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EXPOSIÇÃO DE PINTTJRâS DE " PAUL DUPF "
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Patrocínio: Embaixada do Canadá
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Dentro danSemana do Canadá" 

Inauguração: 11 de novembro de 1975 às 19 horas

Observacó



:

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

pedem o prazer de sua presença para inaugurar a mostra de pinturas de 
PAUL DUFF, patrocinada pela EMBAIXADA DO CANADÁ, às 19 horas 
do dia 11 de novembro, terça-feira, no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, à Av. Salgado Filho, 235 - 1.° andar.

i

Periodo da Exposição: 11 a 30 de novembro

(
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onde vive hâ 10 .• : Foi no Brasil —
Paul Duss mais se fascinou . 

E ele não tem a menor 
alguns anos o

anos — que 
com as plantas, 
dúvida de. que daqui a

da Cidade, o Parque Lajes e o
jardim Botânico serão guardado, como 
sacrários e visitados como «ristes, 
-enquanto as pessoas lá fora,continuar , 
rão a comprar flores de plástico para en
feitar suas janelas poluídas.- Mas a Ide a 
'de refazê-las na tela já havia surgido no 
Canadá onde. ainda menino de escola 
em Hamilton, 
plantas as bordas brancas

__Eu simplesmente arruinava
Canadá são dados pelas es- 

alunos de

Parque

já enfeitava com suas 
dos livros.:As plantas

os li-. vistas do
vros, que no
colas e passados para os novos 
ano em ano. Até que um professor 
veu me dar uma caixa de pintura, a pri 
meifa que tive. > -

• • • 

lado dé dentro
as orquídeas: a seu lado enfileram-se

de várias espécies, a bananeira, o pé de
semente de Então Paul Duss entrou na ™da de 

-nacibnalismo estético' , pregada ma
década de 20 petó grupo dos sete.<com-,„ .
“pelos canadensês AL 
Arthur Lismer, Franz JohnstonFrank 
Carmichael, F. H. Varley, J. X. H, Mac 
Donald, Lauren Harns).

abacate, dois pinheiros, a 
caqui, a pimenteira, o penacho, o tronca 

begônias. Não estão 
ateliê da Senador • 
estáticamente pa- _ 
muda de posição

de filodemo, as
enfeitando oapenas 

Vergueiro. Nem posam
!

ra o pintor, que as 
acompanhando a luz fazendo cada uma 
se esforçar jíãra a vida.

:
22 anos, fui con- - 

com- ’
__ De repente, aos 

vidado para expor minhas pinturas,
grandes. Até então eu nao

— , um pintor
__ Eu falo com todas elas, e posso 

dizer, seguramente, que com elas nao J • aigUns desses 
tive muitas falhas. * tinha descoberto que era

canadense. -

sSSSSSs
para uma melhor comunhão com _a 
natureza. Dessa procura, Paul Duss nao 
pretende desistir nunca. A cada dm, P

isocromismò ««£

e que des-

As plantas gostam muito de conver- 
ouvir música clássica, especial-

Beethoven e nem nisso • 
frustra, ele que é filho de 

também é filho de

sar e de 
mente Chopin e 1
Paul Duss as
pianista. Mas como
paisagista, sobrinho de retratista, e — 

• além de professor de Botanica, Biologia 
c Zoologia — é principalmente pintor, o 

paul Duss nunca perdeu, des-. canadense
de os 12 anos e até agora aos 47, a opor
tunidade de pintá-las. Lá estão elas, es
palhadas pelas 40 tolas que faraó a sua 
exposição, do dia 3 a 20 de julho, no 

Nacional de Belas-Artes. Todos 
não é à toa

verem as coisas que 
lo aue realmento estão.vendo

” forma e os efeitos"). * J*.trai ■
U próximas pinturas, "onde

religião afro-brasileira com 
natureza e as íigu-

planos para as 
envolverei a 
a floresta, ou seja, a 
ras humanas."

Museu
cheios de braços e pernas, e 
que os nomes escolhidos são Polvo da 
Floresta, Dedos de Feiticeira, Medusa Es
pectral.
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copo* de chopp. tarír.heiraa • efn- 
7/xiou, além de objeto» pura- 
mente decorativo» como pavôe», 
O*lot e outra* criaç&e».

CARlOS MORAIS — Será aber- 
ta boje. na galeria do Museu do‘ 
Ectado, a expo» çio do 
tapeceiro cearense 
raia. Segundo o próprio erlista.' 
eeu* trabalho* tôm "core* neu
tra* e fria*’’ onde "é criado um 
clima de natureza em vitrine, e^* 
-dcr.ciando' uma atmosfera 
ainda nfto foi vivida, ma» que está 
fnuito perto de o aer*’. Já reali* 

dozcnas de 
obteve, entre outros prêmios, o 

Saláo dos Jovena. em Fo»-

pinfor « 
Carlos Mo-

que

exposiçOe* - ezouf. - 1-»

do
taleza.

fc- s*

PALESTRA^ Uma peça da exposição-• de 
artesanato em metal, promovida 
pelo Departamento de Folclore da 
PreIo"tura.

UM PANORAMA DA 
CANADENSE —; í o" tema da pa
lestra que o pntor P-ul Duf fa- 
r-1 rir.-"«S ès 10 horas, no sn- 
ilo nobre da Escola de Belas Ar- 
*e~. run« oromoçf.0 da 
xetía do Ccnedà. ,

PINTURAheras, de segunda a sábado. Fro- 
rnovida pelo Departamen'o de Fol
clore da Prefeitura, a mostra reúne 
lumir.áries em cobr», tochc:ros. 
lampadários, vasos de uso tíemí-s- 
ticc. como chaleira*, porta-lép :s.

Emoa-
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o TIO DA GENTE
O “Titio” esteve maravilhoso, to”, o violãó, com citações do 

snvio Caldas, .aquele programa
ert de 
ficou

a música era de

do outro dia, selecionou as músi-'nou
cas com perfeição, .interpretou tor, de David Nasser e Joub 
como sempre. Quase uma hora Carvalho. Para o pubhco 
de televisão para gente de todas entendido que 
as idades. O auditório mostrou Orestes. E este reparo me parece 

' que também a juventude curte, justo, duplamente justo, ja que 
as melhores coisas do passado, quando cantou Nega do Cabelo 
Nisso não existe idade. E houve Duro não citou os nomes de seus 
gente cantando com ele. Com ele autores, o mesmo David e o 
sentindo. O tempo tódo.. Mas , ex-bouxeur Rubens Soares.. O- 
Sílvio, no final cometeu uma que vale e que ò Titio esteve 
quase injustiça. Encerrou o pro- - impecável. Fez o Brasil chorai*, 
grama falando do “amigo dile- Estamos com ele. - . .

Banco de Educação

À concessão de um bilhão‘de cruzeiros em bolsa de estudo para 
repazes póbres, programa recentemente lançado pelo Ministro Nei Braga, 
faz-nos lembrar o projeto do Deputado^Nina Ribeiro, em 71, que cria o 

- Banco de Educação, propondo exátamente o financiamento aos estudantes . 
pobres, pYincipalmente na£ categorias onde há mais carência Passional 
ficando o reembolso ao governo para depois de formados e trabalhando. O 
projeto até hoje está na Câmara. Por que não foi adiante?

.Os pássaros . 
de V era

Marílena, 
Dias Toledo: 
12 anos de 
casamento 
e linda como 

- . sempre.

Vernissage de Vera Min- f 
dlin começou no Salão Ja- *5 
mie. com a própria grava-. 1 
dora. sua filha Kátia, Veri- t 
nha Bocaiuva, arrumando T 
as madeixas. Aliás, sensa-.-j 
cão mais tarde na Galeria, 
o new look de Vera Bocaiu
va: cabelos pretos, curtos, 
mais-magra, maravilhosa.
Gente entrando e saindo, 
mas a Graffitti sempre re
pleta. -Engarrafamento na 
porta, por causa dos carros

. a ‘/i m /'hnfor nor

• Este week-end de Tony e Miriam ,
Galotti vai ser movimentado. Entre • LIlí Pfreiffer, üma das donas do ^ 
os hóspedes em Itaipava o casal Magazins Soren, dos Estados Uni-’ 
Novis. Hero Qrtemblad, e Josefina dos, em que brasileiro adora com

prar, está no Rio^ Veio. passar três 
semanas. Hoje janta em casa de 
Wilson Rodrigues e Catarina Gue
des, donos da boutique Pappillon. . -

: '<?> , 7
■ ?

ÉSara
A

Entre amigos

Jordan.

• Dia 11, o almoço é em casa de 
leda Schiller, para amigas. Santa 
Teresa.
® Hoje. Cléa Schiller e Maria Teresa l 9 Estou curioso para ver os traba- 
Camargo recebem para chá. Benefí- 1 ihoshiper-realistasque o pintor Paul 
cio de O Sol. , 1 Duff está expondo no Museu de

Belas Artes. Ele é canadense e poris- 
so o seu cônsul, Mister Blake, e a 
Secretária de Educaçao e Cultura, 

de Lucca WenzeI, foram
• Maria Fernanda, a Sinhazinha, 
com new face, linda de morrer, de 
Talá Rocha Oliveira. professora 

lá inaugurar.
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Macureza e 

super-realismo 

nas telas de 

Paul Duff Pau/ Duff: "Aqui no Brasil posso desenvolver „ 
trabalho de mostrar a verdade da natureza .meu

No dia 16 de julho, data julho. Com um total de 40 to de sua arte veio com a opor-
nacional do Canadá, o pais telasr a mostra dará uma idéia tunidade de expor juntamente .

da fase brasileira do pintor com o Grupo dos Sete. A partir
(apenas três quadros foram. . daí, seu estilo se caracterizou

definitivamente como Super- 
realista, “o que tenta extrair a 

• verdade das-coisas da natu- 
— Prefiro viver aqúi, no -- -reza, mesmo a verdade interior

não-aparente”.. . ' ‘
* A carreira do .pintor deve . . Repleta de antúrlos, la

goas, rochas/ as cores do pin
tor são as cores da natureza. O

completou 108 anos de exis
tência. Este ano, porém, o 
aniversário.- está sendo, ço- pintados no Canadá), 
memorado de' maneira'muito 
especial pela Embaixada do 
Canadá no Brasil: difundindo a • 
cultura. '

A vocação

Brasil.
Uma exposição do pintor 

Paul Duff, de Hamilton, tem 
especial destaque nas co
memorações. Ele representa o 
movimento nacionalista que 
alguns artistas Iniciaram no 
principio do século: O Grupo 
dos Sete, pintores canadenses 
que impuseram um estilo de 
pintura diferente do proposto 
pelos modelos europeus, gran
de escola artistica até então, 
no Canadá.

Como ; resultado dessa 
pesquisa nacionalista, os pin
tores se voltaram para a na
tureza. E a natureza, o clima do 
país não vão aparecer apenas 
como temática, mas também 
como estilo de pintura. As pin
celadas, por exemplo, rápidas 
e sinuosas, lembram o vento 
tão constante no Canadá.

A exposição de Paul Duff, 
que no Rio ficará na Sala de 
Exposições Temporárias do 
Museu Nacional de Belas-

-ínício praticamente dentro da 
sala de aula. Sua professora 
primária, notando que o • preto, por.exemplo, jamais é 
menino Paul estava constan- usado por Paul Duff: ele, como
temente distraído em desenhar a <eunião de todas as cores,
nas margens do livro, resolveu 
presenteá-lo com..a primeira 
“caixa de óleos” de sua vida.'A ._ pintor desenvolve uma pintura

especifica para daltônicos. Ele 
conta que sua preocupação

r“sujaria” a tela.
Como trabalho paralelo, o

partir daí, Paul começou a se 
concentrar naquilo que era a 
sua verdadeira vocação. Ficava nasceu quando seu pai, dal

tônico, fez uma observação a 
respeito de uma coleção que 
Paul estava pintando: - ••

— Comecei a pintar uma 
série abstrata, estilo que nunca 
foi o meu preferido. Entretan-

horas a observar os cartazes do
Grupo dos Sete, àquela época 
distribuídos pelas paredes de 
todas as escolas do país.

Embora neto de paisagis
ta, filho de mãe pianista (Paul
Duff também estudou música), to, papai identificou naqueles 
o Sr. Duff, pai de Paul, queria 
que o filho seguisse uma 
carreira “segura”, cómo a dele, 
contador. Foi assim que entre 
as opções cientificas, Paul
resolveu ingressar na Escola canadenses pode assistir à 
de Medicina, matéria intí- conferência dé Duff no dia4 de 
mamente ligada à natureza, julho, às 17 horas Pano-.. 

Artes (Av. Rio Branco 199) tem. seu grande interesse. - ' rama dà Cultura Canadense
Para ele o reconhecimen- no MNBA.

trabalhos várias formas que ei>, 
com minha visão normal, não 
percebera.

Quem quiser saber um 
pouco sobre a arte e a pintura

inicio hoje e fica até o dia 20 de

■JüLy Õ-Íc1?5Rio de Janeiro -0 GLOBO
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People and events\

V v

Artist focuses on plant light
By STEPHEN MARC the Jardim Botânico, Parque da 

_ Cidade, and Parque Laje, all 
“religious places” for Duff. In

RIO DE JANEIRO (VH)
Canadian Paul Duff’s exposition 
of o lis opening tonight at the these- parks, he photographs

plants and otherwise takes in as 
much Information as he can. 
Later, hé puts his ideas together 
in the studio.

Museu Nacional de Belas Artes
may surprlse you. In the middle of 
this tropical paradise that is 
Brasil, what do you think he’s 
painting? Vegetatlon. What’s 
surprise is that he manages to 
distinguish his plants from the _ immediately upon viewtng his 
vegetatlon which surrounds it. works. He also says “photos can

filter 'extraneous details and get

This approach can help explain 
the photographic feeling one gets

He uses the photographic 
technique of the close-up to focus directly to the intrinsic beauty of 
attention on a particular detall, plants.” .
thus revealing the specialness Though his paintings are quite 
inherent in any random piece of explicitly what they plcture, Dufí 
life. This focal point, be it a single refera to them as “all, ab-
leaf orbranch, begins to glow with stractions, showing the continuity
its own light. What we first see as of íorm 111 nature, how it runs 
subtle nuance in shading, throughout all life. You can see it 
especially with hiB greens, 1x1 txi® plants, animais, and 
bepome strlking contrasts on rooks. 
close inspection. “There are 1000 
shades of green,” he says. - 

Duff exhiblts a passion for 
• approximating the pureness of the 
plants and water that he paints. ^
When he leaves oll stalns on the

o

c
I

s
l
í

I
S

sands of one of his beaches, we are 
strück with the purity of what 
was. . - ■ -.

According to Duff, bom and 
ralsed in the woods on the shores 

• of Lake Ontario, the point of his 
show is “to try to get people to see 
what they’ve been looking at for 
years. Soon people will be hanging 
paintings of plants on their walls 
just because pvollution will have 
killed off the real plants. Plastic 
Oower sales are up 200 p>er cent 
over last year because people 
can’t raise plants anymore."

The artist spends a lot of time in

t

r
■

íí

/
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! Í t ,U,VARTES VISUAIS das leis da composição e de 

uma rica escala cromática, 
muito embora predomine., 
como é natural, o verde em

0 ..... , . > todas as suas gamas to-
bua intimidade com o junta de esculturas de Professor de botânica, nais, permitem a Paul Duff

reino vegetal, que o sen- Maria Guilhermina, de Paul Duff foi .encontrar qo agigantar os elementos
sibiliza, que o emociona e Goias, e de xilogravuras de mundo vegetal, principal- naturais da vegetação, não
que o motiva, permite a Conceição Piló, de Minas mente em nossa vegetaçao tivesse ele profundos
Paul Duff criar espaço, Gerais. tropical, na morfologia
forma, luz e cor em com- física e cromatica da ar- sua disposição, sem que
posiçoes que revelam o fas- PINTURAS DE VANDA vore, da planta e da flor, os eles percam seu equilíbrio
cimo exercido sobre esse PINHEIRO DIAS temas para as suas obras e sua representação,
pintor pela luxuriante que p0(jerào situar-se mais
riqueza cromatica e formal Amanhã, às 21 horas, na propriamente na documen- Prefprimo-lo, todavia,
do mundo vegetal. ^ sede do Escritório da tação do que na criação. quando escapa ao rigor da

Entretanto, nao po- Representação do Estado Mas a verdade e que, mes- expressão representaci-
demos concluir essa de Goias, sera inaugurada mo documentando, executa onal, alheiando-se com
apreciaçao critica da obra a exposição de pinturas de composições que se distin- mais liberdade da idéia de
de aul Duff sem deixar de Vanda Pinheiro Dias. guem pela originalidade da documentação, visto como,
ressaltar que esse pintor organizaçao, pela vibração sob esse ângulo, Paull Duff
representa apenas um dos A PINTURA DE PAUL do cromatismo, pelo de- revela a forma pela qual
inúmeros ângulos, alias DUFF talhe e corte das formas desdobra e desenvolve o
muito especifico, da arte dos vegetais, de seus tron- seu poder de criaçao
contemporânea do Canada, A Embaixada do.Canadá cos, de seus caules, de suas através de processos de
que, nessas duas ultimas apresenta uma seleção de folhas, de suas pétalas e de transfiguração. Sob esse
décadas, esta a distinguir- quarenta trabalhos do pin- suas nervuras, e pelo sen- aspecto, que consideramos
se por sua receptividade as tor Paul Duff, natural de sualismo de suas contor- essencial, partindo do prin-
mais avançadas correntes Hamilton, no Ontário, ções, sem quaisquer recur- cípio de que, em arte,
esteticas e a revelar-altas aberta ao público na Sala sos aos cânones sediços do devem estar conjugadas as
expressões no painel atual de Exposições do Touring academicismo. O dominio capacidades de invenção e
de suas artes visuais. Club do Brasil.

tacar quatro obras, sem 
que tanto possa importar 
em demérito doa demais 
trabalhos que formam a 
presente exposição. Os 
quadros “Folhas Mortas 9“ 
e “Folhas Mortas 10”, nos 
quais, sem afastar-se total
mente da representação, 
ou seja, da intenção de 
documentar, Paul Duff 
consegue dar uma cor 
agônica 
outonal àqueles elementos 
vegetais, submetendo-os a 
uma velada transfiguração 
e revestindo do mais alto 
lirismo essas composições. 
Por sua vez, nos quadros 
“Recordações do Canada 
38“ e “Recordações do 
Canada 39”, a criatividade 
assume maiores propor
ções, desde o momento em 
que eles extrapolam a ob
jetividade do mundo ex
terior e refletem as 
maiores dimensões do

co
nhecimentos botânicos à

tipicamente

universo interior desse ar
tista criador, deslizando 
até mesmo para uma arte

de um desenho perfeito, de criação, devemos des- abissal. HUGO AULER.
CALEIDOSCÓPIO DO IN- 
VERNO CANADENSE 

Paralelamente á mostra 
do pintor Paul Duff, a 
Embaixada do Canadá 
apresenta no mesmo local 
uma exposição de foto
grafias intitulada 
“Caleidoscópio do Inverno 
Canadense".'

A mostra em comento 
é formada por setenta e 
cinco fotografias em cor, 
de vinte e oito fotógrafos da 
mais alta qualidade. Pela 4 
maior criatividade artís
tica, merecem destaque as 
obras “Terra Nova", de 
John de Visser, “Rio São 
Lourenço”, de Richard 
Vroom, e “Québec", de 
Hans Bloom, as quais tem o 
mérito de revelar a forma 
pela qual o homem, uti
lizando o processo foto- .
grafico, pode realizar atos X.
de criação. A represen
tação foge do plano ma
terial da reprodução para 
situar-se no plano espiri
tual da abstração.

V i'»Í,

“MASCARAS RELE
VOS POLICROMADOS”

Na noite dè ontem, na 
Múltipla Decoração (an
tiga Múltipla—Galeria de 
Arte), instalada no Conjun
to do Cine Karim, p artista 
plástico Athos Bulcão 
inaugurou uma exposição 
de suas últimas criações, 
fazendo-o sob o título 

Máscaras • Relevos 
Policromados".
ESCULTURAS E GRA
VURAS

A Galeria de Arte Porta 
do Sol continua apresen
tando uma exposição con- “ Recordações do Canadá 38", obra do pintor canadense Paul Duff1

Corréio Brazíliense, 14 de outubro de 1975
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de arte do rio grande do sulmuseu
pnrt.o alegre —- rggpraça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

Canadá presente com filme de 

jutra e pinturas <(e Uufi
norte do Canadá. A produção 
do filme, a cores, falado em 
francês e com legendas em 
português, coube também à 
França.
Já na segunda-feira à noite, o 

Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul abrirá uma exposi
ção de pinturas do artista ca
nadense Paul Duff.
Dentre as abordagens corren

tes nas artes plásticas cana
denses, o hiper-realismo apre
senta-se como uma das de 
maior projeção, talvez pela 
busca do homem atual por um
maior lirismo, uma maior pro 

ximidade com a simplicidade 
das formas reais, ou talvez 
porque haja descoberto uma 
certa gratuidade nas realiza
ções automatistas que confiam 
mais no caso do que na ela
boração consciente.
Paul Duff, pintor canadense 

que virá expor em Porto Ale
gre a partir de 11 de novem
bro no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. pertence a es
ta corrente. Seus trabalhos, 
que vem percorrendo com gran 
de sucesso diversas capitais 
brasileiras dentro do progra
ma de divulgação cultural da 
Embaixada do Canadá, apre
sentam porém uma peculiari
dade interessante. São quase 
todos inspirados na vegetação 
brasileira, cujas formas sinuo
sas e sensuais o fascinaram e 
que, segundo ele, documentam 
excepcionalmente a repetição 
de formas na natureza.

Nascido em Hamilton, em 
1928. Paul Duff confessa que 
sofreu nas seus anos de forma
ção uma grande influência do 
“Grupo dos Sete” artistas com
pletamente voltados para a 

• natureza e que criaram uma 
identidade própria para a pin
tura canadense. Nos seus tem
pos de estudante na Universi
dade MacMaster, quando paga
va seus estudos com a venda de 
suas pinturas, Paul Duff che
gou a expor com alguns dos 
mais destacados elementos do 
“Grupo dos Sete” na Hamilton 
Art Gallery. Apesar de haver 
feito incursões por diversos es
tilos e meios de expressão, sem
pre se inspirou na natureza e 
na maior parte do tempo se 
manteve figurativo.

Além de demonstrarem uma 
apurada técnica de composição 
e desenho, seus atuais “recor
tes da natureza” estão sempre 
banhados numa luminosidade 
etérea que os faz transcender 
da realidade e surgir como que 
uma- nova dimensão. É o agi- 
gantamento do microcosmo, 
que nos faz atentar para a 
beleza e a. delicadeza que ge
ralmente passam desapercebi
das do homem atual pressio
nado pelo ritmo febril das 
grandes metrópoles.

Neste fim-de-semana duas 
promoções auspiciadas pela 
Embaixada do Canadá em nos 
sa cidade terão lugar, com a 
colaboração de entidades di
versas. Domingo, dia 10. às 10 
horas da manhã, no Cacique, 
o Clube de Cinema de Porto 
Alegre projetará o mais recen
te longa-metragem de Claude 
Jutra, “Kamouraska”, filme 
baseado cm romance homôni
mo de uma célebre romancista 
canadense, Anne Hébert. Tra
ta-se de uma história român
tica, violenta, que se passa no

Tulio Piva
Hoje, quinta-feira, às 20h 

45min, o programa Comunica
ção — de Odilon Lopes, apre
sentará um especial com Túlio 
Piva •> seus 40 anos de vida ar
tística. Terá, também, a parti
cipação do colunista Osvil Lo
pes, da ‘Folha da Tarde”. Tú
lio Piva, hoje o maior compo
sitor vivo gaúcho, nasceu em 
Santiago e, de certa, forma, 
custou muito a que o público 
brasileiro reconhecesse seu va
lor indiscutível de grande sam
bista (“Tem que Ter”, “Gente 
da Noite”, “Pandeiro de Pra
ta”, “Foi de Madrugada”). 
Mas, Túlio Piva também é um 
grande compositor de marchi- 
mhas para carnaval. Em San
tiago, sua terra natal, ele com
punha as marchas para o “Blo
co dos Casados” e sempre era o 
vitorioso. Filho de comercian
tes (Perfumaria Piva e Droga
ria Piva) Túlio somente agora 
conseguiu gravar seu primeiro 
LP, pela Gravadora Continen
tal, recém lançado em Porto 
Alegre. E, ainda na quinta-fei
ra passada, o compositor-can- 
tor inaugurou seu Bar-Res- 
taurante “Gente da Noite”.
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PAUL DUFF E O REALISMO- 

MÁGICO CANADENSE VEM Aí.
(Página 4)
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Tramas passadas e sensações presentes 

na pintura do canadense Paul Duff

artes
Eduardo Conill

Eu tento dar a todos um pedaço de beleza.
Exploro o espaço, a luz, a forma e a cor da natureza. 
Procuro registrar detalhes do mundo maravilhoso que 
nos envolve - temas que se repetem como que ligados 
por uma corrente de enigmas.
Cada folha cada pedra, cada inseto que recolho me extasia 
os vitrais efemeros pintados pela luz, as gotas de orvalho/ 
a luxuriante vegetação de formas sinuosas e sensuais- J 
associativas de conotações de nosso subconscientes.
Meu trabalho está sendo a trama de experiências passadas 
e sensações presentes, que transcende do real para atingir 
Uma nova dimensão do meu mundo interior.” (P.D).

Num estilo próximo do realisno mágico que floresce no cipalmente á’pintura em aquarela De volta
movimento artístico atual do Canadá, o pintor Paul Duff fixou-se em Port Credit e paralelamente
'Artes'd^íli/Grande^doS/lP^*a n° Museu de realizou exposi^s “s
Artes do Rio Grande do Sul, órgão do Departamento de várias cidades canadenses.

Assuntos Culturais da SEC. O patrocínio é da Embaixada
do Canadá que trará até nós cerca de 40 óleos do pintor. Entusiasmou-se pela riqueza e exuberância de linhas da

vegetação tropical brasileira quando veio visitar o País. Pas
sou então a pesquisar a repetição das formas da natureza, 
apresentando recortes da realidade em estilo detalhista, 
muito próximo do realismo mágico que a pintura canadense 
representada pelo pintor Alex Colville está trasmitindo

ao Canadá, 
ao seu trabalho de 
e individuais em

Natureza brasileira 
também inspira 

o pintor Paul Duff
Nascido em Hamilton, Ontário, em 1928, Paul Duff par- A exposição do pintor canadense Paul Duff vai per- 

ticipou ativamente da vida artística de seu país, junto com maneccr aberta ao público de 11 a 30 de novembro na sede 
outros nomes ilustres da época. Na Europa, em 1954, provisória do Museu de Arte do Rio Grande do Sul na 
frequentou a Universidade de Genebra e dedicou-se prin- Avenida Salgado Filho, 235, Io andar.
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Fotografias e tinturas 

do Canadá na 3.a feira
ao ar livre e de uma grandio
sa beleza, como poiderá ser 
comprovado pelo público atra
vés desta exposição que per
manecerá? aberta até o dia 14, 
idas 9 às 19h3Qmin.

No mesmo dia, as 19 horas, 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, será inaugu
rada a exposição do pintor ca
nadense Paul Dufí. Nascido em 
Hamilton. Ontário, em 1928. 
Paul Duíí participou auva- 
mieute da vida artística de seu 
•pais, junto com outros nomes 
ilustres da época. A mostra 
compõe-se de 40 óleos que li- 
carão em exposição até 30 de 
novembro. Até o próximo do
mingo (dia 9) o MARGS pros
seguirá apresentando parte de 
seu acervo reunida sob o tí
tulo de “A Pintura de On
tem”. Este órgão do DAC/SEC 
funciona das 9 ás 12 e das 13 
às 12 horas, de terça a sexta- 
feira. Aos sábados e domingos, 
das 9 às 12 e das 13 ás 17 ho
ras. Entre as obras que com
põem esta • mostra d estacam - 

“A Dama de Branco”, de 
Artur da Costa Timóteo; "Na
tureza Morta”, de Pedro Ale
xandrino; "Creche”, de Juan 
Júlio Enrique Geotffrey; "Pe
queno Lago da Planície", de 
Rosa Bonheur; "Riacho”, de 
Lfbintdo Ferraz; “Empregadi- 
nha”, de Joseph Bail; “Dorso 
de Mulher”, de Eliseu Viscon- 
ti; "Ceninha”. "Escombros” e 
"Paisagem”, de Pedro Wein- 
gártner.

Dentro da programação que 
integra a “Semana do Cana
dá”, serão inauguradas na 
próxima terça-feira (dia 11) 
duas exposições, contando com 
a promoção da Embaixada do 
Canadá e Departamento de 
Assuntos Culturais da Secreta
ria de Educação e Cultura. Às 
10 horas, na pinacoteca do 
Instituto de Artes da UFRG5, 
“Caleidoscópio do Inverno Ca
nadense”. composto por 75 fo
tografias de 28 renomatdos ar
tistas do Canadá. Este país 
sem ore teve sua imagem asso
ciada ao inverno e seus habi
tantes apreciam isto. O inver
no é um desafio à engenhosi- 
dade e à tenacidade do_ povo 
canadense, mas também é 
uma éooca de esportes e vida

se:
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Semana é 

do Canadá jio/m/w
Em co-patrocinio da Embaixada do Canadá e 

do Departamento de Assuntos Culturais da 
Secretaria de Educação e Cultura, até o dia 17 
estará sendo comemorada a Semana do Canadá. 
Hoje, chegam a Porto Alegre o pintorcanadense 
Paul Duff e Regina Schmidt, chefe do Serviço 
Cultural e de Informação. Amanhã, o secretário 
da Embaixada canadense em Brasilia, Eugene 
Giossan , virá inaugurar a exposição de pinturas 
e fazer entrega das doações de livros às escolas e 
á Biblioteca Pública. Programações: exposição 
individual de Paul Duff , no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul; exposição de fotografias 
denominada Caleidoscópio de Inverno, no Insti
tuto de Artes da UFRGS; sessões de filmes de
dicadas a estudantes e abertas ao público no 
Auditório da Assembléia Legislativa, às 16h dos 
dias 13 e 14 e ás 21h do dia 17.

Vn jj -í
Panadense Paul Duff descobriu a magia das 

selvas brasileiras e retrata a vegetação tropical nas telas
Ar^i h Ptrt,^de a^anha’ estará expondo no Museu de
Fmhír Rh° d° SuL A mostra tem o patrocínio do
Embaixador do Canadá, Barry Steers.
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Paul Duff, 'pintor canadense radicado no Rio de Ja
neiro, cuja exposição integra a programação da Se
mana do Canadá, ora em realização em Porto Alegre

Paul Duff, pintor canadense, mostra 

hoje seu amor à flora brasileira
Está se realizando em nossa 

capital, desde hoje, a “Sema
na do Canadá”, promovida pe
la Embaixada do Canadá, com 
o patrocínio do Departamen
to de Assuntos Culturais da 
ISEC.

Entre muitas outras ativida
des, será inaugurada na noite 
de hoje a mostra do pintor ca
nadense Paul Duíf, residente 
no Rio de Janeiro, marcada 
para o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

Falando um português ca
rioca, pelo fato de residir há 
alguns anos no Rio de Janei
ro, Duff lembra em muito as 
figuras dos misteriosos e ho
nestos inspetores e detetives de 
Agatha Christie, talvez pelos 
bigodes fartos, talvez pelo ca- 

'belo grisalho que começa a a- 
parecer.

Nascido em 1923. em Hamil
ton. pequena cidade industrial 
próxima a Toronto, Duff co
meçou muito cedo seus traba
lhos ligados à pintura. Em al
guns momentos, dedicou-se â 
escultura, mas considera um 
desafio bem mais profundo a 
busca da terceira dimensão 
através da pintura.

ques e jardins do Rio, espe
cialmente pelo Jardim Botâni
co. Com isso, conseguir sedi
mentar seu amor pela natu
reza em geral, e peía flora em 
particular. Sua pintura, aliás, 
revela essa paixão.

dáticos e como criador de ar
te comercial, sem nunca aban
donar o magistério.

Em seu catálogo de apresen
tação, diz :“Eu tento dar a 
todos um pedaço de beleza. 
Exploro o espaço, a luz. a for
ma e a cor da natureza. Pro
curo registrar os detalhes de 
um mundo maravilhoso que 
nos envolve — temas que se 
repetem como aue ligados por 
uma corrente de enigmas. Ca
da folha, cada pedra, cada in
seto que recolho me extasia — 
os vitrais efêmeros pintados 
pela luz, as gotas de orvalho, 
a luxuriante vegetação de for
mas sinuosas e sensuais — as
sociativas de conotações com 
nosso subconsciente. Meu tra
balho está sendo a trama de 
experiências passadas e sensa
ções presentes, que transcende 
do real para atingir uma nova 
dimensão de meu mundo in
terior”.

Questionado sobre a ausên
cia da figura humana em seus 
trabalhes, Duff lembra que, 
enquanto era estudante, a ne
cessidade de custear sua vida e 
levou a retratar várias pessoas. 
Hoje, livre para criar aquilo 
que sua expressão lhe sugere, 
ele abandonou por completo a 
figura humana.

Em seus trabalhos, ele se es
força para conscientizar o ho
mem para a beleza que está ao 
seu redor, e para a gradativa 
destruição da natureza que o 
homem contemporâneo tem 
realizado. Amigo do paisagista 
Burle Marx, Paul Duff tem a 
intenção de, com seu trabalho, 
mostrar ao homem a insensa
tez de destruir a natureza, 
baixar o nível de vida e po
luir os recursos naturais, tudo, 
porém, seguindo um prisma es- 
tético-lírico.

FOLHAS E ÁRVORES
Nos trabalhos a serem ex

postos a partir de hoje no 
MARGS predominam árvores e 
folhas. Ele mesmo explica por
que:

“Como todo poeta, músico ou 
compositor, tenho essa neces
sidade de expressar idéias. Não 
sei o que é hiper-realismo. su- 
per-realismo ou magi-realis- 
mo. Uso determinadas técnicas 
para mostrar a beleza intrín
seca de uma planta, uma fo
lha, um determinado momen
to da natureza, 
estou pesquisando em torno 
da flora brasileira, como base 
para um estudo mais profun
do. Na realidade, comecei mi
nha união com a natureza aos 
9 anos de idade, no momento 
em que comecei a pintai’”.

Vinculado e influenciado pe
lo “Grupo dos Sete”, um dos 
movimentos da pintura cana
dense na década de 50, Paul 
Duff expôs com o grupo nu
ma coletiva, aos 22 anos de 
idade. Já nessa época, pintava 
paisagens, marinhas e lacus- 
tres. Hoje em dia, seu traba
lho se volta para o detalhe, 
numa busca de conhecer ca
da parte integrante do todo. 
Focalizando detalhes, ,ele pre
tende “evocar a belezã dos de
talhes, uma folha com o sol 
dançando sobre ela. os pingos 
de chuva ou de orvalho, uma 
beleza que o olho humano em 
geral não vê. Muitas pessoas 

1 me perguntam se realizo um 
trabalho fotográfico mas a ver
dade é que transcendo a fo
tografia. A foto reproduz tudo. 
eu tiro detalhes para estabe
lecer uma beleza pura. Minhas 
pinturas parecem fotográficas, 
porém tiro detalhes que me 
parecem supérfluos, para che
gar ao aue é essencial”.

Atualmente,

HORIZONTES NOVOS
“Estou sempre buscando ho

rizontes novos”, explica' ele, 
para justificar o fato de ter- 

se fixado no Rio de Janeiro. 
Atuando como professor de 
Orientação Vocacional e Edu
cacional, ele se diz profunda
mente interessado no compor
tamento humano, e pretende 
em breve realizar um estudo 
sobre as ligações da flora com 
as religiões afro-brasileiras.

“Parte da minha tarefa é o- 
rientar estudantes e universi- 
táries em busca de sua pro
fissionalização. Nas primeiras 
horas do dia sou professor, 
nas últimas sou pintor. Uma 
coisa ajuda a outra, estou a- 
costumado a mudar de iden
tidade desta forma. Como ca
nadense no Brasil, tenho a 
frustração de sentir que mui
tas brasileiros não têm a sen
sação da beleza que está ao 
seu redor. Para -mim, que ve
nho de um país muito frio, 
com estações muito definidas, 
é um paraíso viver num lugar 
em que seja sempre verão”.

Um dos hábitos alimentados 
por Paul Duff é justamente 
dar longos passeios pelos par-

CORES

Para Paul Duff o preto é u- 
ma cor que não existe. Em sua 
palheta, figuram «eis cores, 
que ele combina das mais di
ferentes maneiras, com um re
sultado de mais de dez mil to
nalidades, só no tocante ao 
verde. “O verde é uma cor o- 
timista, voltada para o futu
ro”, diz ele. “É limpa, rica em 
vibrações. Trabalho em termos 
de linhas de composição, e não 
tenho uma medida especifica 
de tempo de consecução de 
um trabalho.

Nos planas de Paul Duff. fi
gura uma exposição individual 
no Canadá, a ter lugar em 
Hamilton, provavelmente em 
setembro de 1976. Revelando 
seu amor pelo Brasil, proferi
rá na manhã de hoje uma con
ferência no Instituto de Ar
tes, tendo como tema “Pano
rama da Pintura Canadense”. 
(Entrevista a iSusana Sonder- 
mann)

AUTODIDATA
Reconhecido pelos críticos 

como prodígio, Paul Duff é um 
autodidata. Seus estudos com 

vários mestres canadenses não 
lhe tiraram o caráter indivi
dualista de sua pintura. Atuou 
como ilustrador de livros di-
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Até o dia 17 estará sendo comemorada a 

semana do Canadá em co-patrocínio da Em
baixada. do Canadá e do Departamento de 

Assuntos Culturais da SEC. Da programa
ção fazem parte uma exposição de Paul 
Duff, no Museu de Arte do Rio Grande do

Jcrnal:„
Data;
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Sul, exposição de fotografias denominada 

Caleidoscópio de Inverno, no Instituto de 

Artes da UFRGS, e sessões de filmes no Au
ditório da Assembléia Legislativa, às 16b 

dos dias 13 e 15 e às 21h do dia 17.

n Artistas 

americanos 

querem direitos 

autorais

pi

Robert Rauschenb-erg estava presen
te no dia ecn que sua pintura abstrata 
Th»w <Degelo) foi revendida por 85 mil 
dólares por Robert Scull, proprietário de 
táxis em Nova Iorque. Scull havia com
prado os quadros alguns anos antes por 
800 dólares.

Obviamente, Rauschenberg estava 
dcsgostaso. O mínimo Que você poderá 
fazer — disse ele a Scull. após o leilão 
de 1973, em Sctheby Park Bernet — é 
deixar que eu faça corridas de táxi sem 
pagar.

Se o artista tivesse feito um contra
to na venda original para Scull, a his
tória poderio, ser diferente. Os artistas 
plásticos dos Estadas Unidos estão se 
dando conta cada vez mais da pouca 
proteção que a íei llies dá. Os diretores 
autorais e os royalties, garantias bem de
finidas para escritores e músicos, são 
uma novidade no vocabulário profissional 
do mundo das artes. Mas o« artistas es
tão aprendendo rapidamente. Grupas de 
defesa das direitos do artista foram for
mados desde o Mame até a Califórnia 
para lutar pela solução desses problemas.

Um exemplo dessa determinação po
de ser encontrado sm Boston, onde uma 
coligação de mil membros, chamada 
Boston Visual Artists Union — (BVAU), 
vem insistindo nos contratos. Desde o 
mês de junho, todas as obras de arte 
vendidas pela Galeria da BVAU devem 
ser acompanhadas ds um contrato. Uma 
das princiais cláusulas de garantia dos 
contratos estipula que o artista receba 
18 por cento de qualquer aumento de 
preço cada vez que a obra fo;- vendida.

Na França, esse direito é conhecido 
como ilroit de suite. Um outro conceito 
íegal francês — o droit moral — proibe 
que seja feita, qualquer alteração na obra 
tem o consentimento do artista.

Duff: "Procuro me comunicar com o povo e como povo, entendo quem tenha sensibilidade à beleza".

Há muito que a Galeria de Baston 
não tem encontrado resistência por par
te de compradores ocasionais ou grandes 
colecionadores. A dificuldade está rela
cionada com as galerias particulares e 
mesmo com alguns artistas que não le
vam a sério as contratos, 
contas — observou um deles — eu 
quero perder uma venda”.

Paul Duff pinta as flores 

para ensinar o amor a
“Afinal de 

não

O movimento dos artistas para se 
imporem, no entanto, está crescendo. In
dicio disso é uma lei no Congresso apre
sentada pelo deputado democrata John 
D. Bradenas, de Indiana, e pelo senador 
republicano J<acob K. Javits, de Nova 
Iorque, destinada a corrigir a discrimi
nação tributária contra os artistas. A- 
tualmente, um colecionador que doa uma 
obra de arte a uma instituição sem fins 
íucrativos. pode deduzir dos impostas seu 
valor de mercado, mas um artista só po
de deduzir o custo dos materiais usados.

flurle-Marx sobre isso e ele estava irri
tado".

Paul Duff, pintor canadense, abre hoje, às 19h, sua mostra de 
óleos no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Antes de vir para cá 
passou por São Paulo, mas não foi à Bienal, "porque tenho dificuldades 
de me comunicar com esse tipo de trabalho. Eu procuro me comuni

car com o povo e como povo, entendo qualquer pessoa que tenha sen

sibilidade à beleza". Além disso, ele não gosta de mostras coletivas, 
preferindo as individuais, onde "posso mostrar a minha mensagem".

COMEÇO

Essa história de gostar de pintar co
meçou quando? Paul Duff sorri e faia 
como se estivesse revivendo um período 
de sua' vida. “Eu tinha nove anos de 
idade e não parava quieto na aula. Um 
dia uma professora me tranqüilizou, dan
do-me uma caixa com óleo e alguns ins
trumentos próprios para a pintura. Fa
rei de estragar os livros de texto”.

Hoje, ele se confessa grato à profes
sora. Além de lecionar Biologia. Botâ
nica e Zoologia, é orientador educacio
nal. “Descubro talentos nos meus alu
nos, quando muitas vezes os pais não se 
aperceberam deles”. Conta que costuma 
encontrar “alunos que parecem flutuar 
(estão sempre inquietos), porque desco
nhecem suas próprias potencialidades”. 
Orientando, algumas vezes já se enganou 
— “é muito raro” —, mas sempre conse
guiu ajeitar a situação, através de uma 
pesquisa com “meus clientes, à procura 
da razão”. Depois, o engano é passível, 
pois “somos seres humanos”.

Paul Duff reafirma que gosta de se 
comunicar com o povo e acrescenta que 
sente os problemas das pessoas em cin
co minutos. “Eu me comunico especial
mente bem fora da palavra”. Diz que 
possui duas vidas bem diferentes uma 
da outra, o que equivale a dizer que pos
sui duas personalidades: uma de profes
sor e outra de pintor. As duas nunca se 
chocam, porque cada qual é bem defi
nida, sabendo o que quer e quando quer. 
“É uma beleza”. Ri e salienta que “a 
vida é tão interessante que eu gostaria 
de vivei- sempre”.

Também um maior número de orga
nizadores de defesa das artistas (como a 
Volunteer Lawycrs for the Arts, da cida
de de Nova Iorque, a Artist Equity Asso- 
eiation, a BVAU, a Chicago Artists Coa- 
lition e a Manhattan’s Artist Rights To
day) e a realização de seminários como 
ocorreu em Boston, são bons sinais. Hou
ve uma conferência sobre contratos na 
Universidade de Harvard, uma reunião 
cem o deputado democrata Robert F. 
Drian, de Massaehusetts, a respeito da 
taxação tributária, as revisões dos direi
tos autorais pendentes, e um grande Con
gresso Nacional de Artistas que está sen
do programado para as últimas sema
nas deste mês.

tinua com o assunto, acrescentando que 
“as plantas não gostam de rock, pesado 
demais”. O próprio Paul Duff também 
gosta do romantismo de Chopin. do im- 
pressionismo de Debussy e da grandeza 
que sente “num certo tema da obra A 
Floresta Amazônica, de Villa-Lobos. 
“Sempre que escuto esse tema, me dá u- 
ma sensação nas costas (mostra com a 
mão), de grandeza”. Estudou Villa-Lo- 
bos, suas canções para crianças no Cana
dá. É pianista e diz que “Villa-Lobas 
foi há 20 anos para o Brasil o que Be
la Bartók representou para a Hungria’.

Experimenta irritação ao lembrar que 
em São Paulo e no Rio de Janeiro as 
pessoas estão comprando flores artificiais 
para enfeitar suas casas. “A gente gosta 
do flores, a poluição está matando tu
do”. Outra coisa que lhe chama a aten
ção é o tratamento dispensado às áreas 
verdes no sertão, onde, por ignorância, 
“não por maldade”, os colonos queimam 
hectares de vegetação. “As aves mor
rem, o solo endurece e ,racha. Com ns 
chuvões ela fica completamente gasta 
e inútil ao plantio”. Paul afirma que “tu 
do isso parte de um sentimento de au- 
topreservação, porque as pessoas têm 
medo das cobras e querem matá-las. Por 
isso queimam a vegetação. Falei com

E sua mensagem é um hino de amor 
às plantas (é professor de zoologia, bio
logia e de botânica). Fala delas como se 
fossem seres humanos e afirma que elas 
possuem sensibilidade para captar os 
sentimentos que as pessoas experimen
tam m relação a elas. Confirma, por 
exemplo, que as plantas cultivadas den
tro de casa necessitam ouvir a voz hu
mana, mas que seja carinhosa, assim 
como um toque de mão, para crescer e 
desenvolver.

Ele próprio tem uma bananeira e u- 
ma jaqueira dentro de seu estúdio. As 
duas estão habituadas com a música de 
Chopin, com a de Debussy — especial
mente La Mer - com a Nona Sinfonia de 
Beethoven. “Vivaldi é nervoso demais”. 
Paul Duff pergunta se a gente ouviu fa
lar do livro A Vida Secreta das Flantaa. 
escrito por um estudioso norte-america
no e depois diz que “uma planta sofre 
de saudade, porque o amor é para efa>-- 
como a comida”. Quando lhe pergun
tam que técnica emprega em seus tra
balhos, costuma dizer “aquela que você 
gosta”. E concluiu, com um sorriso: 
“aquela que a gente gosta é a que co
munica e quem comunica é o amor”.

A relação planta/música parece um 
tema apaixonar)te para ele. por isso con-

Os objetivos dos artistas incluem o 
aumento de fundos de estímulo às artes 
visuais em escala nacional, estadual e lo
cal; a criação de leis favoráveis aos ar
tistas (deduções de impostos, royalties, 
herança, ebc.); utilização de contratos 
nas vendas; câmaras de trabalho; unifi
cação dos artistas visuais numa organi
zação nacional como a ASCAP, dos mú
sicos; seguro em grupo; previdência so
cial e direitos autorais. (Caron le Brun 
Kanikan. Copyright The Christian Scien
ce Monitor News Service).
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• Inácio Medeiros, presidente do 
Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul, junto com a Secretaria de 
Educação e Cultura e Departamento

de Assuntos Culturais, convidaram 
para a inauguração da mostra de 
pinturas de Paul Duff, que vem sob 
o patrocínio da Embaixada do 
Canadá. Duff ficará até dia 30 do 
corrente. u n/'</H
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Dentro da programação que integra a 
"Semana do Canadá”, foi inaugurada, na 
pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS, 
u mostra de fotografias ‘‘Caleidoscópio do 
Inverno Canadense”, composta por 75 fo
tografias de 28 renornados artistas do Ca
nadá. A exposição, que é uma promoção do 
Departamento de Assuntos Culturais da 
Secretaria de Educação e Cultura e da Em
baixada do Canadá, estará aberto ao público 
interessado até o dia 14 de novembro, das 9h 
às 19h, no Instituto de Artes da UFRGS, à 
ma Senhor dos Passos, 248- 1° andar.

A temática da exposição é referente à es
tação do inverno porque o Canadá sempre 
leve sua imagem associada ao inverno e seus 
habitantes apreciam isso. O frio através dos 
tempos foi um desafio à engenhosidade e^ a 
tenacidade do povo canadense, mas também 

época de esportes e vida ao ar livre e 
de uma grandiosa beleza, como poderá ser 
comprovado pelo público, através desta ex
posição. pintura

Paul Duff nasceu em Hamilton, às mar
gens do Lago Ontário, em 15 de janeiro de 
1928. Aos 12 anos de idade começou seus es
tudos de pintura, prosseguindo mais tarde 

C, F. McKeown, Egbert Oudendad, úl
timo sobrevivente dos díscipulos do mestre 
holandês Han Van Neugeren, e com Hortence 
Gordon. Em 1954-55 passou um ano na 

Europa estudando e pintando, principalmente 
aquarelas enquanto, frequentava a Univer

sidade de Genebra. Foi professor, fez ilus
trações para livros didáticos e diversos tipos 
de artes comerciais e iniciou pesquisas em 
pseudo-isocronismo, que buscavam a criação 
de quadros que pudessem ser percebidos 
pelos daltônicos. Os quadros foram expostos 
pela primeira vez em junho de 1965 em 
Toronto. Duff também realizou exposições 
individuais em Hamilton, Toronto, Oakville e 
Port Credit e participou de coletivas em 
Hamilton, Toronto, Genebra, Winnipeg e 
Nova Iorque.

A mostra de Paul Duff é composta de 40 
quadros, que estarão a venda no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, Avenida Salgado 
Filho, 235,
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^ 2 A Semana do Canadá também tem 
projeção de filmes canadenses, em sessões 
didáticas aos estudantes e abertas ao público 
em geral. A primeira sessão será às 16 horas 
de hoje, com os filmes Cerimonial de Verão, 
Conheça o Canadá, O Vento e A História 
de um menino esquimó, todos de curta 
metragem, o programa número dois, ama
nhã, no mesmo horário, mostrará os filmes, 
Como os Animais se Movem, Ártico Sel
vagem, Aventuras de uma Canoinha e O 
Mar. A última sessão, no dia 17 próximo, às 
21 horas com os filmes: Bola-Bloco, Mo
dulações. O Ovo e A Morte de Uma Lenda.

e uma
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PANORAMA '4 Décío Presserò

um
pintor

fascinado
:

flora
brasileira A vegetação tropical brasileira, refletida na obra do pin

tor Paulo Duff, exposta no MARGS

cendics nas matas, não sei se é maldade ou 
ignorância.

Tendo iniciado seus estudos em artes aos 
12 anos, Duff fez experiências nas mais diver
sas técnicas, optando pelo óleo. (Participando 
de exposições desde 1951, após um período na 
Europa, fixou-se em Port Credit (peito de Tor
rou to) c:ide iniciou suas pesquisas pseudo-iso- 
cromismo, buscando a criação de quadros que 
pudessem ser percebidos pelos daltônicos, ex
postos pela primeira vez em 1965. Transferin
do-se para o Brasil montou um estúdio no Rio 
de Janeiro, onde passa a tarde pintando. . A 
manhã é inteiramente dedicada ao magistério. 
Sua paixão por nossa flora é percebida por a- 
queles que visitam sua casa-, onde existem ba
naneiras, jaqueiras e plantas das mais diver
sas espécies, obtidas a partir da semente.

— É exuberância que procuro refletir em 
minha pintura. NO Canadá pintava grupo de 
árvores, agora são detalhes, folhas com gotas 
de orvalho, etc. Algumas são frutos de recorda
ções, outras surgem 
meus passeios pelo Jardim Botânico, 
acham que é pintura fotográfica, mas não é 
na da disso; apenas 
buscando refazer a beleza intrínsica das plan
tais.

Sempre em busca de novos horizontes, Paul 
Duff trocou o Canadá pelo Brasil, onde vive 
há 10 anOs e só agora realiza uma exposição 
itinerante por diversas capitais, como o patro
cínio da Embaixada do Canadá. Em Porto 
Alegre a mostra está montada no MARGS, 
contando com o apoio dõ DAC/SEC, e reúne 40 
telas onde é facilmente percebível a forte in
fluência da vegetação tropical do nosso país 
em sua
lismo mágico. Duff esteve entre nós durante 
três dias, participando de inúmeras homena
gens que lhe foram prestadas e dialogando 

pessoas, apesar de ainda não dominar 
perfeitamente o português. Em 1952, um co
lega de universidade veio para o Brasil. Meses 
mais tarde enviou uma carta a Duff, convi
dando-o a visitar “este paraíso”. Indeciso ain
da sobre seu futuro, após ter se formado em 
Psicologia e Didática, Duff decidiu vir ao Bra
sil, onde permaneceu cerca de seis meses, che
gando a dirigir um colégio no Rio úe Janeiro. 
Retornando ao Canadá, algum tempo depois i- 
ria desenvolver aftividdaes em Genebra, perio 
do que considera um dos mais desastrosos de 
sua vida:

— Sempre fui muito idealista e nao con
segui me adaptar a uma função extremamente 
burocrática. Isto fez com que eu decidisse vol
tar ao Brasil em 1965. Aqui tenho a liberdade 
de escolher o meu trabalho e conviver com um 
povo descontaminado. Apenas sinto certa frus
tração com o pouco interesse das pessoas pela 
preservação da natureza. E'm Porto Alegie 
ainda não existe uma poluição tão grande co- 

de Janeirò, cidade de asfalto e 
único oásis é o Jardim Botâ-

temática atual, com tendências ao rea-

com as

das vibrações durante 
Alguns

filtro todos os detalhes,

Porto Alegre é a sexta capital que está 
vendo suas telas. A próxima será São Paulo. 
Divididas em três tamanhos, estão todas à 
venda, a preços que oscilam de 2.509 a 4.000 
cruzeiros. Após ter superado inúmeras barrei- 

(língua, cultura, etc.) Duff está iniciando 
seu U.o ano no Brasil, onde parece ter en
contrado um lugar ideal para pôr fim a suas 
andanças.

ras
mo no Rio 
cimento, onde o 
nico. Também não posso entender sao os m-
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U PINTURAS DE PAUL DUFF
Até o próximo domingo, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

permanecerá aberta ao público a exposição do pintor Canadense Paul Duff. 
Há 10 anos radicado no Rio de Janeiro, este artista tem encontrado na 
exuberância da vegetação tropical, motivo para suas telas que apresentam 
recortes da realidade em estilo detalhista, muito próximo ao realismo 
mágico que floresce no Canadá. Nesta primeira individual em Porto Alegre, 
promovida pela Embaixada do Canadá e Departamento de Assuntos Cul
turais da Secretaria de Educação e Cultura, Duff reuniu 40 telas, a óleo, 
fazendo uma espécie de retrospectiva de sua carreira, iniciada em 1951, no 
Canadá, ao lado do famoso Grupo dos Sete . Sua primeira exposição foi 
realizada em 1965, em Toronto. A sede provisória do Margs funciona na 
Avenida Salgado Filho, 235-sobreloja.



EXPOSIÇÃO DE PINTURAS

PAUL DUFF

Ne de quadros: 40 Medidas: 20 quadros 76x41 
15 quadros 61x51 
3 quadros 51x41 
1 quadro 56x45 
1 quadro 52x47

Apresentação: Oleo sobre tela

Os quadros já estão emoldurados 
envernizadas.

com ripas

Embalagem:

Nota sobre o manuseio:

4 caixa de madeira com cadeados.

Será necessário o maior cuidado na retirada 
aos quadros que devem ser segurados semDre 
pelas molduras.

/
Na reembalagem usar novamente o material 
protetor que deve ser colocado para isolai 
um quadro do outro.

Catálogos: S.erao fornecidos pela Embaixada 3.000 catáloaos 
para distribuição ao público.

Material informativo 
e de publicidade:

Será fornecido pela Embaixada.

A entidade fornecerá os painéis ou suportes 
necessários para pendurar o$ quadros/

Painéis:
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óleosExposição de MPAüL PUFFn LISTA DE PREÇOS

Ct$ Z.50^,00 

3.000,00 

M 3.000,00 

" 4.000,00 

M 3.000,00 

" 4.300,00 

" /1.50o,00 

" 4.000,00 

" 4.000,00 

M 3.500,00 

” 3*000,00 

" 3.500,00 

" £..500,00 

M 4.000,00

" Z.50o,00 

" 3.000,00 

" 3.000,^0 

3.000,00 

" z. 500,00 

n 3.500,00 

M 3.500,00 

" 3.500,00 

n 3.000,00 

" 3.300,00 

M 3.000,00 

" 3.000,^0 

n 3.000,00 

" 3.500,00 

3.500,00

01 - VIDA VERDE m 3 . . . .

03 - VIDA VERDE Ne 11 . . . .
04 - VIDA VENDE Ne 15 . . . .

06 - CATEDRAL DA MATA . . . .

07 - FARFALHANDO AO VENTO .... 

08 - LABIRINTO DE SOMBRAS .... 

09 - POLVO DA FLORESTA . . . .

10 - DEDOS DE FEITICEIRA. . .

11 - MEDUSA ESPECTRAL . . . .

1Z - ASAS DE ANJO . . . . . . .
13 - CONVERSA DE IRMÃS . . . .

14"-1 RBS^OTRO-DE TEXTURA Ne 14 

15 - REGISTRO DE TEXTURA Ne ZZ
18 - SELVA . . . . . . . . . . . .

ZO - EX - PISCES . . . . . . . .
ZZ - VIDA EXTUANTE ÚMIDA Ne 3

Z4 - FOLHAS MORTAS Ne 10 . .

Z5 - COR DA NATUREZA Ne 7 ....

Z7 - COR DA NATUREZA Ne 1Z ...
Z8 - COR DA NATUREZA Ne 15 ...

Z9 - COR DA NATUREZA Ne l6 ...

30 - VERDE CONSTANTE Ne 4 ....

31 - VERDE CONSTANTE Ne 5 .... 

3Z - VERDE CONSTANTE N2 6 ....

33 - VòRDE CONSTANTE Ne 9 ....
34 - BRASILIANA . . . . . . . .

35 - FORÇA INDOMÁVEL . . . . .
38 - RECORDAÇÕES DO CANADA ...

39 - RECORDAÇÕES DO CANADA ...



Exposição de PAUL DUFF LISTA DE PREÇOS óleos

01 - VIDA VERDE N2 3 Cr$ 2.500 ,00
.

03 - VIDA VEEDE N2 H ....

04 - VIDA VEEDE N2 15 ....

......
06 - CATEDRAL DA MATA ....

■ ^ASEALííídíD©-A©-IfSN,5e-
08 - LABIRINTO DE SOMBRAS 

09 - POLVO DA FLORESTA ...
10 - DEDOS DE FEITICEIRA..
11 - MEDUSA ESPECTRAL ....

12 - ASAS DE ANJO . . . . .

13 - CONVERSA DE IRMÃS ...

14 - REGISTRO DE TEXTURA N2 14

15 - REGISTRO DE TEXTURA N2 22

. . . . Cr$ 3.000,00 

.... Cr® 3.000,00

. . . .
. ... Cri 4.000,00 
. . ..-Cr® 3.000,00X ' e ^ 

.... Cr$ 4.500,00 

.... Cr® 4*500,00 

. ... Cri 4.000,00 

.. .. Cr® 4.000,00 

.... Cr® 3.500,00 

. .. . Cr® 3.000,00 

. . .. Cr® 3.500,00 

... . Cr® 2.500,00

..........................................

X

&-n

LAGOA ONÍRICA ............. .............. Cr$ 2«500,00

Cr$ 4.000,00
AS SETE PALAVRAS DE CRISTO -.... . ., . » • Cr& 4-. 500,00-

20 - EX - PISCES ............................................................ -l---- Cr$ 2.500,00

CF^-^ooa,co 

Cr$ 3 • .000,00 

.. .-t. Cr& 3-000,00- 

....t Cr$ 3.000,00 

Cr$ 3.000,00

IV
18 - SELVA

—^-2<L wsa«KH)A
22 - VIDA EXTUANTE ÜMIDA Nfl 5

X

; i

24 - FOLHAS MORTAS N2 10
25 - COR DA NATUREZA 7 

0©R~BA-Nrr
27 - cor da natureza N2 12
28 - COR DA IfATUREZA N^ 15
29 - COR DA NATUREZA N^ 16
30 - VERDE CONSTANTE N2 4

31 - VERDE CON STARTE N2 5

32 - VERDE CONSTANTE N2 6

33 - VERDE CONSTaNTE N2 9

* •
'te ••••••................................... r Cr$ 2.500,00

CrS 2.500,00 

Cr$ 3.500,00 

Cr$ 3.500,00
<W 3.500,00
Cr$ 3.000,00

3.500,00
CrS 3.000,00 

Cr$ 3.000,00 

CrS 3.000,00

• • r
• • f

* t

T r

34 - BRASILIANA ....
35 - FORÇA INDOMÁVEL

ROCHAS TORTURADAS ( C ) .............................. ...-. Cr$ 3.000-,-oa 
( D ) ...................... Cr$ 3-yQQQ-yQQ-

... <

38 - RECORDAÇÕES DO CANADÁ . Cr$ 3.500,00 

. CrS 3.500,00 

- Cr& 3-50.0,-00

39 - RECORDAÇÕES DO CANADÁ .... 

—40----- RECORDAÇÕES DO OANADÁ—w 4 %«r
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sob o patrocínio da Embaixada do Canadá 

óleos de

B4ULDUFF - pintor canadense
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LEVANTAMENTO GERAL

580ESTUDANTES

PROFESSORES 113

ARTISTAS 77

CONVIDADOS ESPECIAIS 268

MfOUTROS

1082 visitantesTOTAL GERAL:


