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Riozinho, no Litoral Norte do 
Estado, a 106 quilômetros da
Capital, é cidade pequena, cor-
tada pelo rio que lhe dá o nome
e cercada por morros de vegeta-
ção fechada.

O município reúne pouco 
mais de 4 mil habitantes – a
maior parte deles na região cen-
tral. Essa região central equiva-
le a pouco mais de uma rua.

O
s prédios são baixos.
Os jardins, bem cui-
dados. A vida, serena. 
Há apenas três res-
taurantes. Dificilmen-
te algum deles serve

almoço depois das 13h30min. O 
único bar fica aberto até, no máxi-
mo, 22h, mesmo em noites de sába-
do. A cidade se orgulha de não con-
tar com mendigos nem com casas 
de prostituição.

Dizem que, em Riozinho, só não ar-
ruma trabalho quem não quer. As três 
fábricas do município chegam a em-
pregar moradores de cidades vizinhas 
e maiores, como Rolante. Produzem 
esquadrias, ferramentas e calçados. 

Foi esse cenário pacato que qua-
tro artistas plásticos uruguaios 
– Francisco Tomsich, Martin Ver-
ges, Guillermo Stoll e Marcello Rilla 
– escolheram para desenvolver um
projeto a convite da Bienal do Mer-
cosul. Ainda em Porto Alegre, os in-
tegrantes do coletivo Traspuesto de 
un Estudio para un Retrato Común 
escolheram, para se juntar a eles, três 
alunas do Instituto de Artes da UFR-
GS – Nathalia Garcia (vencedora do 
Salão Jovem Artista do ano passado), 
Claudia Hamerski e Fernanda Ma-
néa – e dois jovens artistas gráficos,
Guilherme Moojen e Federico Stunz, 
argentino radicado na Capital.

A proposta: ao longo de duas se-
manas, o grupo desenha exaustiva-
mente a cidade. Vale desde a fauna e 
a flora nativa até a paisagem urbana. 

O maior foco, porém, são os retratos. 
Já no primeiro dia os artistas espa-
lharam cartazes por Riozinho ofere-
cendo “Retratos Grátis”.

– É uma expedição de artistas que 
se instalam em uma cidade até então 
desconhecida para eles para, a partir 
dali, produzir conhecimento sensível
– resume Martin Verges. 

O coletivo uruguaio já fez opera-
ções semelhantes nas cidades uru-
guaias de La Coronilla e Contijas. 
A primeira, com cerca de 500 habi-
tantes, já foi um cobiçado balneário 
mas encara a decadência desde um 
grave desastre ecológico. A segunda,
na fronteira da Argentina, é pouco
mais do que um lugarejo, com 250 
moradores. Nos dois casos, e esse 
será também o caso de Riozinho, 
tudo se resolve ali mesmo. Os artis-
tas produzem e mostram seus tra-
balhos junto àquela comunidade. O 
que chega aos grandes centros urba-
nos – no caso, o que virá à Bienal – 
é apenas uma publicação, um livro, 
breve relato dessa experiência.

A convite da 7ª Bienal do Mercosul, artistas do Uruguai e de
Porto Alegre retratam a cidade de Riozinho, no Litoral Norte 

Expedição artística
no interior do Rio Grande

Desenho a grafite
(ao lado) reproduz a
fachada da mais antiga
casa de Riozinho

Leia mais sobre a 
Bienal do Mercosul
na página centralSegundoCaderno
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A mesma igreja 
na visão de dois

artistas do grupo. 
Eles decidiram não

assinar os trabalhos

Propriedade rural nas imediações da cidade,
no Litoral Norte do Estado
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