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Observações :

Presença de Paulo Peres - Salas Negras. Exposição de desenhos, 
gravuras e pinturas, com textos e depoimentos, numa homenagem 
ao professor que marcou uma geração de artistas no Estado. 
Dentro do projeto Atualidade. De 9.9 a 3.10.
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PREEENCA DE PAULO PERES ABRE DIA 9 NO MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul abre no dia 9, às 

19h, nas Salas Negras, uma mostra com cerca de 60 obras, 

entre gravuras, pinturas e desenhos de Paulo Peres. Este

artista e professor, que anda afastado do circuito de 

deixou uma marca forte na geração de artistasexposições,

plásticos do final dos anos 70. Num levamentamento sobre a

pintura no Rio Grande do Sul, o critico José Luiz do Amaral 

percebeu que Paulo Peres era uma influência unâmime, entre 

os artistas, no aprendizado do desenho, da pintura ou da 

gravura. Ele deu aulas no Ateliê Livre, no Instituto de 

Artes e em faculdades do interior do estado.

Numa homenagem do MARGS e de um grupo de amigos e ex- 

alunos, a exposição reúne as imagens lúdicas e prazerosas de 

Paulo Peres, experiente no ecletismo da composição. As obras 

de pequenas e médias dimensões do artista foram emprestadas 

por Anete Abarno, Alfredo Nicolaiewsky, Ana Alegria, Vera 

Grinberg, Wilson Cavalcanti, Regina Ohlweiler, Maria Inês 

Samarani, Suzana Sommer, Maria Lúcia Cattani, José Luiz do 

Amaral, Marilene Pieté, Marisa Veek, Anico Herscovitz e 

Neusa Sperb.

A exposição fica em cartaz até o dia 3 de outubro e 

pode ser vista de terças a domingos, das 10 às 17h, no MARGS 

(Praça da Alfândega, s/nQ).

2272311 e 221-8456 ramal 29
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AGRADECEMOS CONVITE PARTICIPARMOS DA MOSTRA PRESENÇA DE PAULO PERES 
FORMULANDO VOTOS SUCESSO EVENTO.

FLAVIO OBINO PRESIDENTE DO BANRISUL
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VISUAIS

O Museu de Arte do Estado (Margs) 
abre duas exposições: nas Salas Negras, 
Presença de Paulo Peres, reunindo cerca 
de 60 gravuras, pinturas e desenhos do 
artista. Na Pinacoteca, uma homenagem 
ao centenário de nascimento do pintor 
Ângelo Guido.
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PAULO PERES
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân- 
dega s/n°).
Retrospectiva de desenhos, gravuras e 
pinturas em Presença de Paulo Peres. De 
terça a domingo, das lOh às 17h. Até 29 
de setembro.
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PAULO PERES - Cerca de 60 
obras do artista estão reunidas 
na mostra que abre às 19h nas 
Salas Negras do Margs (Praça da 
Alfândega). Os trabalhos, entre 
gravuras, pinturas e desenhos, 
marcam a importância de Paulo 
Peres na arte gaúcha e sáu uma 
reverência à obra do artista e pro
fessor que influenciou grande par
te da geração de criadores plás
ticos do final dos anos 70. A arte 
de Peres, mesmo que longe das 
badalações do circuito artístico, 
dialogam com ele transforman
do esta negação em afirmação.
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0 MARGS ABRE DUAS NOVAS MOSTRAS
A EXPOSIÇÃO Presença 

de Paulo Peres, inaugurada 
ontem no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, foi 
concebida à revelia do artista. 
"Ele andava meio retraído, 
mas acabou aderindo à idéia”, 
explica o crítico de arte e 
curador desta exposição, José 
Luiz do Amaral. Os cerca de 
60 desenhos (um deles na 
foto), gravuras e pinturas das 
Salas Negras foram recolhidos 
junto a colecionadores e 
ex-alunos de Paulo Peres, 
como Alfredo Nicolaiewsky, 
Anico Herscovitz e Maria 
Lúcia Cattani. A influência de 
Peres pode ser conferida 
boa parte na exposição 
Gaúchos no Acervo do Margs, 
também aberta ontem, 
trabalhos de ex-alunos de 
Peres, ao lado de obras de 
nomes como Iberê Camargo e 
Vasco Prado.

em
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i&i/ys segundo artistas gaúchos
O INSTITUTO Estadual de Artes Visuais 

promove hoje às 18h30min no auditório do 
Edel Trade Center (Loureiro da Silva 2001) um 
debate sobre a obra e as idéias do artista 
plástico alemão Joseph Beuys. Na mesa e na 
platéia, devem estar vários artistas plásticos 
gaúchos. A exposição de trabalhos daquele que 
é considerado o maior nome da vanguarda 
deste século fica no Edel até a próxima 
quarta-feira, dia 15.
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ARTES PLÁSTICAS

Desenhista, pintor e gravador
Os trabalhos de Peres, como este de 1979, estão expostos no Margs até o fim do mês

Paulo Peres é a ausência onipresente
JOSÉ LUIZ DO AMARAL * o artista como o professor revelam-se a 

cada passo na ação, no conceito de arte 
no ponto de vista e no jogo formal de 
seus ex-alunos. E, mais ainda, quando seus 
trabalhos, mesmo que pouco circulem e não 
estejam 'sendo vistos por multidões, estão aí 
com a força da liberdade e da inventividade 
com que, neles, o complexo e o difícil se 
estruturam com a aparência do simples e do 
fácil.

O vigor com que o trabalho de Paulo 
Peres colocou-se, especialmente du
rante os anos 70, no cenário das 

artes sul-riograndense, nos leva a pensar
sobre o sifnificado da presença do artista. 
Aos poucos, Paulo foi-se retraindo, 
teve grande pendor para as badalações do 
circuito. Contudo, não deixou de estar pre
sente neste mesmo circuito do qual tenta 
afastar-se, ou com o qual trava um diálogo 
em que a negação acaba por transformar-se 
em afirmação.

nunca

Uma certa tendência ao grotesco que 
se aproxima mais da relativização surrealista 
dos domínios do real e da fantasia do que da 
densidade de expressionismo; um tratamen
to da figura e da composição que revelam o 
distanciamento irônico que pode aproximá- 
lo tanto do dadaísmo como da nova figura
ção dos anos 60; a liberdade do traço e da 
mancha que não perde a harmonia bem es
truturada das formas picassianas; o gosto 
matisseano da cor; a aceitação do esboço 
como obra e a interferência de processos 
verbais e conceituais que o aproximam 
do conceitualismo e da arte de

O verdadeiro fenômeno artístico impõe-se 
mais como presença qualitativa do que 
quantitativa. Assim, se os trabalhos de Pau
lo Peres têm sido pouco vistos, nem por isso 
deixaram de interferir na organização da 
obra de vários artistas e definir-se como fato 
histórico no contexto da arte gaúcha. Estão 
aí inúmeros nomes também 
consolidada no sistema de arte

com presença 
que con

firmam essa realidade. A própria elabo
ração sobre arte no Rio Grande do Sul 
não se pode constituir sem pensar e analisar 
a presença de Paulo Peres.

processo
dos anos 70; mas, principalmente, um senso 
agudo da organização das formas 
trutura e funções em que os antagonismos, 
as descontinuidades, a mistura de processos 
adquirem unidade propondo-se ao olhar co
mo jogo lúdico e prazeroso. A percepção 
dessas e das outras características

como es-

que se
integram na obras de Paulo Peres, que ainda 
amplia o exercício de sua criatividade com o 
gesto do professor carismático, talvez 
ajudem a compreender sua permanência e 
sua presença.

Paulo Peres é um fato dos mais signifi
cativos na história das artes plásticas no 
Rio Grande do Sul e, a despeito do retrai- 
mento que se impôs, está presente 
presentes estão aqueles que marcam 
caminho semeando influências, lembranças, 
inquietações.

Ele é um fato dos 
mais significativos na 

história das artes plásticas 
no Rio Grande do Sul

nos-

comoOs mais apressados avalistas do 
so medido pela participação nas vitrines 
da moda artística e pela acumulação de 
notas para curriculum, têm tentado ig
norar essa presença. Mas é tarefa impos
sível esquecer Paulo Peres quando tanto

SUCeS- se U

* Professor e critico de arte
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PAULO PERES
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega s/n °).
Retrospectiva de desenhos, 
pinturas em Presença de Paulo Peres. De 
terça a domingo, das lOh às 17h. Até 29 
de setembro.
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Sensível presença na reinvenção artísticaFOTOS / PAULO NUNES

"Um bule tem ares de retrospectiva, mas é 
de leite quen
te e café ma
tinal do artis
ta. Anotar pa- 
ra criar: algu
mas aventu
ras, menos 
cuidado, 
mais cora-

marcada pela homenagem que di
versos artistas plásticos gaúchos 
prestam a este criador.

Entre pinturas, desenhos e gra
vuras, Paulo Peres é referência pa
ra a geração de artistas plásticos 
que aprofundou sua formação no 
final dos anos 70. "Paulo Peres é 
um fato dos mais significativos na 
história das artes do Rio Grande 
do Sul", afirma José Luiz do Ama
ral apresentando a mostra.

Paulo Peres andou longe do cir- presença tão comemorada - com 
cuito das artes plásticas desde 86. aval de nomes como Anete Abar- 
Preferiu a tranqüilidade da aposen- no, Alfredo Nicolaiewsky, Maria Lu- 
tadoria como professor e a dedica- cia Cattani, Anico Herscovitz e Ma- 
Ção a um trabalho espiritual que rilene Pieta, entre outros? Modes- 
desenvolve na terra natal, Arrolo to, Paulo Peres também endereça 
Grande. Antes, porém, foi um dos a explicação à entidade tempo: "a 
principais articuladores do Atelier arte não passa, não existe púlpito 
Livre da Prefeitura Municipal. Tu- ou distanciamento entre mestre e 
do começou após um curso com discípulo", afirma. A maior dificul- 
Iberê Camargo. O então estudante dade, em qualquer tempo, é viver 
Paulo Peres não titubeou e, enca- de arte, reconhece o artista. O res- 
rando o desafio, jogou-se contra o to "é missão que todos têm que

marasmo da época criando carar nesta passagem pela Terra", 
o efervescente centro de for- "O artista, em especial, carrega es- 
mação e aprimoramento das ta tarefa com um misto de beleza e
artes gaúchas, ponto de re- luta", pondera ele. 
ferência nos currículos de to- Foi reconhecendo a exposição em
das as levas de criadores andamento como uma parte de sua 
plásticos. "A dificuldade era tarefa, a mostra foi preparada sem 
igual a de agora, a oportu- que soubesse, que Paulo Peres re- 
nidade e os nomes envolvi- novou sua inquietação. Pensa em 
dos é que estimularam o tra- voltar à criação com urgência. Tem 
balho", descreve Peres.

gem, menos 
prisão, mais 
liberdade. 
Despertar to
do dia pron
to para nova 
caminhada.

Trabalho que teve discípulos

Paulo Peres
Estética Nova." A receita é mais ou 
menos esta. E o autor, que anotou 
os passos desta espécie de poção 
criativa a qualquer interessado, é 
Paulo Peres. O esboço/estudo/es
tético pode ser descoberto entre as 
60 obras em exposição nas Salas 
Negras do Margs (Praça da Alfân
dega) até 3 de outubro. A mostra en-

até um primeiro plano: uma coleti- 
0 que pode explicar uma vacomosartistas/discípulosem94.e esta no Margs
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PAULO PERES
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega s/n °).
Retrospectiva de desenhos, gravuras e 
pinturas em Presença de Paulo Peres. De 
terça a domingo, das lOh às 17h. Até 29 
de setembro.


