja teve suas
obras expostas em inumeras mostras nacionais
e internacionais, incluindo a Bienal de Sao Paulo,
e, agora, inaugura uma importante retrospectiva
em ltu, na FAMA. Bispo do Rosario: as coisas do
mundo tem curadoria de Ricardo Resende, que
sera mediador do seminario. "A seleçao de tra
balhos de Bispo observou o gesto de serializar,
organizar e multiplicar como pratica artfstica, tal
como se via na industria têxtil, quando os operarios
é que 'produziam' as coisas que seriam usadas no
cotidiano", escreve Resende no texto curatorial.
Se desdobram no espaço da FAMA mostras simul
tâneas de Pola Fernandez (vencedora do Editai de
Ocupaçao da instituiçao), corn obras produzidas
durante residência no Museu Bispo do Rosario, e
uma coletiva de artistas corn obras que conversam
corn a produçao de Bispo: Carmela Gross, Louise
Bourgeois, Nazareth Pacheco e Sonia Gomes.
Corno parte da programaçao do seminario e para
melhor apreciaçao da densidade e singularidade
destes artistas, dia 9 de setembro a Galeria Esta
çao abre, em Sao Paulo, exposiçoes do brasileiro
Fernando Diniz e do austrfaco Josef Hofer. Falecido
em março de 1999, Diniz era, para Mario Pedrosa,
um artista dotado de uma força decôrativa que
nunca desarmava. 0 artista frequentou a Seçao
de Terapêutica Ocupacional (STO) do Centro Psi
quiatrico Pedro Il. 0 STO foi fundado por Nise da
Silveira para estimular as habilidades de expressao
dos pacientes. A mostra, corn curadoria de Luiz Car·
los Mello e Eurfpedes Junior, faz um recorte entre
as cerca de 30 mil peças produzidas pelo artista.
A exposiçao de Diniz é uma parceria institucional
corn o Museu de lmagens do Inconsciente (MIi).
Pela primeira vez no Brasil, Josef Hofer tera indivi·
dual na Galeria Estaçao, corn curadoria de Elisabeth
Telsnig. O artista, surdo e mudo, nascido na Austria,
teve sua obra e sua historia conhecidas por Vilma
Eid, diretora galeria, em viagens aos Estados Unidos
e à Europa. Em 2018, ela foi conhecer o trabalho
de Telsnig frente à representaçao do trabalho de
Hofer e, neste momento, decidiu mostrar a obra
do artista para o publico brasileiro. Para ela, é
importante fomentar o interesse em Art Brut no
Brasil. "Na Europa ha interesse e também mercado,
existe inclusive uma feira", ela comenta.
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FERNANDO DINIZ, SEM TfTULO, 1987, GUACHE SOBRE CARTOLINA

