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Observações :

Ota - Salas Negras. Mostra póstuma e retrospectiva da trajetória 
de Otacílio de Oliveira Camilo, o Ota, com xilogravuras reunidas 
por amigos. De 14.04 a 08.05.
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a A IRREVERÊNCIA DE

A irreverência marcou a trajetória de Otacílio 
de Oliveira Camilo, o OTA. Falecido precocemente 
aos 30 anos, esse artista performático, que fazia da arte 
um meio de surpreender e interferir no cotidiano, agora 
é relembrado pelos amigos através de uma mostra 
retrospectiva nas Salas Negras do MARGS. A exposição 
exibirá xilogravuras reunidas por Ricardo Campos, 
Wilson Cavalcante, Maria Lúcia Cattani, Paulo 
Chimendes e Hélio Fervenza.

r
f

OTA recolhia as impressões da vida urbana, da 
mídia, para formar sua própria imagem. Sua gravura, 
tanto podia ser vista no Centro Sul-Americano de Paris, 
como em Curitiba ou numa caixinha de fósforo vendida, 
por ele mesmo, em Porto Alegre. O artista ironizava o 
objeto e o valor da obra de arte. Sua última série tinha 
como tema a cegueira, ligada ao próprio olhar do artista 
plástico. OTA também brincou com a idéia de glória 
narcisista nos trabalhos Os Caminhos da Glória, partindo 
da situação de que o bairro Glória era o seu endereço em
Porto Alegre. A exposição começa no dia do aniversário 
do artista. Ota nasceu em 14 de abril de 1959.
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OTA NAS SALAS NEGRAS

O artista Otacílio de Oliveira Camilo, conhecido como 

faria 35 anos no dia 14 de abril, 

pectiva nas Salas Negras do MARGS, com xilogravuras reunidas por 

amigos Ricardo Campos, Wilson Cavalcanti, Maria Lúcia Cattani, 

Chimendes e Hélio Fervenza.

OTA,

Nesta data, abre uma mostra retros-

s eus

Paulo

i rre-Falecido aos 30 anos, a marca registrada de OTA era a 

verência, e tratava com ironia o objeto e o valor da obra de arte. Sua 

gravura tanto podia ser vista no Centro Sul-Americano de Paris, 

numa caixinha de fósforos, vendida por ele mesmo, em Porto Alegre. Es

ta exposição pode ser vista até 8 de maio, de terças a domingos, 

lOh às 17h na Praça da Alfândega, s/n°.

como

das

2272311 e 2218456 ramal 29
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^4 gravura rebelde de Otacílio Camilo
Divulgação/ZH

Os amigos costumavam definir 
como um rebelde o artista plásti
co gaúcho Otacílio Lara de Oli
veira Camilo (1959-1989), o Ota, 
que será homenageado a partir de 
hoje com uma retrospectiva nas 
Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Margs). 
“Um misto de poeta, boêmio, 
punk, louco, artista, hippie, gra
vador, dark”, descreve o também 
gravador Wilson Cavalcanti. O 
organizador da exposição, Ricar
do Campos, lembra que Otacílio 
sempre trabalhou na contramão: 
“Chegou a um ponto em que 
rompeu com todo mundo e, de
pois, partiu para a auto-agres- 
são”. Ota morreu de Aids em 
1989. Se estivesse vivo, comple
taria hoje 35 anos.

A exposição nas Salas Negras 
reúne quase cem xilogravuras. 
Parte delas será doada ao acervo

Microxilo
Otacílio 
Camilo 
imprimia 
gravuras em 
caixinhas 
de fósforos

cílio questionava muito a arte 
erudita”, recorda Ricardo Cam
pos. “Otacílio atalhava caminhos 
e ia procurar os mestres”. O artis
ta conheceu pessoalmente a 
grande dama do neoconcretismo 
brasileiro, Lygia Clark, e os poe
tas concretistas Augusto e Harol- 
do Campos.

O artista plástico Hélio Fer- 
do Margs pela família do artista, venza observa que Ota fez uma 
Há trabalhos em diversas dimen- espécie de revisão de meios e lin- 
sões, mas as microgravuras, que guagens contrastantes, como o 
Otacílio imprimia em papel arte- vídeo e a gravura, os fanzines
sanai, são consideradas as mais punks e a literatura de cordel:
importantes. Apareciam tanto “Neste sentido, ele foi mais longe 
em caixinhas de fósforos, que o em nossas terras do que qual-
artista vendia à noite nos bares quer outro artista nos anos 80”.
do Bom Fim, como em salões de As gravuras retratam seres em 
arte no Grand Palais des metamorfoses (homem-cabide, 
Champs-Elysées, em Paris. “Ota- mulher-cadeira, língua-serrote),

óculos e bengalas de cegos. “Ten
to estabelecer o máximo de con
tato com os cegos! A cegueira 
humana ou a ausência no escu
ro”, Otacílio escreveu certa vez. 
“A bengala é que me trouxe 
aqui”.

O QUE: exposição de 
xilogravuras de Otacílio 
Camilo
QUANDO: de hoje a 8 de 
maio, de terças a domingos, 
das lOh às 17h 
ONDE: nas Salas Negras, no 
Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°)
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OTA — Margs homenageia da
ta de aniversário do falecido Ota- 
cílio de Oliveira Camilo, o Ota, 
com mostra de suas xilogravu
ras nas Salas Negras do mu
seu. A exposição pode ser visi
tada até 8 de maio, de terças a 
domingos, das 10 às 17h, no 
museu da Praça da Alfândega.
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■ Marcado pela irreverência, o artista Otaci- 
lio de Oliveira Camilo (o Ota) faria 35 anos ho
je. Em sua homenagem, o Margs abre uma 
mostra retrospectiva nas suas Salas Negras. 
São diversas xilogravuras reunidas por amigos.
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o MHOMENAGEM A OTA
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).
Xilogravuras de Otacilio Oliveira Camilo. 
De terça a domingo, das 1 Oh às 17h. Até 8 
de maio.
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HOMENAGEM A OTA - Salas 
Negras do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°). Xilogravuras de Otacílio 
Oliveira Camilo. De terça a domin
go, das lOh às 17h. Até 8 de maio.
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HOMENAGEM A OTA
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).
Xilogravuras de Otacílio Oliveira Camilo. 
De terça a domingo, das lOh às 17h. Até 8 
de maio.
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■ Galeria Emília Gontow dispõe de obras 
de Ota, cuja venda vai reverter para gru
pos de assistência a crianças aidéticas.


