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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Pedem o prazer de sua presença para inaugurar a exposição 

«PINTURA de PAULO PORCELLA», dia 18 de setembro, quinta- 

feira, às 19 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, à 

Av. Salgado Filho, 235 - l.° andar.

Período da Exposição: 18 de setembro à 5 de outubro de 1975.
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dalha de bronze em pintura no IX 
salão do rgs. em 1963 ganha meda
lha de bronze no salão oficial da as
sociação francisco lisboa. freqüenta 
o curso de carlos cavalcanti "apren
da a ver a pintura moderna" e o cur
so do artista luiz solari "técnicas de 
desenho", ministrado na ufrgs em 
1965. ganha o prêmio banco nacional 
do comércio em pintura no salão do 
ex-aluno da escola de artes e men
ção honrosa no II salão cidade de 
porto alegre, em 1967 faz o curso de 
"teoria da informação e comunica
ção de massas" com décio pignatari. 
obtém o prêmio de pesquisa no III 
salão cidade de porto alegre e par
ticipa das seguintes mostras e ex
posições: III salão de arte contem
porânea de campinas, são paulo; 24? 
salão paranaense de belas artes de 
curitiba, paraná e XXII salão munici
pal da pampulha, minas gerais, em 
1968 participa dos seguintes salões 
oficiais: II salão da jovem arte con
temporânea no museu de arte mo
derna de são paulo; II bienal nacio
nal de artes plásticas em salvador, 
bahia; XXIII salão municipal de belas 
artes pampulha, minas gerais e 25? 
salão paranaense de curitiba, paraná. 
em 1969 faz um curso de modernas 
técnicas e ensino audio-visual na 
ufrgs e vai a são paulo participar do 
II congresso brasileiro de comunica
ção audio-visual. no ano seguinte,

1970, é selecionado para o I salão 
nacional de artes visuais de porto 
alegre e integra uma coletiva de ar
tistas gaúchos convidados pela fun
dação cultural de brasil ia, expondo 
no palácio buriti, em 1972 é indicado 
para representar o senac do rgs no 
III congresso brasileiro de comunica
ção audio-visual de curitiba. em 1973 
obtém o prêmio pedro weingartner 
em pintura no II salão nacional de 
artes visuais de porto alegre e par
ticipa das seguintes exposições co
letivas: festival de ouro preto, minas 
gerais; artistas brasileiros no hotel 
san rafael de punta d'el este, uruguai 
e coletiva internacional da galeria 
guignard de porto alegre, em 1974 
participa de uma coletiva organizada 
pelo mec "panorama da arte gaúcha- 
74” que percorre diversas capitais 
do brasil e em 1975 é artista convi
dado do III salão nacional de artes 
visuais de porto alegre, foi professor 
de pintura no instituto de artes de 
novo hamburgo de 1966 a 1969, as
sistente técnico e coordenador audio
visual do senac regional de 1969 a 
1973, professor de pintura na escola 
superior de artes de cachoeira do 
sul de 1973 a 1974. é atualmente pro
fessor de pintura no atelier livre da 
prefeitura de porto alegre, contando 
ainda, em sua bagagem, desde 1961, 
diversas exposições individuais em 
porto alegre e outros estados.

X

paulo porcella<

nascido em passo fundo a 4 de fe
vereiro de 1936, paulo magali porcel
la concluiu o curso de artes plásti
cas na escola de artes da ufrgs em 
1962, tendo sido aluno de pintura de 
ado malagoli. ainda neste ano, par
ticipa do XVII salão municipal de be
las artes de minas gerais e obtém o 
prêmio de pintura na feira de artes 
plásticas da sec do rgs. ganha me-
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PINTURAS DE PAULO PEBCELLA

RELACSO DOS QUADROS:

1. EROS E SONHO I (óleo) - í$ 4.000,00

2. NATUREZA MORTA COM PAISAGEM (acrílico) 4$ 2.500,00 ADQUIRIDO 

3.. PAISAGEM (acrílico) 4$2.500,00

4. 0 MURO (acrílico) 4$ 2.500,00

5. TEMA EM AZUL ^acrílico) 4$2.500,00

6. VELHO PORTÃO (acrílico) 5$ 2.500,00 ADQUIRIDO

7. EROS E SONHO II (acrílico e colagem) 4$ 2.500,00

8. EROS E SONHO III (óleo) (t$ 4.000,00
9. EROS E SONHO IV (óleo) 4$ 3.000,00 ADQUIRIDO (Maria Cecília)

10. MAGIA DO SILÊNCIO I (acrílico) 4$ 1.800,00 ADQUIRIDO

11. MAGIA DO SILÊNCIO II ^acrílico) 4$ 1.800,00

12. MAfflIA DO SILÊNCIO III ^acrílico) 4$ 1.800,00 ADQUIRIDO

13. MAGIA DO ESPAÇO V (acrílico) 6$ 1.800,00

14. MAGIA DO ESPAÇO II (óleo, vinil e colagem) 4$ 4.000,00

15. MAGIA DO ESPAÇO III (acrílico) 4$ 1.800,00

16. MAGIA DO ESPAÇO IV (acrílico e colagem) 4$ 2.500,00

17. MAGIA DO ESPAÇO I (vinil e colagem) ACERVO DO MARGS
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Paulo Porcella, no 
MARGS, a partir de 

quinta-feira

Pinturas de Elias, a 
partir de amanhã, 
no Ítalo-Belga

e Porceila numa 

semana movimentada
As artes plásticas voltam a ter uma semana de intensa movi

mentação, cem cinco novas exposições programadas. Uma mostra
quatro indivi-didática, reunindo reproduções impressionistas e 

duais, predí minando a pintura, estarão sendo inauguradas ama
nhã, quinta e sexta-feira.

AMANHÃ, DIA 16 — Na Delegacia Estadual do Ministério da 
(Fazenda, prédio fronteiro a praça Visconde do Rio Branco, onde 
futuramente será instalado o MARGS, acontecerá a primeira ex- 

“Os Pintores «Ia Luz”, retinindo reproduçõesposição denominada 
dos mais famosos trabalhos produzidos pelos impressionistas. A 
inauguração será às 17h3Qmin, estando prevista a presença do 
titular da SEC. , .

Depois de muitas andanças pela fronteira e litoral gaúcho, 
W. Elias volta ãs galerias para mostrar uma nova série de pintu
ras denominada “Pampa e Mar”. Suas telas serão expostas no 
Banco Italo-Belga, a partir das 2Oh30min, quando será realizada
a inauguração oficial. _ .

Às 2'1 horas, no Bamerindus «'agência 24 de Outubro), a pintora 
Aur>is Abrantes estará expondo 22 telas tendo pássaros como te
ma. Ela é uma das responsáveis pela fundação da Escola de Be
las Artes de Pelotas, sendo esta sua primeira individual em Por
to Alegre. , ,

QUINTA-FEIRA. DIA 18 — 0 MARGS estara apresentando 
uma mostra reunindo os trabalhos mais recentes do pintor Paulo 
Porcella, artista que após um longo período na abstração, retorna 
ao figurativo, conservando o mesmo domínio técnioo. A partir das
Ü9 horas. .

SEXTA-FEIRA, DIA 19 — O Atelier Livre dara continuidade
mostras didáticas, com xilogravurasa seu propósito de promover 

de Périclcs Gomidc. A exposição constará de duas etapas: 1. mos
tra da evolução do trabalho. 2. xilogravuras com predomínio do 
preto e branco, onde a figura humana aparece com destaque. As 
20 horas.
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Porcella retorna à figuray
Deixando para trás a preocupação com a 
simbologia mística que caracterizou a 
exposição anterior, na extinta Galeria Oca 
(1973), Paulo Porcella retorna hoje, numa 
individual no MARGS, onde faz uma 
espécie de revisão de 15 anos de 
carreira. Nos 18 trabalhos (óleo, acrílico e 
colagem), a figura reaparece, após um 
longo período no abstracionismo. Formado 
no Instituto de Artes da UFRGS,
Porcella fez cursos com Malagoli, Solari, 
Lapinski e Danúbio. Antes disto havia 
feito o científico, contador, trabalhado 
em diversos empregos, antes de optar 
pela pintura. Sua primeira individual, em 
1962, na Aliança Francesa, re/unia uma 
série de naturezas mortas, demonstrando 
grande preocupação pelo equilíbrio.
— No início fui influenciado por Cézanne, 
principalmente pelo equilíbrio das
telas. Depois, pesquisei Scliar, o tratamento 
do espaço, o caráter mais simbólico da 
forma. Era o início da fase abstrata, onde 
permaneci durante muito tempo. O 
abstracionismo coincidiu com minhas 
pesquisas espirituais. Agora estou 
consolidando as coisas e a figura vai 
novamente chegando, sem premeditação. 
Atualmente estou empolgado com o tipo 
de minhas figuras, onde existe muito do 
jogo da natureza. No fundo não mudei, 
apenas m«e enriquecí interiormente e 
tecnicamente. O abstrato pode levar à 
fórmulas fáceis. Por isto, resolví 
rever minhas naturezas mortas. Minha ida 
a Rio Pardo, para pintar ao ar livre, 
foi um dos fatores que influiu 
nesta mudança.
Porcella divide seu tempo entre as aulas 
que ministra no Atelier Livre (curso 
Regular de Pintura e Experimentação 
Criativa) e seu próprio atelier. Ali ele 
estabelece a idéia para cada um de seus 
quadros, trabalhando-os simultaneamente.
Às vezes isto ajuda na solução, um do 
outro. Algum tempo atrás ele fez 
experiências em gravura:
— Uma das técnicas que mais me 
aprofundei foi na lito. Ela foi responsável 
pelo requinte de minha pintura, eyigindo 
método e tornando impossível a 
improvisação. Sou muito exigente, 
auto-crítico, custo a dar por concluído

meus quadros. Acho que o artista tem 
uma grande responsabilidade e sua obra 
funciona como uma espécie de resposta 
ao público. Todos possuem raízes que não 
podem despresar; informações que têm 
de selecionar. Acho que não é preciso dar 
uma de vanguarda para estar na moda, 
como acontece na maioria dos grandes 
centros. Existe bastaqte seriedade do 
pessoal, aqui no sul, não sendo 
imediatista. É claro que existem, mas a 
maioria pára para pensar. No Rio e 
São Paulo é difícil selecionar nomes de 
20 artistas realmente sérios.
Utilizando mais os meios tons, mantendo 
uma linha constante de cores, Porcella 
não se considera um colorista. Nesta nova 
série de trabalhos, sua preocupação 
maior é com a forma. Participando 
continuamente de salões, ele já conquistou 
sete prêmios, destacando-se o do II Salão 
de Artes Visuais (1973).
— A premiação é uma coisa bastante 
discutível, mas não posso negar que foi 
positiva na etapa de produção que 
atravessava. Isto também aconteceu há 
oito anos atrás quando fui selecionado 
para uma exposição do Museu de Arte 
Contemporânea, de São Paulo, me dando 
confiança e firmeza para continuar.

V

Um dos trabalhos que Porcella expõe no 
MARGS, a partir de hoje

Tinia e araldiie nas ielas de Solon Barreío
Trabalhando em vários 

tipos de superfície (madei
ra, compensado, duratex e 
tela), ò artista baiano Solon 
Barreto, consegue um re
sultado totalmente novo, 
devido a mistura das tin
tas com araldite. Assim, 
ele consegue dar um bri
lho a seus quadros esmal
tados que os aproxima da 
cerâmica. Há 10 anos de
senvolvendo- esta técnica, 
ele expõe em Porto Alegre 
pela primeira vez, a partir 
de hoje, na sala de espera

do auditório da Assembléia. 
Nesta individual, estão reu
nidos 34 trabalhos, de te
mática bastante livre, mas 
sempre ligada às coisas da 
Bahia.
experiências em pintura em 
1960. Quatro anos mais tar
de recebeu as primeiras o- 
rientações técnicas de Adam 
Firnekaes. Um ano depois 
participava de uma coleti
va e, em seguida, de uma 
individul no Instituto Goe- 
the (Salvador). Em suas te
las, de dimensões diversas,

predominam as figuras, mas 
também existem paisagens 
e cenas de rua. Todas ca
racterizam-se pelo forte co
lorido e ele não se envergo
nha em dizer que são “bas
tante decorativos”. Sua ex
posição ficará na Assem
bléia até 5 de outubro, mas 
Solon pretende permanecer 
durante mais tempo entre 
nós, aprendendo a técnica 
da gravura no Atelier Li
vre. Os preços de suas te
las oscilam entre 2 c 10 mil 
cruzeiros.

Solon iniciou suas

AGENDA
* Já se encontram à disposição do público, 

na Panvel (Andradas, 1211), os ingressos para 
o concerto de "I Musici”, orquestra de câma
ra italiana. Bste grupo estará se apresentando 
n-a próxima segunda-feira, às 21 horas, no Sa
lão de Atos da UERiGiS, tendo como solista 
Saivatore Accardo.

* A Q9PA realizará sábado um concerto 
extraordinário, integrando o Programa de Ação 
Cultural do MEC. Sob a regência de Arlindo

Teixeira, a orquestra atuará, às 18 horas, no 
auditório da Assembléia, tendo como solista o 
pianista italiano Míchele Campanella. Entrada 
franca.

* O violonista uruguaio Álvaro Pierri, ven
cedor do l.o Concurso internacional de Violão, 
do Palestrina, realizará um concerto amanhã, 
na discoteca “Natho Henn” (Otávio Rocha, 
179 — 3.0 andar), com o patrocinio do DtAC- 
SEC.
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PaulíftSÜT
expõe no MARGS
Inaugurou-se ontem, no Mu

seu de Arte do Rio Grande dó 
Sul, uma exposição individual 
do pinta- gaúcho Paulo Pcr- 
cella. O museu, situado na A 
venífda Salgado Pilho, 235 — 
sobre loja, vem realizando.. . uma
serie continua de promoções, 
sempre com grande destaque 
para os artistas Iodais. Dentre 
eles, Paulo Porcella é, 
sombra de dúvida, um dos no
mes mais importantes. Ligado 
a todo o movimento plástico 
gaúcho, Porcella traz a colabo
ração de uma pintura abstrata, 
em que a gama cromática divi
dida entre diversols planos da 
tela muito sugere a criação de 
elementos esdulturaís. Nesta 
sua nora exposição individual. 
Paulo apresenta Seus trabalhos 
mais recerites, continúando as 
pesquisas desenvolvidas até o 
momento-

Sua mostra pode ser visitada, 
diariamente, no Museu de Arte, 
das 9 às 12 e das 13 às 19 h, 
de segunda-feira a sexta-feira.

sem-
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Porcella no Museu cle^rte
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão do Departa

mento de Assuntos Culturais da SEC- está apresentando a mostra 
de pinturas de Paulo Porcella. Este artista é outro gaúcho in
cluído na programação comemorativa dos vinte anos de ativi
dades artísticas e cultural do Estado.

Nesta exposição de sua fase atual, Porcella. procura extrair 
o máximo efeU.o dos materiais de que se vale. O óleo, o acrílico 
e a colagem lhe sugerem por sua opacidade ou transparência, a 
captacão de uma determinada realidade humana.

Preocupado com a paisagem, e nela, a evocarão da figura 
humana, o artista orienta a lumino^dade. c‘ncontr~ndo-a em 1 
certos pontos chaves do espaço, e explora a ccr plana, em grandes i 
áreas chapadas.

O perfeito domínio da composição, aliado à trdós estes ele
mentos já mencionados, faz de Porcella um esteta de autêntico 
talento plástico.

Sua obra parece ser o resultado de uma busca de equilíbrio 
interior do ser humano, frente à dualidade dos elementos que 
o comandam na natureza. A divisão do espaço, que busra es- | 
ta relação entre um elemento e outro é, às vezes, delimitada 
pelas ccres e suas tonalidades, outras vezes- pelas linhas retas 
do desenho que cortam as áreas, e criam nesta busca de equi- i 
líbrio, pontos convergentes de tensão.

Em alguns momentos do seu trabalho a abstração é com
pleta. Outras vezes, o artista desvenda estas formas e não só 
as sugere mas as define numa mensagem mais real e mais 
consciente deste mundo interior que está a redesccbrir.

Nestes casos, temes a forma das casas, do dorso humano e 
mesmo da pêra, que também lembra o corpo feminino numa ana
logia simbólica das formes. Todos estes elementos evccam' o 
sentido mágico da essência e da fonte primária das origens.

Um outro aspecto que parece básico na obra deste artista 
é a sua sensibilidade intuitiva do tempo.

Ainda que domine a estática horizontal em sua composição- 
o pintor sugere um constante movimento que pede estar no 
interior do homem ou no tempo que flui. o tempo envolve estas 
lormas escultóricas do corpo, enquanto elas próprias permanessem pousadas. i

Assim, a passagem do tempo parece ser a abertura para um 
conhecimento mais amplo do que transcende à nossa condição 
imita e ao nosso conhecimento racional.
c- 3)Usca de expressar a transiteriedede do homem, estes í
símbolos do sexo e do tempo, são alves muito bem atingidos pias- i 
ticamente pelo artista,

A obra recente de Paulo Porcella estará expesta à apreciação i 
co publica de 18 deste mês a 5 de outubro, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul.

í

TENIZA DE FREITAS SPINELLI
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Paulo Porcella expõe obras 

de pintura no Museu de Arte
Até o dia cinco de outubro, 

poderão ser vistos trabalhos de 
pintura de Paulo Porcella, na 
sede do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, instituição do 
Departamento de Assuntos Cul
turais da SEC.

Desenhista, pintor e profes
sor, Paulo Porcella 
Passo Fundo. Formou-se pela 
Escola de Artes da URGS, 
1960, e no ano seguinte aper
feiçoou-se em pintura com A- 
do Malagoli.

Entre os cursos que freqüen- 
tou, salientam-se os de Técni
ca de Desenho, com Luiz So-
lari, Pintura Moderna, r__
Carlos Cavalcanti, Teoria da 
Informação e Comunicação de 
Massas, com Décio Pignatari, 
Modernas Técnicas e ensino 
audiovisual, pela URGS e Arte 
Educação e Criatividade,
Tom Hudson.

No período de 1962 a 1970, 
participou de onze Salões O- 
ficiais no País. De 1961 a 1973, 
realizou exposições individuais 
e coletivas em galerias de Por
to Alegre, Curitiba, Belo Hori
zonte, São Paulo, Brasília e 
Punta Del Este. Destas mos
tras destacam-se as do Museu 
de Arte Contemporânea de São 
Paulo, da Fundação Cultural 
de Brasília e da Sociedade In
ternacional de Arte Plástica e 
Audiovisual, em Tóquio. Alguns 
de seus trabalhos integram

coletiva organizada pelo Mi
nistério de Educação e Cultu
ra. intitulada “Arte Gaúcha 
74“ e que está percorrendo as 
capitais brasileiras.

Dos diversos prêmios que Já 
obteve, ressaltam-se o prêmio 
em pintura na Feira de Artes 
Plásticas da Divisão de Cultu
ra da SEC/RS, em 1962; a me
dalha de bronze em pintura 
nono Salão de Artes Plásticas 
do Rio Grande do Sul, também 
em 1962; a medalha de bronze 
no Salão Oficial da Associação 
de Artes Plásticas Francisco 
Lisboa, em 1963; o prêmio Ban
co Nacional do Comércio em 
Pintura, no Salão do Ex-Aluno 
da Escola de Artes de Porto 
Alegre, em 1965; a menção 
honrosa no segundo Salão Ci
dade de Porto Alegre, em 1965; 
o prêmio de pesquisa no tercei
ro Salão Cidade de Porto Ale
gre, em 1967; o prêmio Pedro 
Weingartner_ em pintura, 
segundo Salão Audiovisual 
Porto Alegre, 1973.

Foi professor de pintura no 
Instituto de Artes de Novo 
Hamburgo, assistente técnico 
e coordenador audiovisual do 
SENAC regional e professor de 
pintura na Escola Superior de 
Artes de Cachoeira do Sul. A- 
tualmente, leciona pintura no 
Atelier Livre da Prefeitura 
Porto Alegre.

nasceu em
em

no

com

com

no
em

dea
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Paulo Porcella
Em várias das 18 telas coloca

das na exposição que inaugura 
hoje às 19 h no Museu de Arte 
do Rio Grande do *5ul (Salgado 
Filho, 205), Paulo Porcella vai 
abandonando o abstracionismo 
para misturar a figura humana 
ao antigo estilo. A mudança co
meçou na Feira de Rio Pardo 
deste ano, mas Paulo já vinha se 
preocupando com a sedimenta
ção de certas concepções que ti
nha. Um trabalho longo, começa
do em 1962, quando fez a pri
meira exposição na Aliança 
Francesa e entrou no mercado 
profissional. Depois- foi passan
do por alguns ismos até chegar 
à sua linguagem ligada ao meio 
em que vive.

— Pintura é como escola de 
exército a gente vai passando por 
todas as categorias. Eu fiz na- 
tureza-morta, abstracionismo in
formal, paisagem abstracionista 
e fui indo. No ano passado, co
mecei a sentir alguma mudan
ça, Mas isso é um - processo len
to e não se pode dizer que vai/
mudar e 24 horas depois já fa
zer outra coisa diferente. A coi
sa vai indo aos poucos, deva
gar até se sedimentar.

fessor de pintura e do curso 
de experimentação criativa do 
Ateliê Livre da Prefeitura, “Eu 
sempre achei necessário manter 
uma atividade paralela porque 
ficar só trancado no ateliê não 
funciona”. No curso de experi
mentação criativa, Paulo procura 
demonstrar aos alunos a neces
sidade de desenvolver a criati
vidade com vários materiais e 
formas sem a preocupação de 
“fazer arte”.

— O aluno aprende a traba
lhar com os materiais e com a 
sua criatividade num trabalho de 
equipe em que não existe pro
fessor mas apenas uma pessoa 
que participa do,grupo com um 
pouco mais de conhecimento. Se 
depois de um ano ele sentir ne
cessidade de continuar o traba
lho. pode seguir qualquer cur
so que é dado no ateliê.

Não existindo a preocupação 
da arte elaborada, e do dever de 
se prender a técnicas, “o curso 
tem facilitado a continuação das 
atividades de muitos alunos em 
cursos mais técnicos. "Muitos 
alunos do Instituto de Artes 
vêm para o curso. Se faz uma 
avaliaçã" do trabalho não em 
termos de qualidade, mas em 
termos de desembaraço com a 
criatividade do aluno”.

Como as naturezas-mortas e 
as formas abstratas fazem parte 
de seu estilo há muito tempo, 
Paulo foi adequando a figura 
humana e este estilo. Assim, o 
corpo aparece na tela com a 
forma aproximada de muitcs ob
jetos ou frutos. "Na nátureza, o 
corpo se integra”. A mudança no 
tema não foi acompanhada, en
tretanto, pela mudança brusca 
de técnica ou na escclha dos 
tens. Ele continua pintando a ó- 
leo ou acrílico e as cores ape
nas se “afirmaram”.

Além de pintor- >Paulo é pro-

Com essa exposição que fica 
até o dia. cinco de outubro no 
Margs, Paulo entende que es- 1 
tá dentro das atuais condições 
da arte atual: expor em galerias 
e museus. “Essa história de ex
por em lugares públicos para o 
povo tomar contato com a arte 
é meio furado. O argumento a- 
tual do povo é ccmer. E arte 
continua sendo para elite. Pin- 
durar uma tela nas ruas não a- 
dianta. Mural é arte popular que 
o povo pode entender. Por en
quanto artes plásticas continuam 
sendo para uma elite”.
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