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O cônsul pintor

Quando na Diplomacia embaixadores e cônsules não são 
h apenas amigos da arte mas artistas, temos algo que sobrepuja 
fr a presença de.adidos culturais, e ísso.mo,Brasil temos tido dos 
ÍÍK dC ?aU- ?laude1’ embaixadpr, .-poeta e dramaturgo .ao 
^ d0 Qual ainda estava Danus Milhaud,-o . compositor mu-
i, sical ambos deixando legenda . no 3io de Janeiro. 
f,.:-.Em Porto Alegre, ternos tido-consulares amigos da - arte e 

£ises. da frança, Japão, Alemanha, Éspanha, Holanda, Uruguai, 
r i aa Gra-Bretanha 'vem. Hamilton Gordon, compositor
1w? que-apresentou obras suas sinfônicas e corais e cursos 
^ dipníiCaiS 'e de tàl ponto se afeiçoou aqui, que se ra-

| 0Sia e,de outros, irá fazer uma mostra-de sua pintura. 
ÍVp„rfí!ata"se de <um -representante diplomático de -quarenta anos 
t c^ado com ~-uma italiana e que nos vem da África do .Sul 
i U1?a can-eira ascendente, e é autòr, de uma tese de con-||g «§&&$ p-aa saga - «■:

Fomos um dia desses visitá-lo na vivenda, no Bairro da 
V h 6 paSsamos um fhn^e^tarde inoxidável.

Trata-se de uma personalidade humana' bem -latina e lusa 
|em sua^sensibilidade e cordialidade. A vivenda .é o homem E 
representativa '-de sua vida e obra, Mobiliário requintado com

L Obfete? ripUeKn reC°nStÍtUem mobiliár’° :P°rtuguês renascentista.
d -pesquisa -sobre o Japao, dos livros, pinturas 

í" piatos aos samurais e suas armas. A presença da . arte e arte- ‘|asiS??n*alnCfn°' A 'ínlha -pel°- °nente Próximo, com .troféus

I v5s.Cada fomos encontrando -as - paredes tomadas de obras’
- de arte plastica,, com desenhos e pinturas e acima o atelier com

P0ik)VaWP^oPlritU1'aS -QUS ° mesmo *tem feito em seu estágio ' 
hírn^'^01 gD Ê' de róais de oito meses: :as águas, uma cabeça 

' '?m revista os cadernos de desenhos com 
' ^fcudos demseu cao, de cavalos.e as figuras humanas. A pintura 
'!&* ? , « atuai. , sua orlentaçao e a néo-figuração livre

reIativa- Predomina a figura humana. Nada 
c infí.ívnt ac^demica- Marca de raça,e de cultura, com sugestões 

^ ;las- correntes Pictóricas. Não faltou ■ o . cancioneiro 
musical de hoje em. tocantes-e pequenas gravações. ,
mos Só° tfvpmn/fmmente ? arte] Portuguesa. Em muitíssimos ” 

u fmp8 uma grande mostra nacional de Portugal -e
°U^a peEsoa1' Aqui -temoB 0 que só em Bienais e nos -

s
nicoTelasrSandfS de^ P^tura de cavalete,-bom -domínio téc- 

f t0'Caprichado e estética de expressão autenti-
| tudo O QUá vimos para não : tirar o

ano auspicioso e- de confraternizarão - e no mesmo período em
do PrS>? S°S£'a* d°S tr°féuS de D‘ Pedro 1 e uma m°rtraao Príncipe de Bragança com seu paisagismo. - 

' T européia e africana destaca o valor da obra de
infernT^ 6 0 nosso público daqui a pouco terá ocasião de
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i Poucas são as novidades para esta semana. Hoje, abre jno^ MMÊS-â_£XPOS[ção 
de pinturas de^osé Sarmento^a quarta desta temporada no alto do Teatro São 
PèdrÕJGIauco Pinto de Moraes continua na Galeria Yazigi até o dia 26, graças à 
excelente acolhida a seus trabalhos, da série "Guerreiros e Bandeiras” (foto). Nas 
outras galerias, continuações das mostras atualmente expostas, enquanto se 
espera uma retomada de aberturas em junho.
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MAR6E JÁ EXPÕE 40 ÓLEOS

O Museu de Artes inaugurou, ontem 
à noite, a exposição de pintura de José 
Lourenço Pereira Sarmento, o cônsul 
de Portugal aqui em Porto Alegre. A 
«vernissage» reuniu, nos altos do Tea
tro São Pedro, artistas e membros do 
Corpo Consular, além de autoridades. 
A exposição que, a partir de hoje, esta
rá franqueada ao público, reúne 40 
óleos em que o pintor-diplcmata deixa 
evidente - na maioria, pelo menos, das 
obras - a forte influência da arte orien
tal, recebida desde a infância, em Ma
cau. Os trabalhos expostos foram to
dos executados nos últimos 5 anos, mas 
José Sarmento revela que, neste perío
do, os anos de 69 e este de 72 são os 
mais decisivos para a sua arte. Além 
das 40 pinturas, também estão expostos 
nas galerias do Museu de Arte 2 livros 
de poesia, igualmente de autoria do 
cônsul português, que pela primeira vez 
expõe seus trabalhos no Brasil. Até 
agora, só o fizera em Lisboa, Coimbra, 
Joanesburgo e Paris

A influência oriental na obra do côn
sul português chamou a atenção do côn
sul do Japão.


