
EXPOSIÇÃO

'» PINTURAS DE JADER SIQUEIRA : O DISCO SOLAR "

DAC/SEC

MARGS

MARGS (Salg. Fe)

23

17 10 7U 27 10 7k

w %
Inauguraçao : 17/10/7Ü as 20 horas

m A

Esta mostra integra as comemorações do Biênio da Co
lonização e Imigração no RS.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RS 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS ■ MARGS

Cém a honra de convidar rPoó6a Excelência 
e Exceleniíóéima 'pamilla para a abertura da Expoéiçâo

"^pinturas de ^}ader de Siqueira"

dia 1J- de outubro, quinta-feira, âó 20 faraó, no Ofluóeu de sArte do ''Rio Grande 
do Sul, sAvenida Senador Salgado -pilho, 235, 1.° andar.

'período da Expoóiçâo: de 77 a 27 de outubro.

Eóta expoéiçâo faz parte daó comemoraçõeé do 'Biênio da Colonização e Jmígração, 
no 'Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, outubro de 1974.
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O Museu de Arte em Outubro
O Museu de Arte cio Rio 

Grande do Sul, dando conti
nuidade à orientação que vem 
adotando, no sentido de apre
sentar à comunidade rio-gran- 
dense o que há de mais im
portante e atua lem matéria 
de artes visuais, programou pa
ra outubro do corrente ano, 
quatro importantes exposições. 
Assim, o público terá oportu
nidade de apreciar de 4 a 13 
cie outubro, numa promoção 
de Departamento de Assuntos 
Culturais da. SEC e do Insti
tuto Cultural Brasileiro Ale
mão. a mostra de Bcclo-Boden 
e Egon Eppich, artistas gráfi
cos alemães, com interessantes 
trabalhos influenciados peíaop 
e pop-art: de 17 a 27 deste 
mês. o MARGS programou a 
mostra dos recentes trabalhos 
de Jader de Siqueira, ceramis- 
ta conhecido em nosso meio, e 
que apresenta agora pinturas 
cujo título para o tema cen
trai é “O Disco Solar”. Am
bas as exposições acima men
cionadas serão realizadas na 
sede do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, na Av. Saiga- 
do Filho, 235, l.o andar.

Prosseguindo em sua pro
gramação do Departamento de 
Assuntos Culturais da SEC e 
do Conselho Britânico, o ....

* MARGS programou de 15 a 
27 de outubro, a Mostra de 
Gráficos Britânicos da Déca
da dos 60. a ser realizada no 
Instituto de Artes da Univer
sidade Federal que assim em
presta sua colaboração para 
este acontecimento cultural tão 
importante para nossa comu
nidade.

O MARGS prevê ainda em 
sua agenda deste mês, em sua 
sede da Salgado Filho a mos
tra dos recentes trabalhos do 
conhecido pintor Dimitris A- 
gnstopoulos que se prorrogará 
até o mês de novembro.

Vemos assim que o Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul não pára suas atividades 
e dinamiza sua programação, 
procurando atingir com isso o 
grande público da comunidade 
do nosso Estado dentro do es
pírito de orientação didática 
que o tem caracterizado em to- 

_dos estes anos de atividade.
^P. S - fc,--*?
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JADER SÍQUÉlR
A partir de 17 de outubro, Jader Osório de Siqueira, conhecido 
artista plástico gaúcho, estará mostrando os trabalhos de sua 
nova fase — telas a óleo — na Galeria do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sui. Dc sua nova fase diz Jader Siqueira: "Esta nova 
fase a óleo, que denomino de "Disco Solar", nada mais e do que 
o resultado de todo um trabalho que venho realizando desde al
gum tempo. Tendo o Sol, o astro rei. como motivação, tema que 
mc foi sempre muito atraente, tento rcproduzi-Jo com comple
mentos que emanem de sua luz. Em alguns trabalhos há um pou
co de misticismo espiritual pelo qual me sinto ligado". “O Disco 
Solar e a Estrutura Balanciada" é o nome do quadro da foto e 

integra a fase “Disco Solar” de Jáder.
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QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1974

CORREIO DO POVO

JADER DE SIQUEIRA NO MARGS
Jader Siqueira, um dos mais conhecidos artistas plásticos do Rio 
Grande do Sul estará, a partir de 17 de outubro, com exposição 
individual no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Jader re
torna com trabalhos a óleo, dentro de um ciclo que denomina 
“Disco Solar”, e que tem como ponto central de criação o as- 
tro-rei, o Sol. De seus novos trabalhos Jader diz: “Procuro 
mergulhar meus pincéis em um mundo de cores, numa tenta
tiva de mostrar um novo mundo, numa linha talvez de mistica 
oriental. Se conségui ou não, eu mesmo não sei. O que me 
interessa é transmitir minha harmonia interior, já que somos ins
trumentos onde passa a corrente da vida”. Na foto Jáder e 

um de seus trabalhos da íase “Disco Solar”.
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QUINTA-FEIRA COMEÇA MOSTRA DE JADER
A partir da próxima quinta-feira, dia 17 do corrente 
Galeria do Museu de
25 telas a óleo de
dros de Jader de
tista confessa sempre 
luz, o que confere a
aos quais me »nto intensamente Usado". Na To to." Jader'"com "O Disco Solar na Pro-ramacáo 

Sistemática J , um dos muitos trabalhos da atuai fase. 8 Ç
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Eduardo Conill

O Disco Solar
na Dinâmica

Estrutural",
óleo de Jader

Siqueira-

mais, no MARGS
Hoje à noite, às 20 horas, o Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul estará apresentando a in
dividual dos trabalhos em óleo de Jader Osório 
Siqueira. O artista, incansável pesquisador de 
materiais, já passou por fases qu© lhe conferi
ram sempre inúmeros prêmios e a opinião sem
pre favorável de crítica e público — já fez ce
râmicas sensacionais, "construiu” imensos qua
dros com tijolos (numa técnica exclusiva sua), 
trabalhou quadros com pregos e serras e chega 
agora ao Disco Solar. É completamente avesso 
às mostras marcadas com muita antecedência 
pois não gosta de trabalhar sob encomenda è 
com data marcada, por isso sua longa distân
cia, das galerias e por isso^ também, que inicia 
esta com um bom número de trabalhos adquiri
dos. Os trabalhos ©m exposição a partir de 
hoje podem ser adquiridos sob financiamento 
de Ficrisa Axelnud.

Extremamente comunicativo, Jader Siqueira 
gosta de ouvir opiniões sobre sua obra: “Quan
do o espectador comum aprecia um trabalho 
meu, a sensibilidade é dele, portanto, o faz den
tro de seus padrões, merecendo todo o meu 
respeito. Quanto à apreciação de um cri ico ou 
pessoa com certa vivência artística, apraz-me 
ler ou ouvir a interpretação, dentro dos crité
rios e padrões rígidos de arte, sem imposições 
de regras estranhas ou preconceitos”.

"Pretendo continuar na pintura. A pesquisa 
e o trabalho de agora fixaram minha atenção.

Sinto que há muito ainda paro criar dentro do 
tema que me propus, continuarei trabalhando 
nesta técnica. A verdade é que ainda não senti 
aquela realização total tão procurada; vários 
trabalhos deram-me satisfação enorme de fazê- 
los e, depois, admirá-los. Mas, ainda busco es* 
se estágio de sa isfação que é a realização e, 
na busca, o importante é pesquisar e saber que ^ 
poderemos encontrar sempre o melhor momen
to, numa supsração contínua.

"A arte caminha para oima libertação totaL 
As expressões se agrupam e todos os ma*eriais 
são explorados. Esta liberdade total implica na 
necessidade d© aceitação sem preconceitos. A~ 
lém da criatividade, difícil é estabelecer crité
rios que possam servir de medidas para a área 
da qualidade. O problema não é “gostar ou 
não", envolve principies e estruturas que, qua
se sempre, estão fora do alcance do grande 
grupo, daí a divergência de opiniões na apre
ciação. Muito bem aplicado, principalmente em 
B enals, o termo “Propostas” para as arrojadas 
experiências artísticas que são apresentadas,, 
sem preocupação com finitude, porém fixando- 
se como pesquisa e exploração de idéias e es- 
truura. O movimento das Bienais é sumamente 
importante, tanto para os artistas como para 
o público, que, de dois em dois anos como diz 
o nome, tem a oportunidade de apreciar de for
ma global as mais desafiadoras expressões artís
ticos da arte do momento.

8b^ 17 de outubro de 1974 — Quinta-feira
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A arte caminha:

para uma libertação total. 

Esta liberdade total implica 

na necessidade
de aceitação sem preconceitos".

Palavras do pintor Jader 

Osório Siqueira que inaugura 

mostra individual hoje à noite .

y

(Leia Eduardo Conill, nosso crítico de arte, na página 8)

*
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As pinturas de Jader
Hoje, às 20 hs, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, estará sendo 

inaugurada a mostra dos recentes trabalhos do conhecido artista gaúcho Jader de 
Siqueira. A referida exposição se estenderá até o dia 27 deste més, numa pro
moção do Departamento de Assuntos Culturais da SEC e do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Jader de Siqueira estará apresentando, nesta mostra, uma te
mática de inspiração mística, intitulada 0 Disco Solar, que é uma perspectiva 
nova em sua busca intelectual e pesquisa plástica. Utiliza nessas telas, o tra
tamento geométrico das formas, numa busca de simetria proposital, de movimen
to rítmico, cíclico, e preocupa-se com a estrutura da cor, empregando as nuances 
gradativas que nos reportam à observação direta do espectro solar. (Salgado Filho, 
235 - 1° andar).
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Cf. TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 1974

0 pintor Jacler <le Siqueira
Há sete anos Jacler de Siqueira surgiu como céramista com 

seus galos, objetos e painéis ceramisticos e as figurações huma
nas cie deformação expressionista. Um triênio apôs sc projetou 
com os painéis de crítica social em obras que passaram da argila 
para o metal com serras circulares e pregos colados em telas de 
madeira, fazendo mesmo um grande painel de azulejos. Não pa
rou aí e em salões coletivos do RGS extraordinariamente sc des
tacou, no momento em que os objetos marginalizaram nos regu
lamentos a multimilenar ceramística.

Ei-lo aqui em plena pintura a óleo, numa pessoal e corren
te evolução, mostra no Museu de Arte do RGS. onde ocupa chias 
salas com trabalhos de pcrte e técnica arlesanal límpida e estéti
ca abstrata de composição, cromatismo gradualista, não faltando 
significados em suas 23 motivações.

O que chama a atenção é a unidade estilística do artista 
plástico, que transpõe sugestivamenbe para a pintura a óleo a te
mática, antes em painéis estruturais e compositoriais e aqui no 
jogo caligráfico e cromático de suas variadíssimas motivações 
pictóricas, em tudo havendo criatividade, gosto e domínio no que 
plasma e comunica.
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QUARTÁ-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE T973

pin-ur 
JAD&
A titular da >í.a IJeiegacia de 

Educação recomj^dagis escolas 
de Portd/áíegrtí- que,.tisitem. no 
Museu de1 Artes do''ÍUc Grande 
do Sul (Av. Senadcfr Salgo Fi
lho, 235. l.o andar), em horário 
comercial, a exposição de qua
dros do prof. Jader de Siqueira. 
O acervo ficará exposto até 27 
do corrente. A referida exposição 
faz parte das comemorações do 
Biênio da Colonização e Imigra
ção, no Rio Grande do Sul, ten
do o patrocínio do Departamento 
de Assuntos Culturais da SEC.

O autor iniciou sua educação 
ar .istica na Escola de Belas Ar
tes. de Pelotas. Foi aluno des 
professores Aldo Locatelli e Tbe- 
rê Camargo. 'Participou de cur
sos ligados às Artes Plásticas, 
tendo realizado exposições indi
viduais e coletivas, não só neste, 
como em outros Estados. É pro
fessor, pintor, ceramista, dese
nhista, decorador. Desta vez a- 
presenta uma série de trabalhos 
a óleo. dentro de um ciclo que 
denomina “Disco Solar”, e quo 
tem como ponto central da cria
ção. o astro-rei, o Sol. Seus tra- : 
halhés são 
tudantes 
cação do

aos es- 
$ dedi- 
«resenta

esse acervo depois, fléVum total 
domínio da técnica empregada.
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ÚLTIMOS DIAS DA MOSTRA DE JADER

Amanhã, domingo, termina a mostra dos trabalhos resultado da 
última pesquisa que Jader de Siqueira fez nas artes plásticas: 
“O Disco Solar”. A exposição, montada na Galeria do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul (Av. Senador Salgado Filho, 235 
— l.° andar), apresenta 25 telas a óleo e tem como motivo cen
tral o disco do sol e a luz que dele se irradia. Os trabalhos de 
Jader ainda podem ser admirados no dia de hoje. Na foto. “O 
Disco Solar na Programação Sistemática II”, um dos trabalhos 

que o artista incluiu na sua fase solar

*



museu de arte do rio grande do sul departamento de eiência e cultura
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VISITANTES

.166ESTUDANTES

40UNIVERSITÁRIOS

79PROFESSORES

63ARTISTAS

80OUTRAS CIDADES

1OUTROS ESTüDOS

OUTROS PAÍSES 11

107DESTAQUES

FREQUÊNCIA DIÁRIA: 54 visitantes

TOTAL GERAL: 547 visitantes


