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Moradores de Riozinho, no Litoral Norte, toparam servir
de modelos para artistas de Montevidéu e Porto Alegre

Vinte minutos
de imobilidade

O garoto Midiã, de 10 anos,
ficou imóvel por 20 minutos, 
enquanto era desenhado.
Depois conferiu os retratos
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A mãe dele já posou para os 
artistas que vieram de Monte-
vidéu e Porto Alegre, mas Midiã 
da Silva, 10 anos, aluno da quar-
ta série do Ensino Fundamental,
ainda resiste. Até que aceita.

Durante 20 minutos, com a ja-
queta de Fórmula-1 fechada até 
o pescoço, o garoto se mantém 
imóvel, mal pisca os olhos que
uma das desenhistas compara
aos de Chico Buarque. Midiã po-
sa diante de um painel que re-
produz uma pintura da mestre 
modernista Tarsila do Amaral.

O 
painel já estava pron-
to na sala de artes da
Escola Estadual João 
Alfredo quando o co-
letivo Traspuesto de 
un Estudio para un

Retrato Común desembarcou na ci-
dade de Riozinho, no Litoral Norte 
do Rio Grande do Sul. Os artistas
uruguaios, que lideram o projeto, 
bancado pela 7ª Bienal do Mercosul,
não especificam exatamente o que 
os levou a escolher este município:

– Razões arbitrárias e funcionais,
não apenas aleatórias – pondera Fran-
cisco Tomsich. 

Também foi nessa linha a escolha
daquele canto preciso da sala, com o
painel à moda de Tarsila, para posi-
cionar os modelos que chegam. No
primeiro dos 15 dias em Riozinho, a 
turma de artistas tratou de espalhar 
cartazes pela cidade convidando os 
moradores a posar para “Retratos 
Grátis”. Acrescentou números de tele-
fone, mas pouca gente ligou. A cidade 
é pequena, logo se espalhou a notícia, 
as pessoas passaram a aparecer vo-
luntariamente, sem aviso prévio. As 
crianças chegam mais encabuladas,
algumas resistem à ideia de ter que
ficar paradas por 20 minutos. Adultos,
mais dispostos, não apenas posam,
mas contam histórias, destacam o ine-
ditismo da experiência.

– Tenho 54 anos, e essa é a primeira 
vez em que sou retratada – entusias-
ma-se a funcionária público Adelaide 
Rheinheimer. – Eu já tinha ouvido fa-
lar da Bienal do Mercosul pela TV, mas 
não imaginava que faria parte dela.

E sobre os retratos?

– Me achei meio gordinha. 
Os nove artistas, na medida do pos-

sível, trabalham ao mesmo tempo, 
cada um com seu bloco e seu lápis.
Alguns, arriscam o nanquim e a aqua-
rela, o que for possível em 20 minutos,
não mais. O coletivo fixou alguma 
regras: os desenhos não podem ser 
dados de presente nem vendidos aos
retratados, mas quem quiser pode fa-
zer fotocópias. Nenhum desenho rea-
lizado por eles na cidade pode ser co-
mercializado pelos próximos 10 anos. 
Nenhum trabalho pode ser assinado.

– Priorizamos a liberdade – subli-
nha Martin Verges. – Decidimos não 
assinar para que cada autor possa se
libertar de sua obra. Queremos liber-
tar o Mister Hyde de cada um.

Encerrada a sessão, Midiã exami-
na os desenhos para os quais posou. 
Ele se reconhece, parece satisfeito.
Federico Stuntz, um dos desenhis-
tas, revela então o estratagema que 
usou para convencer o menino a 
servir de modelo:

– Fiz uma aposta com ele. Se ele
perdesse para mim no Fla-Flu, teria 
de posar.

As chamadas Residências de Artistas, como aquela realizada
em Riozinho, no Litoral Norte do Estado, fazem parte do Pro-
jeto Educativo da Bienal do Mercosul.

A ideia da curadora deste módulo, a artista argentina Mari-
na de Caro, é que os artistas, de alguma forma, possam esten-
der e repassar às comunidades com as quais entram em conta-
to como funciona seu processo de criação.

Algumas das residências já começaram, outras devem ficar 
para setembro. Os roteiros incluem Porto Alegre, cidades gran-
des como Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas, e localidades 
remotas, como Tavares.

O francês Nicolas Floc’h está trabalhando no Morro da Cruz, 
no centro de Porto Alegre e no Lami. Ele investiga junto a co-
munidades carentes quais são os grandes desejos coletivos. 
Depois de muita conversação, as pessoas chegam a um acordo. 
Aquilo que elas querem – no caso do Morro da Cruz, instru-
mentos musicais para montar uma banda de hip hop –, Floc’h
ensina a fazer com sucata. Essas réplicas serão exibidas e colo-
cadas à venda durante a Bienal do Mercosul a partir de outu-
bro. O valor será integralmente convertido para a compra dos 
equipamentos.

O carioca Ricardo Basbaum leva até Pelotas o projeto Você 
Gostaria de Participar de uma Experiência Artística?, em que 
convida artistas locais a fazer alguma coisa com um estranho 
objeto criado por ele.
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Um retrato para a
Bienal do Mercosul

Alguém dá uma ideia, o sujeito hesita por 
um instante e, quando percebe, já está lá, sen-
tado em uma cadeira, com oito pares de olhos 
voltado para si e sob o aviso de que terá de se
manter imóvel pelos próximos 20 minutos. 
Não parece muito, mas o tempo se expande
sob uma advertência destas (mesmo quando 
ela vem em tom amável e de uma garota):

– Escolhe um ponto fixo e não te mexe.
Outro desenhista tenta dar uma canja: 
– Pode cruzar e descruzar as pernas, mas 

não mexe o rosto. 
O imprevisto da situação dá vontade de

rir, mas quem vai manter um sorriso imóvel 
pelos próximos 20 minutos? E o sono? Como
evitar que as pálpebras caiam se, depois do
almoço, você tem de ficar feito estátua por 20 
minutos? E se der vontade de se coçar?

Tudo parece suspenso na sala. Ninguém fa-
la, cada um concentrado em seu trabalho. O 
modelo percebe apenas os olhares. As cabeças 
se movimentam constantemente, do modelo 
para o papel, do papel para o modelo.

Pergunto:
– Quanto tempo já?
Alguém confere:
– Dez minutos.
– Parece o dobro!
Encerrada a sessão, o modelo tem a chance 

de ver como os outros o veem.

> A sétima edição da Bienal do

Mercosul será aberta em 16 de

outubro, em Porto Alegre.

> A mostra se estende até 29

de novembro. No total, serão 45 

dias de exposição, com visitação

de terças a domingos, das 9h às

21h. Sempre com entrada franca.

> Agendamento para grupos:

 (51) 3254-7500

 (só a partir de setembro).

> Site oficial: 

www.bienalmercosul.art.br

> A mostra, com curadoria-

geral da crítica argentina Victoria 

Noorthoorn e do artista chileno

Camilo Yáñez, tem como conceito 

a noção de “Grito e Escuta”. 

> Os curadores partiram da

ideia de que os artistas são pro-

dutores de conhecimento crítico. 

Para auxiliá-los no trabalho de 

curadoria, chamaram outros oito

artistas, de diferentes países. 

> A mostra terá foco sobretudo

no desenho como tradução do 

pensamento crítico e nos proces-

sos de criação.

> Serão sete exposições:

Biografias Coletivas, no Arma-

zém A5 do Cais do Porto, Fic-

ções do Invisível, no Armazém

A4, Absurdo, no Armazém A3,

Texto Público, no Armazém A5, 

Árvore Magnética, no Armazém

A6, Projetáveis, no Santander

Cultural, e Desenho das Ideias, 

no Margs.

A bienal

As regras:
as pessoas

que são
convidadas 

a possar
não podem 
comprar e

nem mesmo
levar o retrato 

de presente

A contrapartida
A contrapartida dos artistas para a ci-

dade de Riozinho veio na forma de uma
exposição e um concurso no último fim 
de semana. O melhor do que uruguaios e
porto-alegrenses desenharam ao longo de 
duas semanas, selecionado pelos próprios, 
foi apresentado em salas de aula da Escola 
Estadual João Alfredo. Os moradores da 
cidade puderam reconhecer a si mesmos 
e aos vizinhos. O coletivo de artistas pro-
moveu ainda um concurso de desenho in-
fantil sob o tema “Meu lugar”. Na hora da
premiação, a surpresa: todos ganharam. O 
prêmio? Material de desenho.

Artistas partilham
processos criativos


