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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Têm a honra de convidar Vossa Excelência e 
Excelentíssima Familia para a inauguração da EXPOSIÇÃO 
DE ESCULTURAS DE LUIZ GONZAGA, dia 6 de agcsto, quarta- 
feira, às 19 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
Avenida Salgado Filho, 235, l.° andar.

Período da Exposição: de 6 a 24 de agosto

Porto Alegre, julho de 1975

CORREIO DO POVO

Escultura 

no MARGS
Uma nova mostra do escul

tor (Luls Gonzaga Mello Go
mes no iMuseu de Arte do Rio 
Grande do Sul será realizada 
no período de 6 a 24 de agos
to próximo, com promoção do 
Departamento de Assuntos. Cul
turais da Secretaria de Educa
ção e Cultura.

Luís Gonzaga, jovem escul
tor, é uma das novas promes
sas que podem se conjugar aos 
diversos valores que o estado 
gaúcho possui no campo das 
artes plásticas, devido à sua 
dedicação ao trabalho e tam
bém ao dimensionamento de 
suas esculturas.

O escultor, por seus recur
sos técnicos de multa expres
sividade. está se revelando co
mo um dos talentos mais pro
missores da nova geração de
dicada a escultura no sul do 
pais.

Luís Gonzaga já recebeu vá
rios prêmios cm Porto Alegre 
e sua exposição tem promoção 
do DAC-SEC sempre preocupa
do em prestigiar os novos ta
lentos que contribuem à um 
maior dinamismo no campo ar
tístico do Rio Grande do Sul.
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Assunto

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA

AGENDA :r ufriner

Em Brasília, começa hoje o 
VIII Festival do Cinema Brasi

leiro, incluído nas comemorações 
do 15.o aniversário daquela cida
de. Os filmes concorrentes são: 
«Comoasso de Espera», de Antu- 
rves Filho; *A Guerra Conjugal», 
de Joaqulin Pedro da 
«A Rainha Diaba», de Antonio 
Carlos Fontoura; «A Lenda de Li

de André Luís de Oli- 
os Bruxos Esca

pam», de Waldir Escolani e 'De
liciosas Traições de Amor», de 
Domingos de Oliveira, Teresa 
Trauman e Phidias Barbosa.

Escultura de Luís Gonzaga. 
Ele vai expor no MARGS 

de 6 a 24 de agosto

Andrade:

birajara» 
veira; *Nem

0 O escultor Luís Gonzaga pre- 
série de trabalhospara uma

para a individual que vai realizar 
no MARGS, de 6 a 24 de agosto. 
Ele reside em Santa Marra onde 
leciona no Centro de Artes da 
UFSM. No ano Dassado, participou 
de duas coletivas em Porto Ale
gre: tapeçarias na Guignard e es
culturas na Galeria do Instituto de
Artes UFRGS.

sjí Próxima quinta-feira, às 21 ho
ras, no teatro d® Câmara, es

tréia um espetáculo do Grupo Ex
perimental de Dança. Formado pe
la Associação de Professores de 
Dança do RGS, este conjunto vem 
realizando um trabalho Inovador no 
gênero, mostrando agora o resul
tado de suas mais recentes pes
quisas .

O Grupo de Teatro Renascen
ça estreou no último sábado, 

em Santa Cruz do Sul, o espetá
culo -Telhados Vermelhos», peça 
escrita e dirigida por Flavio Quin
to. No elenco, Gianni Godoy, EBa
ne Dorneles e Adolfo Hazekman. 
Após uma série de apresentações 
no interior (Pelotas, Bagé, Santo 
Ângelo), a peça deverá ser ence
nada no Clube de Cultura.
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Artes Plásticas Eduardo Conill

OLEO de Nelson Jungbluth: acervo do IAB.
i—,

ESCULTURAS DE LUIZ 

GONZAGA NO MARGS
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

(DAC/SEC) está convidando 
guraçâo da mostra de esculturas de Luiz Gon
zaga, dia 6 de agosto, quarta-feira, 
novo horário de vernissages “19 horas”. A ex
posição que permanece aberta ao público 
período de 6 a 24 de agosto já contará em sua 
inauguração com as reformas e melhoras 
sofridas pelo Museu ainda antes de sua mu
dança definitiva de local. O Dr. Luiz Inácio 
Franco de medeiros, Diretor do Museu, fez 
com que as reformas melhorassem conside
ravelmente o aspecto interior das salas de ex
posições que guardavam ainda características 
dos ambientes anteriormente instalados 
prédio.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO 
BRASILpara a mau-

A Galeria do IAB está apresentando 
presente mês de julho e parte do mês de agosto 
o seu acervo. Devido ao esvaziamento : 
cidade sofre nas férias e a necessidade de 
retomada em sua programação a Galeria está 
mostrando trabalhos excelentes e dos nomes 
mais conhecidos no Brasil e exterior que com
põem sua coleção.

De sua programação para o próximo se
mestre ja se pode contar com o nome de Far- 
nese de Andrade, um dos poucos artistas 
brasileiros que mais vende e é bastante co
nhecido no exterior residindo atualmente em 
Barcelona. Entre os meses de setembro e 
outubro a mostra de Farnese estará 
tituindo talvez no maior acontecimento 
tes plásticas no Rio Grande do Sul neste ano.

.Entre as obras que fazem parte de 
posição atual, o IAB está mostrando os de
senhos de Plínio Cesar Bernhardt

em seu no

no que a 
uma

no

Ainda com o patrocínio do MARGS, SEC, 
DAC, Instituto de Artes da UFRGS e Instituto 
Cultural Brasileiro Alemão foi inaugurada 
quarta-feira última (dia 30) na Galeria 
Exposições do Instituto de Artes da Univer
sidade do Rio Grande do Sul a mostra de 
Gravuras Alemãs “Fantasia e Realidade”. Um 
trabalho do mais alto valor esse

se cons- 
em ar

de
sua ex-

. as gravuras 
de Marcei 1 o Grassmann, Lapinski, Darei, Oc- 
tavio Araújo e Tarsila, fotografias de Sérgio 
Axelrud, objetos de Paulo Roberto Leal e 
Umanski, pinturas de Ado Malagoli, Inah 
Fantoni, Antônio Maia, Scliar, Nelson Jung
bluth e jóias de Ivo Pedro Wagner.

em que essas
entidades se empenham mostrando, 
poucos, a arte de todo o mundo - suas técnicas, 
suas temáticas e suas tendências - permitindo, 
inclusive, uma visão global e comparativa 
a nossa arte.

aos

com
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESCULTURAS NO MARGS EM AGOSTO
Aperfeiçoando-se com Christina Balbão, em Porto Alegre, Luiz 
Gonzaga Mello Gomes, conhecido artista plástico de Santa Ma
ria, onde leciona na universidade daquela cidade, estará rea
lizando sua primeira mostra individual desta forma artística, 
em Porto Alegre. A exposição ocorrerá entre 6 e 24 de agosto 
próximo, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul• Gonzaga 
tem exposto seguidamente na capital gaúcha sobretudo na 
técnica de tapeçaria e botiques, em que também é exímio cria

dor. Na foto, um de seus trabalhos.

•o lembrada Biarritz 

a da nobreza européia
Esse hotel é supremo e seus 

preços condizem. Um quarto 
duplo está na ordem de 650 
cruzeiros diários (dependendo 
naturalmente das flutuações

nosco numa excursão de um 
dia até San Sebastian.

Disseram-nos que há um 
trânsito intenso através da 
fronteira por parte dos fran-
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QUARTA-FEIRA, DIA fi _ Após ter pas
sado por uma série de reformas, o MiARGS 
reinicia suas atividades com uma individual 
do escultor Luís Gonzaga. Radicado em Santa 
Maria, pertence ao corpo docente da UFSM. 
Nesta exposição ele trará uma série de traba
lhas em resina que ficarão no MARGS até o 
dia 24. A inauguração está marcada 
19 horas- para às

■
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Escultura de Luís Gonzaga
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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ESTÁGIO 1: A Secretaria de Educação e Cultura, 
o Departamento de Assuntos Culturais e o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul estão convidando 
para a inauguração da mostra de esculturas de 
Luiz Gonzaga, às 19 horas da próxima quarta- 
feira, no. Museu de Arte. A Exposição de LG fica 
aberta até o dia 24 de agosto.

MARGSMostra no
No Museu de Arte do Rio Grande do Alegre, com uma escultura em madeira

Sul iniciou ontem a Mostra de Escul- policromada. Na exposição do MARGS,
turas de Luís Gonzaga Mello Gomes. A Luís Gonzaga apresenta 12 esculturas
pfomoção do DAC/SEC, objetiva pres- em resina sintética, recurso técnico de
tigiar os novos talentos que contribuem muita expressividade. Gonzaga está se
com sua participação no campo artís- revelando como um dos talentos mais
tico do nosso Estado. Luís Gonzaga promissores da nova geração, dedicado
Mello Gomes, é professor da Univer- à Escultura, no sul do país. A mostra se
sidade de Santa Maria e já ganhou um estenderá até o dia 24/8. (Avenida
prêmio no Salão Cidade de Porto Salgado Filho, 235.)
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Esculturas em resina sintética
„ „? Muffu de Arte do RGS está propondo a mestra de Luiz 
om.zaga Gomes Melo. jovem artista e professor na Universidade 
2rJ Santa Maria. Formado pelo Instituto de Artes da 

G.’ hí d€z an?s se Poetou em Salão “Cidade de Porto
- vgie e desde então tem figurado em salões coletivos. com ex- 
penencias em batique. Trilhando a Eahia e Minas Gerais se 
níaScmli0 b?rro??. brasileiro e seu resultado aqui está nesse

ÍS .volumetnco barroquento. de doze. peças esculpidas 
smtéti.í?" (com motivações simbólicas, plasinandp cbras 

sugestivas e significativas no seu elan neobarrcco. Premiado na-
iaiJOt*0* de \res vez!s entre Pôs. o jovem artista e professor tem 
.alento e mostra sentido de pesquisa de nossas raízes nacionais
- sua mspiraçao e condizente 
Carlos Scarinci.
esnpíhn^íSPS S€ r!abre ?om a PrinciPal sala pintada e sem os 
“pníiiw, ™ J01,?0 das co,unf Ca-s do tempo em que foi sede do 

c,u.be • °,Pue destoava e a<?cra dá a impressão de maicr 
o paço e austeridade, contribuindo pa’-a o relevo da mostra pes- 
.-oal que e a primeira que faz Luiz Gonzaga.

e sua mestra é apresentada por

R. O. í
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Quem
caminho que não leva a lugar nenhum

tiver talento percorre um

Desde quarta-feira o Mu.seu de Arte do Rio Grande db Sul 
está mostrando 12 esculturas do jovem artista gaúcho Luiz Gon
zaga. Gonzaga nasceu em 1940 em Júlio de Castilhos. cursan
do o Instituto de Relas Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul em 1966. Participou de vários salões, recebendo 
prêmios em tapeçaria, cerâmica e escultura.

Seus trabalhos ficam to MARGS (Av. Salgado Filho. 235) 
até o dia 24 de agosto deste mês a podem ser vistos no horário 
comercial.

< P — Tuas figuras são bar
rocas. Essa influência é cons
ciente, buscada ou não tens 
nenhuma explicação racional 
para ela?

GONZAGA — Sempre me a- 
traiu esse misticismo todo, es
sa, sensualidade do barroco, 
atração que fez com que eu 
procurasse a Bahia e Minas.
Viagem de buscas, viagem de 
encontro de raízes, que é claro 
que se refletem no que faço 
mas consigo determinar o li
mite exatõ dessa influência.
Minha obra é sempre o resul
tado — muitas vezes inespera
do — de tcdas as coisas que 
Unho absorvido, somatório de 
experiências e sensações.

CP —- E isto sempre foi as
sim, essas formas aladas, essa 
figura humana, ou a exposição 
do MARGS marca o começo 
de um novo caminho?

GONZAGA —, Há um per
manente espanto. Elas me 
surpreendem, pois às vezes, 
durante o momento da criação, 
de entrega ao trabalho, a Im- 
Ptesão que tenho da escultura 
que estou fazendo é diferente 
do resultado. Daí a ênfase que 
eu dou à intuição, à manifesta
ção, à manifestação livre sem 
seguir um roteiro calculado, 
determinado.

CP — Como tu mesmo dizes, 
toda obra de arte é uma reve
lação do artista, é a projeção 
inconsciente de seus senti
mentos. retrato de seu univer
so sensível. Se isso é verdade 
como reages entào aos críticos 
que determinam símbolos e en
contram explicações para teu 
trabalho?

GONZAGA — Gosto do que 
Searinci escreveu sobre as es
culturas que estou mostrando 
no MARGS. Sua apreciação 
crítica é fruto de muitos en
contros. de horas inteiras em 
que trocamos opiniões, que fa
lamos da arte. Além do mais 
ele não procurou enxergar sig
nificados nos símbolos, nem 
tentou explicações pelo apare
cimento dos temas.

quase continuo. Meu envolvi
mento é total e continuado.

CP — Entào sc pode deduzir 
que qualquer pessoa, num am
biente onde se vive arte, se 
tornará naturalmente um ar
tista? A arte seria, nesse ca
so, apenas produto do condi
cionamento do ambiente.

GONZAGA Não penso 
assim. A arte tem que estar na 
gente, ela é produto das coi
sas que a gente absorve, co
mo uma esponja, de tudo. Se 
cxi.itc condicionamento este
funciona apenas em relação à- 
quilo que a gente é, a gente 
tem.

CP — Tuas esculturas apre
sentam pombos, cruzes, e ou- 
transformas misturadas às fi
guras humanas. Existe a inten
ção pré-determinada delas? — Então não aceitas, para 

o teu trabalho, nenhum tipo 
de crítica?C-ONZAGA — Não. Mas se 

elas surgem no momento da 
criação e funcionam plástica
mente porque não incluí-las? 
Símbolos? Não sei. Eles me 
aparecem quando estou crian
do e reclamam sua realização, 
exigem vida própria.

GONZAGA — Há coisas que 
são nascidas agora, no momen
to dessa exposição; há figuras 
em que eu faço uma homena
gem a formas, que eu já tinha 
estudado, oue perambulavam 
dentro de mim e que só conse
gui fazer quando encontrei es
se material, oue satisfaz o que 
vinha buscando.

GONZAGA — Não é bem Isso. 
A imagem tem conotações par
ticulares para cada pessoa. 
Quer dizer que eu posso dis
cordar da analise das pessoas 
sobre as minhas coisas mas 
não me cabe o direito de im
pedir tais julgamentos, pois 
também neles, como na obra 
artística — existe a projeção — 

•consciente ou inconsciente do 
mundo particular de quem o- 
lha. analisa.

No momento em que a obra 
sai de meu atelier ela não me 
pertence mais, passa a ter vi
da. própria e a significar coisas 
diferentes para. pessoas dife
rentes. \

•E é na multiplicidade infini
ta desses julgamentos que — 
acredito — se afirma a perma
nência e a grandeza da verda
deira obra de arte.

CT — E quando o artista não 
consegue expressar o que sente, 
o que tem dentro de si, o que 
acontece com ele?

GONZAGA — Se sente an
gústia. impotência. Eu já pas
sei per isso nessê período todo 

que não conseguia encon
trar um material adequado à 
expressão plástica das “escul
turas" que já se tinham for
mado no meu interior.

CP — Falas das tuas obras 
quase como se fossem filhos. 
Que tipo de relação acontece 
entre ti e teus trabalhos depois 
de feitos e expostos?

Neste caso entendes 
oue o encontro de um deter
minado material pede ser de
cisivo à realização de um ar
tista?

CP

GONZAGA — No meu caso 
; sim. A demora do encontro 

fez com que eu procurado 
expressão neutras manifesta
ções da arte plástica além da 
escultura. Fiz trabalhos em 
cerâmica e tapeçaria. Ganhei, 

I inclusive, alguns prêmios com 
eles mas nem semrare os re
sultados foram felizes.

CP — É necessário que fales 
desse misterioso1 material que, 
conforme tuas palavras, te per
mitiu ampla liberdade de 
pressão?

GONZAGA 
mi.rtérios. E!e é resultado de 
muitas experiências, mistura 
de resinas, edição de novos e- 
lementos. A tácnica da minha 
escultura é igualmente corri
queira: o trabalho é modelado 
em barro e passa pelo proces
so de “ forma-uerdida” 
gesso pa-a fundição. A fundi
ção — da qual resulta a obra

em

IVO EGOX STIGGEK

ex-

Não existem

em
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Quem não tiver talento percorre um 

caminho que não leva a lugar nenhum

Luiz Gonzaga

Desde quarta-feira o Museu de Arte do Rio Grande dto Sul 
está mostrando 12 esculturas do jovem artista gaúcho Luiz Gon
zaga.

GONZAGA — 
manente espanto, 
surpreendem, pois às vezes, 
durante o momento da criação, 
de entrega ao trabalho, a im- 
presão que tenho da escultura 
que ‘estou fazendo é diferente 
do resultado. Dai a ênfase que 
eu dou à intuição, ã manifesta
ção,. à manifestação livre sem 
seguir um roteiro calculado, 
determinado.

Há um por- 
Elas me

Gonzaga nasceu em 1940 em Júlio de Castilhos, cursan
do o Instituto de Belas Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul em 1966. Participou de vários salões, recebendo 
prêmios em tapeçaria, cerâmica e escultura.

Seus trabalhos ficam to MARGS <Av, Salgado Filho, 2351 
até o dia 24 de agosto deste mês a podem ser vistos no horário 
comercial.

( P — Tuas figuras são bar
rocas. Essa influência e cons
ciente. buscada ou não tens 
nenhuma explicação racional 
para ela?

quase continuo. Meu envolvi
mento é total e continuado.

CP — Como tu mesmo dizes, 
toda obra de arte é uma reve
lação do artista, é a projeção 
inconsciente de seus senti
mentos, retrato de seu univer
so sensível. Se isso é verdade 
como reages entào aos críticos 
que determinam símbolos e en
contram explicações para teu 
trabalho?

CP — Então sc pode deduzir 
que qualquer pessoa, num am
biente onde se vive arte, se 
tornará naturalmente um ar
tista? A arte seria, nesse ca
so, apenas produto do condi
cionamento do ambiente.

GONZAGA 
assim. A arte tem que estar na 
gente, ela é produto das coi
sas que a gente absorve, co
mo uma esponja, de tudo. £e 
existe condicionamento este 
funciona apenas em relação à- 
quilo que a gente é, a gente 
tem.

GONZAGA — Sempre me a- 
traiu esse misticismo todo, es
sa sensualidade do barroco, 
atração que fez com que eu 
procurasse a Bahia e Minas. 
Viagem de buscas, viagem de 
encontro de raízes, que é claro 
que se refletem no que faço 
mas consigo determinar o li
mite ex?‘:b desta influência. 
Minha obra é sempre o resul
tado — muitas vezes inespera
do — de tedas as coisas que 
tsnho absorvido, somatório de 
experiências e sensações.

GONZAGA — Gosto do que 
Scarinci escreveu sobre as es
culturas que estou mostrando 
no MARÕS. Sua apreciação 
crítica é fruto de muitos en
contros. de horas inteiras em 
que trocamos opiniões, que fa
lamos da arte. Além do mais 
ele não procurou enxergar sig
nificados nos símbolos, nem 
tentou explicações pelo apare
cimento das temas.

Não penso

CP — Tuas esculturas apre
sentam pombos, cruzes, e ou- 
transformas misturadas às fi
guras humanas. Existe a inten
ção pré-determinada delas?

CP — E isto sempre foi as
sim, essas formas aladas, essa 
figura humana, ou a exposição 
do MARGS marcá o começo 
de um novo caminho?

— Então não aceitas, para 
o teu trabalho, nenhum tipo 
de critica?

GONZAGA — iNão é bem isso. 
A imagem tem conotações par
ticulares para cada pessoa. 
Quer dizer que eu posso dis
cordar da análise das pessoas 
sobre as minhas coisas mas 
não me cabe o direito de im
pedir tais julgamentos, pois 
também neles, como na obra 
artística — existe a projeção — 
consciente ou inconsciente do 
mundo particular de quem o- 
lha. analisa.

No momento em que a obra 
sai de meu atelier ela não me 
pertence mais, passa a ter vi
da própria e a significar coisas 
diferentes para. pessoas dife
rentes.

E é na multiplicidade infini
ta desses julgamentos que — 
acredito — se afirma a perma
nência e a grandeza da verda
deira obra de arte.

GONZAGA — Não. Mas se 
elas surgem no momento da 
criação e funcionam plástica
mente porque não incluí-las? 
Símbolos? Não sei. Eles me 
aparecem quando estou crian
do e reclamam sua realização, 
exigem vida própria..

GONZAGA — Há coisas que 
são nascidas agora, no momen
to dessa exposição; há figuras 
em que eu faço uma homena
gem a formas, que eu já tinha 
estudado, que perambulavam 
dentro de mim e que só conse
gui fazer quando encontrei es
se material, que satisfaz o que 
vinha buscando. CP — E quando n artista não 

consegue expressar o que sente, 
o que tem dentro de si, o que 
acontece com ele?

Neste caso entendes 
que o encontro de um deter
minado material pede ser de
cisivo à realização de um ar
tista?

CP

GONZAGA — Se sente an
gústia, impotência. Eu já pas
sei per isso nesse período todo 
em que não conseguia encon
trar um material adequado à 
expressão plástica das “escul
turas" que já se tinham for
mado no meu interior.

CP — Falas das tuas obras 
quase como se fossem filhos. 
Que tipo de relação acontece 
entre ti e tens trabalhos depois 
de feitos e expostos?

GONZAGA — No meu caso 
sim. A demora do encontro 
fez cc*m que eu procurasse 
expressão neutras manifesta
ções da arte plástica além da 
escultura. Fiz trabalhos em 
cerâmica e tapeçaria. Ganhei, 
inclusive, alguns prêmios com 
eles mas nem sempre os re
sultados foram felizes.

IVO EGON STIGGER
CP — É necessário oue fales 

que.desse misterioso material 
conforme tuas palavras, tc per
mitiu ampla liberdade de ex
pressão?

GONZAGA Não existem 
mistérios. Ele é resultado de 
muitas experiências, mistura 
de resinas, edição de novos e- 
lementos. A técnica da nrnha 
escultura é igualmente corri
queira; o trabalho é modelado 
em barro e passa pelo proces
so de “forma-uerdidá" em 
gesso para fundição. A fundi
ção — cia qual resulta a obra 
final — é feita com este ma
terial. uma mistura de diver
sos resíduos sintéticos satura
das.

CP — Como foi tua opeão 
pela arte?

GONZAGA — é difícil res
ponder. Nunca pensei diferen
te. nunca fiz uma opção. A 
arte está no centro da minha 
vida deste tempos çue nem me 
lembro.

t P — E a tua intenção na 
arte qual é?

GANZAGA - Poder realizar 
as obras: materializar esses 
“seres" que estão na gente. 
Transformar sentimentos em 
coisas fís-cas. em obras de ar
te esta é, acredito, a fome 
incessante que impele todo o 
artista.

CP — E o teu caminho par
ticular por onde ele passa até 
a criarão final da obra?

_ GONZAGA — Pela sensibili
dade é essencial. Éalgo. eu 
sri. que pode ser desenvolvido 
mas eu acredito muito no ta
lento inato. Quem não tiver 
talento, sensibilidade, percorre 
um caminho muito longo oue 
muitas vezes não chega a lu
gar nenhum.

CP — Sensibilidade é inspi
rarão?

A inmira-.êo — ainda oue al- 
evéni imnvque corn p termo — 
é o encentro de várias coisas. 
Tereon mate’‘-:al. momento, ec- 
tario r;e espírito. instante de 
criarão.

C? — \ inspiração vem sem- 
r>r< (7o nrovecada ou in- 
dono”'’-..<r /)• razão e da von
tade do artista?

GONZAGA Olha. eu tenho 
a sorte cie trabalhar num meio 
propício — leciono numa esco
la de Arte — logo o processo é
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LUIZ GONZAGA — «Anjo”, escultura em material sintético
O jovem escultor gaúcho de Júlio de Castilhos está mostrando va Galeriado 

Rio Grande do Sul, doze trabalhos recentes. Figuras humanas barrocas aliadas a símbolos e elemem
esparsos de arquitetura e paisagem, t

t-
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O trabalhe da Luiz Gonzaga reunido nesta mestra ó bem 

revelador de sua rica percepção artística? de sua sensibilidade que se afir 

ma. reunindo signos remotos de ma vlçao inístioa que se faz. intima reflexão 

ao fornrular uma, linguagem de evocações*Olhando-o assaft-nos? de saída o jo- 

dos contrastesó puros símbolos em metamorfose se aliam a elementos espar-6'
sos de arq.ultetia.ra e paisagem. Os elementos postos à disposição de uma sutil, 
ambiguidade que gera espaços apropriados às transposições de aspectos de um

real,mas também sonho? de cujo encontromundo pessoal e d -e um mau,!-• > cutro
dirnana um silencio que fala? pois é medicação, nostalgia* esperança*

À obra se quer fictícia? presença e ausência ao mesmo tem 

os signos acabam perdendo suas referências 

2adora, do insondável; os símbolos
poe Por isso? no seu conjunto 

para concentrarem uma pura presença indi
stitucionál ou .social? mas se abrem 

sm sí mesmo* 0 volume aí está para
perdem qualquer qualquer significado in 

para acolher o pensamento se adentrando 

produzir luz e sombre? ou para recolher~
Do ponto de vista temático* elementos a 

da de cabelos soltos? criando distâncias 

álogo* IIoutras peças * o olho consciência 

ax quite ui a dc parapeito detrmí na o ..Lugar ausente da contemplação? tiansfor 
mada ela mesma num espaço outro que saltja para dentro de si mesmo

junto permite a constatação das vir-

se quase tnsuspeitado 9 noturnoe 
strais confundem-se com a face ala- 

9 estabelecendo? no silencio? o di« 

co a bit a. c espaço com a estrela e a

dando-nos

á imagem sensível do infinito o No seu ccn 

fuai idades T>oeiieas das artes visuais e 

de romantismo» precisamos antes liberta 

listas para aceitar a convocação mágica

se queremos compreender sua mensagem 

r-nos de nossos comuns preceitos rea 

da poesia»

CARLOS SGÀBIilCI

Castilho Sc Cursou em 1966 o Institu- 

mies que conquistou em coletivas* 

no IIs?Sal.ao Cidade de Porto Alegre?

LUIZ GONZAGA nasceu em 1940 em «Túlio de 

to De Belas Artes da UFRGS, Entre os prê

destacara-se iMenção Honrosa em Escultura 

19651 12 Prêmio em Escultura d< I1'ê Salão De Arte Universitária na Galeria Se 
Sete Povoa 1967* 19 Prêmio em Escultura do III® Salão Cidade de Sorto Alegre

1967o Expês Batiques na Galeria do Instituto Central de Artes da UjjRGS?jun

tamente com desenhes de Clebio Soria 1951* Em 1973 fez curso- de Tapeçaria

oom Yeddc Tietze no Centro de Artes da IFSMo Em 1974 participou de coletiva 
de Tapeçaria 11a Galeria Guign&rd? de Perto Alegre® No mesmo ano? exposiça*. 

coletiva, de Tapeçaria na Galeria do Instituto Central de Artes da UFRGS»Du~
atelier de Chsistina Balbão? querante o Curso de Escultura frequentou o 

contribuiu para sua formação®A partir dc 1966 realiza viagens pela Bahia 0 

Minas Gerais onde entra em contato cora o Barroco*Desde 1969 leciona na UFSM»
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12* Imagens
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4o Estrela 

5o Anjo 

óc Remanso

7 o Primavera
Cariâtide
Figura cora esplandcr
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LEVANTAMENTO

VISITANTES

110ESTUDANTES

41ARTISTAS

PROFESSORES 34

77OUTRAS CIDADES

16OUTROS ESTADOS

PAÍSES 14

118CONV. ESPECIAIS

46OUTROS

TOTAL: 1.056 Visitantes ( Subatividade individual)

DESPESAS EFETUADAS: C$ 1.140,00
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0 trabalho de Luiz Gonzaga reunido nesta mostra é bem re
velador de sua rloa percepção artística, de sua sensibilidade que 
se afirma reunindo signos remotos de uma visfto mística que se faz 
Íntima reflexfto ao formular uma linguagem de evocações. Olhando-o, 
assalta-nos, de salda o Jogo dos contrastes: puros símbolos em me
tamorfose se aliam a elementos esparsos de arquitetura e paisagem. 
Os elementos postos à disposição de uma sutil ambiguidade que gera 
espaços apropriados às transposições de aspectos de um mundo 
pessoal e de um mundo outro, real mas também sonho, de cujo en
contro dimana um silêncio que fala, pois é meditação, nostalgia, 
esperança.

A obra se quer fictícia, presença e ausência ao mesmo tempo. 
Por is6o, no seu conjunto, os signos acabam perdendo suas referên
cias para concentrarem uma pura presença indicadora do insondá- 
vel; os símbolos perdem qualquer significado institucional ou social, 
mas se abrem para acolher o pensamento se adentrando em sí mes
mo. O volume aí está para produzir luz e sombra, ou para recolher- 
se, quase insuspeitado, noturno. Do ponto de vista temático, elemen
tos astrais confundem-se com a face alada de cabelos soltos, cri
ando distâncias, estabelecendo; no silêncio, o diálogo. Noutras peças, 
o õlho consciência coabita o espaço com a estrela e a arquitetura 
do parapeito determina o lugar ausente da contemplação, trans
formada ela mesma num espaço outro que salta para dentro de sí 
mesmo, dando-nos a imagem sensível do infinito.

No seu conjunto permite a constatação das virtualidades poé
ticas das artes visuais e se queremos compreender sua mensagem 
de romantismo, precisamos antes libertar-nos de nossos comuns pre
ceitos realistas para aceitar a convocação mágica da poesia.

&arlos cScarinci

LUIZ GONZAGA nasceu em 1940, em Júlio de Castilhos. Cur
sou em 1966 o Instituto de Belas Artes da Universidade Federal do 
Eio Grande do Sul. Entre os prêmios que conquistou em mostras 
coletivas, destacam se: Menção Honrosa em Escultura no 11$ Salão 
Cidade de Porto Alegre, 1965; I? Prêmio em Escultura do II» Salão 
dé Arte Universitária na Galeria Sete Povos, 1967; 1$ Prêmio 
Escultura do 111$ Salão Cidade de Porto Alegre, 1967. Expôs Bati
ques na Galeria do Instituto Central de Artes da UFRGS, juntamen
te com desenhos de Clébio Sóría, 1971. Em 1973 fez Curso de Ta
peçaria com Yeddo Tíetze no Centro de Artes da UFSM. Em 1974 
participou de coletiva de Tapeçaria na Galeria Guinard, de Porto 
Alegre. No mesmo ano, exposição coletiva de Tapeçaria, na Galeria 
do Instituto Central de Ar*es da UFRGS. Durante do Curso de Es
cultura frequentou o atelier de Christina Balbâo, que contribuiu 
para sua formação. A partir de 1966 realiza viagens pela Bahia e 
Minas Gerais onde entra em contato com o Barroco. Desde 1969 
leciona na UFSM.
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