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-uravura contínua de 25 peças em papel prata laminado

- 112 pinturas miniaturas
- 11 painéis documentários

- llli stands em alumínio



SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA
departamento de assuntos culturais
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

pedem o prazer de 

artistas australianos GEORGE 

patrocinada pela EMBAIXADA DA 
dia 23 de fevereiro,

Assembléia Legislativa do Estado

sua presença para inaugurar a exposição dos 

BALDESSIN e IMANTS TILLERS, 

AUSTRÁLIA, às 19 horas do 
segunda-feira, no «Vestíbulo Nobre» 

do Rio Grande do Sul.
da

Período da Exposição: 23 a 29 de fevereiro de 1976
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DIA 23 UMÁ AMOSTRA DE 

'AUTISTAS AUSTRALIANOS
O Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria da Educação e 

Cultura, através dç Museu de Arte do Rio Grande do Sul e Embaixada da 
Austrália, estará inaugurando na próxima segunda-feira, dia 23, uma ex
posição, reunindo trabalhos dos artistas que representam a Austrália na 
XIII Bienal Internacional de São Paulo. A mostra será montada no hall da 
Assembléia Legislativa reunindo uma gravura continua de George Baldes- 
sin, composta por 25 peças de papel prata laminado denominada “Oca
sional Images from a City Chambers". 
com

TIHers, mostrará "Conversas 
a Noiva , composta por 114 s.tands em alumínio, 112 pinturas mi

niaturas e 11 painéis documentários.
George Baldessin nasceu há 37 anos e fez seus estudos no Instituto Real 

de Tecnologia de Melbourne, Escola de Artes de Chelsea (Londres) e 
Academia de Belas Artes de Brera (Milão). Desde 1963 participa ativamente 
da vida artística da Austrália, através de coletivas e salões internacionais. 
Como acontece, com todos os seus traballjos, não existem meios de inter- 
pretar a obra, mas ao invés, há uma confrontação com imagens que são de 
significação elusiva e muitas vezes existem no próprio plano o ponto que 
desaparece. M

Com apenas 25 anos, ímants Tillers representa condignamente a nova 
geração de artistas australianos. Após ter estudado Arquitetura na Univer
sidade de Sidney, trabalhou con Consulting lEnginess,, ganhando experiên
cia e ajudando na escrita de programa para computadores. Ocupou o cargo 
de engenheiro arquiteto na firma “Landscape Consuitants”, em 1974. época 
em que iniciou, a preparar "Conversas com a-Noiva”.
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Dois australianos no Margs

Quando o Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
Luiz Inácio Franco Medeiros, esteve na XIII Bienal de Sao 
Paulo, mostrou um interesse todo especial pela Sala da 
Austrália Lá mesmo combinou uma exposição dos artistas, 
que deveria se realizar no forte da temporada. Mas como a 
mostra tem que seguir para a Argentina, ficou mesmo para 

r . agora, em fevereiro (de 23 a 29), uma época que nao é das 
o mais propicias. O local sera o saguão da Assembléia Legisla

tiva e a promoção é do Departamento de Assuntos Culturais 
EN da Secretaria de Educação e Cultura, Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul e Embaixada da Austrália. Dois artistas em 
exposição: George Baldessin e Imants Tillers.

. _ George Baldessin, nasceu em Melbourne (Austrália) em 
a? 1939, estudou arte em Chelsea (Londres) e Milão. Hoje vive

^ H no seu país e visitou o Japão como recompensa de um prêmio
O (Alcorso Sekers Sculpture Award). Exposições na Austrália,
"H n Iugoslávia, Polonia, Inglaterra, Sudeste Asiático, Nova 

Zelândia e índia.
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Seu trabalho consta de cinco painéis gravados 
alumínio, suspensos em cada extremidade por uma cadeira 
não-funcional, medindo um total de 25 metros. Nao há 
nenhum meio de interpretar sua obra, pois é uma confronta
ção com imagens que, muitas vezes, existem no próprio 
plano e ponto que desaparece. Sua arte está sempre baseada 

experimentação, agora que ele se concentrou na gravura 
de anteriormente se ter dedicado â 

das superfícies prateadas a

em

O trabalho de George Baldessin
na
e água forte, apesar 
pintura e escultura. Com o 
fonte de luz, em vez de refletir no trabalho, parece emanar 
do próprio. O motivo principal é sempre a figura feminina, 
que oferece uma sensualidade poderosa, mas ilusória. Em 
outras séries o artista já teve como tema ao circo. Quanto a 
colocação das cadeiras não funcionais, elas funcionam como 
intrusas, mais na base da extravagância.

de de empenho em descobrir e integrar o meio mais adequa
do para a mais completa exploração desses elementos da 
pintura e da imagem figurativa”.

Imants Tillers nasceu em Sidney, no ano de 1950. É for
mado em arquitetura, mas como professor de desenho foi se 
interessando mais e mais pelas artes plásticas. Seu trabalho 
foi batizado como Conversas com a Noiva, e realizado em 
1974.

USO

Diz o crítico Charles Merewether (do qual tiramos as 
informações acima): “A arte de Baldessin reflete a serieda-
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Sul promove de 23 a 29 do corrente 
na Assembléia Legislativa do Estado, 
uma mostra de artistas australianos 
reunindo trabalhos dos pintores 
George Baldessin e Imants 
Tilliers. Estes pintores, que 
representaram a Austrália na 
XIII Bienal Internacional, realizada 
em São Paulo no ano passado, expõem 
agora em Porto Alegre numa 
promoção do Departamento de 
Assuntos Culturais da Secretaria de 
Educação e Cultura.
George Baldessin nasceu em 
Melbourne e já expôs nas principais 
cidades de seu país, além de mostras 
individuais realizadas na Inglaterra, 
Polônia, no Sudeste Asiático, na índia, 
Nova Zelândia e no Brasil. O Museu 
de Arte do RGS, em 1974, através 
de uma coleção de gráficos

australianos, apresentou alguns de 
seus trabalhos em Porto Alegre. 
Baldessin apresenta, nesta mostra 
programada para a Assembléia 
Legislativa, uma gravura contínua de 
25 peças em papel prata laminado, 
com o título de “Ocasional Images 
from a City Chambers".
Imants Tilliers nasceu em Sidney e 
na exposição promovida pela DAC 
apresentará 114 stands em alumínio, 
112 pinturas miniaturas e 11 painéis 
documentários, que intitulou 
"Conversas com a Noiva".
Além desta exposição o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul prepara 
outras mostras (coletivas e individuais) 
entre elas "Dez Escultores Gaúchos", 
'Coletiva de Tapeçaria"', "Cerâmica", 
"Pintores Gaúchos", Magliani, Rose 
Lutzemberg, Danúbio Gonçalves 
e Fahrion.
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de 25 peças em papel prata la
minado.

Imants Tillers é natural de 
Sidney, tendo estudado arqui
tetura em sua cidade natal.
Professor de Desenho na mes

ma capital, ele apresenta aqui 
em Porto Alegre um conjunto 
de 114 peças de alumínio, onde 
existeon 112 pinturas em mini
aturas e líl painéis documentá
rios. Sobretudo este artista 
chamou bastante a atenção do 
público e da crítica durante a 
Bienal paulista, devendo acon
tecer o mesmo aqui no sul.

N. da R.: a exemplo do que 
está fazendo a Embaixada da 
Austrália, trazendo seus artis
tas em visita a várias cidades 
brasileiras em convênio com 
museus locais, também o Con
sulado Norte-americano poderia 
trazer parte da representação 
americana até nós. uma vez que 
o material continua no Brasil, 
atualmente participando de u- 
ma exposição em São Paulo. 
Especia,Imente o “Tv Garden”, 
de June Paik, poderia ser en
viado a Porto Alegre. Com a 
palavra, o pessoal do IISI6.

No próximo dia 23, segunda- 
feira, estará sendo inaugura
da. no vestíbulo nobre da As
sembléia Legislativa do estado, 
a primeira exposição oficial da 
temporada de 1976 que o Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul realiza entre nós. Trata- 
se da coletiva de Artistas Aus
tralianos, reunindo dois repre
sentantes daquele país que 
participaram da ainda recente 
Bienal Internacional de São 
Paulo. A mostra, que parmne- 
cerá apenas uma semana entre 
nós, até o dia 29. poderá ser 
visitada diariamente no horá
rio de funcionamento da As
sembléia.

George Baldessin é natural 
de Melbourne, tendo estudado 
no Instituto Real' de Tecnolo
gia daquela cidade, e depois em 
Chelsea, em Londres, e em 
Brera, Milão. Após seu re

gresso ao país natal, também 
esteve no Japão, como convi
dado especial. Suas exposições 
espalham-se pela Austrália. Iu
goslávia, Inglaterra, Polônia, 
Nova Zelândia, e Índia. Seu 
trabalho a ser visto em Porto 
Alegre é uma gravura contínua
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da ne’o Museu da Arte do Rio 
Grande do Sul nesta temoo- 
rada será inaugurada amanhã, 
segunda-feira, às 19 horas, no 
vestíbulo nobre da Assembléia 
Legislativa. Contando com a 
promoção do Departamento de 
Assuntos Culturais da Secre
taria de Educação e Cultura 
e Embaixada da Austrália es
tará sendo mostrado ao públi
co gaúcho, as obras dc.s artis
tas australianas. George Bal
dessin e Imants Tillers. parti
cipantes da XTill Bienal Inter
nacional de São Paulo.

ohelors, oven”. As obras des
tes dois artistas australianos 
f;carãe em exposição até o 
próximo sábado (28), aberta ao 
público das 16 às 21 horas.

A inauguração da mostra 
dos pintores australianos terá 
a presença do Embaixador Ex
traordinário Peniipotenciário da 
Austrália no Brasil.- John Ro- 
bert Kelso que chegará a Por
to Alegre domingo às 14h20 
min.

Também o titular * da SEC. 
prof. Ayrton Vargas estará 
presente à abertura da exposi
ção de George Baldessin é 
Imants Tillers.
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George Baldessin mostrará 
uma gravura contínua de 2y 
neças em papel prata lamina-* 
do. denominada “Occasiona. 
Images from a City Cham 
ber”, enquanto que Imants 
Tillers aoresentará 114 stands 
em alumínio 112 miniaturas e 
11 painéis documentários com 
o título genérico “Conversas 
com a Noiva”. Este trabalho, 
realiisado em 1974 é uma res
posta direta a famosa obra do 
artista francês Marchei Du- 
ohamp, realizada no auge do 
Dadaiamo, tendo o título “The 
Bride Stripped Bareby her Ba-

i\
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Porto Alegre, 23/02/76

PT
Hoje na Assembléia "Dois
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Artistas Australianos"
Será aberta hoje, às 19 horas 
no Vestíbulo da 
Assembléia Legislativa, a 
primeira mostra de 1976, 
organizada pelo Museu de 
Artes do Rio Grande do Sul.
E para esta exposição foram 
escolhidos trabalhos de 
dois importantes artistas 
■australianos, George Baídiassán 
e Iimants Tillers, participantes 
da XIII Bienal Internacional 
de São Paulo.
George Baldesin mostrará 
uma gravura continua de 25 
peças em papel prata laminado 
denominada "Ocasional 
Imagens fron a City Chamber”, 
Trnants Tillers, por sua vez 
apresentará 114 stands de 
alumínio, 112 miniaturas e 
II painéis documentários

com o título genérk» de 
“Conversas com ta Noiva”.
As obras dos dois artistas 
austraY.anos ficarão em 
exposição até o próximo 
sábado, dia 28, aberta ao 
pútlaco das 15 à 21 horas.

A inauguração da mostra 
dos artistas australianos 
contará com a presença do 
Embaixador Plenipotenciário 
da Austrália no Brasil, Joan 
Robert Kelso, que chegou 
a Porto Alegre ontem à tarde 
vindo especialmente para 
inaugurar a mostra. Pela 
manhã o embaixador 
australiano manteve encontro 
com o secretário Airtotn 
Vargas, da pasta da 
Educação e Cultura,
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Occasional Images from a City Chamber, Baldessin.

MARGS ABRE HOJE A MOSTRA 

DOS ARTISTAS AUSTRALIANOS
Dois artistas plásticos australianos que representaram seu país 

na XIII Bienal Internacional de São Paulo, no ano passado, estarão, a 
partir de hoje, com seus trabalhos mais recentes no vestíbulo Nobre 
da Assembléia Legislativa. Imants Tillers e George Baldessin — este 
já conhecido do público porto-alegrense por ter participado de uma 
coletiva de gráficos australianos em 74 — terão sua exposição aberta 
às 19h desta segunda-feira, numa promoção do DAC/SEC, e da Em

baixada da Austrália, organização do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul.

i

Impressionado e baseado na obra de 
nan dos mais representativos membros do 
movimento Dadaísta — « francês Mar
cei Duchamp — ele iniciou uma respos
ta à saia obra The Large Glass (O 
Grande Video) que sempre foi u mdesa- 
fio. por sua simbologia e confecção, a 
artistas plásticos que, durante 50 anos 
tentaram reproduzir o trabalho. De todo 
sieu estudo, nasceu Conversas com a 
Noiva, que é o trabalho que a partir de 
hoje poderá ser visto no vestíbulo no
bre da Assembléia. Cem posto de 114 
stands em alumínio, 112 pinturas mi
niatura e 11 painéis documentários, o 
trabalho de Tillers tenta elucidar o mis
tério de Duchamp.

The Large Glass ou The Bride Strip- 
pcd by Iler Bachelors, Even (A Noi
va Despida por seus Celibatários, mesmo) 
é dividida em duas partes, sendo que a 
superior tem este mesmo nome (que pas
sou a representar a cbra inteira) e a 
inferior. Moinho de Choeoiate. O traba
lho de Tillers se volta, em particular, 
para a noiva, daí o nome de sua obra 
Conversas com a Noiva. Tanto esta, 
quanto, a gravura contínua de Baldes
sin ficarão expostas na Assembléia até 
dia 29, das I5h às 21h, de terça ã sá
bado. Para a inuaguiração da mostra 
veio à Porto Alegre o Embaixador Ex
traordinário Plemipotenciário da Aus
trália no Brasil, John Robert Kelson, 
que chegou ontem à tarde.

George Baldessin é natural da ci
dade australiana de Melboume. onde i- 
niciou suas atividades plásticas, tendo 
estudado na Escola de Artes de Chelsea, 
em Londres, e também na Academia die 
Belas Aries de Br ora, Milão. Desde 63 
participa de exposições coletivas de seu 
país. na Iugoslávia. Polônia. Inglater
ra. Nova Zelândia e Índia, além do Bra
sil, como há dois onos na coletiva de 
gráficas promovida em Porto Alegre pe
lo MARGS. Desta vez ele traz para a 
Assembléia uma gravura continua de 26 
peças em panei prata laminado com 
o nome de Cocasional Images from a 
City Chamber.

Baldessin t^m 37 anos e estudou no 
Instituto Real de Tecnologia de Mel- 
beurne. Seus trabalhos (todos eles) não 
têm como ser interpretados. Permitem 
apenas uma confrontação com imagens 
que são de significação elusiva e muitas 
vezes existem no próprio plano e pon
to que desaparece. Junto com Baldessin, 
Imants Tillers inaugura a primeira mos
tra deste ano do Museu de Artes. Este 
artista australiano, de apenas 25 anos, e 
representa a nova geração de artistas 
australianos, tem também uma formação 
tecnológica (estudou arquitetura na U- 
niversidade de Sidney e trabalhou no 
Consultin Engineers) e trabalhou como, 
engenheiro-arquiteto na Landscape Con
sulta nts) ele iniciou em T4 um difícil 
trabalho.
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Os esperados australianos^estão^n^^Aargs
o tílulo genérico. “Conversas com a Noiva”. Este 
trabalho, realizado em 1974 é uma resposta direta a 
famosa obra do artista francês Marchei Duchamp. 
realizadp no auge Danaismo. tendo o título “The 

Bride Stripped Bare by ner Bachelors, oven". As obras 
destes dois artistas australianos ficarão em exposição 
até sábado(28), aberta ao público das 15 às 21 horas.

A primeira mostra organizada pelo Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul nesta temporada inaugurou-se on
tem, no Vestibulo nobre da Assembléia Legislativa. 
Contando com a promoção do Departamento de As
suntos Culturais da Secretária de Educação e Cultura 
e Embaixada da Austrália está sendo mostrado ao 
público gaúcho as obras dos artistas australianos 
George Baidessin e Imants Tillers, participantes da 

XIII Bienal Internacional de São Paulo. A inauguração da mostra dos pintores australianos 
contará com a presança do Embaixador Extraor
dinário Plenipotenciário da Austrália no. Brasil. John 
Robert Keiso.
Também o titular da SEC, prof. Ayrton Vargas es

teve presente à abertura da exposição de George Bal- 
dessin e Imants Tillers.

George Baidessin mostrará uma gravura contínua de 
25 peças em papel prata laminado, denominada “Oc- 
easional Imagesr, from a City Chamber", enquanto 
que* Imants Tillers apresentará 114 stands;-’ 
minio, 112 miniaturas e 11 painéis documentários com

alú-
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Porto Alegre, 25/02/76

Dois artistas cia Australia
Ç/Pada de arfes plast;icas em PortoA abertura oficial da tempor 

Alegre se verifica agora, com a mostra de dois artistas australia
nos que nos vêm da seleção do longínquo país-continente da Co
munidade das Nações Livres Britânicas e que procedem da XIII 
Bienal Internacional de Artes de São Paulo de 1975.

A Austrália tem feito sentir sua presença no mundo cultural 
através de sua arquitetura, coreógrafos, artistas plásticos, teatro e 
letras e nossa cidade, ainda em 1974, apreciou uma magnífica mes
tra coletiva de artistas australianos, entre os quais está George 
Baldessin, que está presente de parceria ccm Imants Tillers, am
bos trazidos por promoção do DAC e MAR.GS da SEC, com o pa
trocínio e a presença pessoal do Embaixador da Austrália.

O Hall de Cristal do Palácio Farroupilha é singular escrinio 
para mostras representativas e singulares como a atual.

As artes visuais estão num processo de pesquisa de materiais, 
técnicas e processos que se projetam, apesar da maledicência dos 
excluídos e por razões de posição e o mais, nas debativeis Bienais 
de São Fiaulo. que são únicas em toda a América e têm sua fun
ção, mau grado as naturais criticas que suscitam.

Aqui temos dois exemplares de pesquisa de vanguarda perti
nente e representativa da renovação material e formal.

De um lado. é a montagem em painel único horizontal do te- 
mário de Imagens ocasionais vistas de um quarto de cidade. É 
uma composição unitária de vinte e cinco peças em papel pra
teado laminado com arte figurai e sucessiva, de motivação múl
tipla e centrada, com os painéis gravados em alumínio num con
fronto de imagens. O leit-motif é a mulher. É um conjunto de 
admirável efeito ótico, plástico e quase simultaneista em sua se- 
qüència. com sugestiva e repousante imagística.

George Baldessin é natural de Melbourne, tendo estudado em 
Londres e Milão e sua série de 25 peças em papel prata lamina
do tem fascínio em suas plásticas expressões de artista moço, vi
goroso e requintado.

A seu turno, Imants Tillers. de 25 anos. é natural de Sidney, 
famosa entre o mais por seu arquitetônico teatro ovalado. É ar
tista iniciado em sua terra natal e professor de desenho e enge- 
nheiro-arquiteto e tem iniciação até em computação eletrônica. 
Seu mostruário é original e insólito, mas caracterizado por um 
sentido de composição de bom gosto. Joga com o fenômeno da Pe
lícula no ciclo de suas Conversas com a Noiva, de 1974. É toda 
uma montagem sugestiva e estranha, com temário de humor an
glo-saxão e pessoal e seu material empregado tem uma composição 
especifica e aqui mais que descrever pela linguagem escrita ha 
que verificar “in loco” a ordenada selva de sua criatividade 'e_ 
fantasia, também de arte figurativa. É arte também de pesqui
sa e exigências para o espectador e com espírito. O catálogo- 
apresentado na Bienal de São Paulo é analítico, elucidativo, ilus
trativo e de amplitude e aqui distribuído nos dispensa de repetir e 
mesmo a reportagem e a informática têm divulgado o processo 
técnico, cujo resultado estético e comunicação artística lá estão 
no Hall do Palácio Legislativo, numa mostra que entra com o pé 
direito em nessa temporada de artes visuais.

n »>ALDO OBINO



Parte de um dos trabalhos de Baldessin, um dos dois representantes australianos
agora em P orto Alegre

Assembléia e MARGS mostram desde 

artistas australianos da Bienal
Inaugurou-se ontem, no Sa- mente usados em Teoria de In- tudo e qualquer coisa pode ser

guão Nobre da Assembléia Le- formação e Comunicação. arte, se assim for denominado.
gislativa, com promoção do Mu- 2) A confiança numa forma 

de arte institucionalizada paraUma simples analogia podeseu de Arte do Rio Grande do dar mais evidência a este prin-Sul e a presença inclusive do autenticar esses objetos oomo 
arte.cípio. Considere um mundo que 

tenha apenas duas dimensões; 
cujos objetos e habitantes te-

embaixador da Austrália em 
nosso país, a exposição combi-

Há também, com a recentenada dos dois representantes 
daquela nação à XIII Bienal nham área, mas não tenham desmaterialização da arte e 

com o aparecimento da artevolume. Este mundo não intei-Internacional de São Paulo, Ge ramente sem espessura, mas e- ooncepíiual, o reconhecimentoorge Baldessin e Imants Til- xiste como uma membrana fi-lers. de que arte é realmente um
na, como uma pelícuia de ó- processo de informação e não
leo na água. Existe concorren- deriva necessariamente de da-BALDESSIN emente com os eventos do nos- dos ou forma de objetos. As

sim idéias e atos como tam-so mundo cotidiano e objetos 
tridimensionais penetram eA proposição de Baldessin é

bém objetos podem ser chama-uma gravura contínua de vin
te e cinco peças em papel pra
ta laminado. “Occasional ima- 
ges írom a city chamber” (I- 
magens ocasionais vistas de um 

quarto de cidade) é a primei
ra série, seguida de “Occasio
nal screens with seating arran- 
gement” (Figuras ocasionais 
com um arronjo (de figura) 
sentada) é um conjunto de cin
co painéis gravados em alumí
nio, suspensos em cada extremi
dade por uma cadeira não fun
cional. Como acontece com to
dos os seus trabalhos, não exis
te uma interpretação objetiva, 
da obra, e sim a confrontação 
das imagens, tão somente. So- 
bressai, especial, o controle do 
material que este artista 
sui, concentrado sobretudo 
gravura em água forte. Ex-pin
tor e escultor por algum tem
po, Baldessin trouxe elementos 
herdados destas técnicas para 
aplicar em seu atual trabalho.

passam através da membrana. 
Para um habitante da mem
brana é este um acontecimen
to inenarrável.

dos arte. Estes temas de con
texto e redefinição de arte ten
dem a obscurecer a única rea
lidade existente entre ‘Ready- 
made’ e as idéias presentes no 
‘The Large Glass’.O objeto aparece misteriosa

mente como um ponto, linha 
ou plano, dependendo de sua 
orientação no momento de sua 
entrada, e parece desenvolver- 
se ou crescer à medida que as 
sucessivas secções de cruza
mento são toaçadas pela pelí
cula. Su asubseqüente e ine
vitável saída é iguáimente 
misteriosa. Como testemunha 
deste fenômeno, o habitante da 
membrana está numa posição 
análoga à nossa. Pode imagi
nar, mas não pode verificar quo 
as trocas que ocorrem conti
nuamente são as manifestações 
de um objeto ou entidade de 
um espaço mais alto. Pode-se 
descrever uma situação análo
ga considerando a projeção de 
sombras de um objeto estacio
nário tridimensional numa te
la plana, mediante o movimen
to de uma luz-fonte.

Octávio Paz, no seu ensaio 
‘Water writes always in plural’ 
sugere que Duchamp estava 
mais interessado em restabele
cer na arte uma tradição do 
passado do que ampliar a no
ção e o domínio de arte (num 
sentido de vanguarda);

“Duchamp não ocultou sua 
admiração pelas obras de arte 
do passado que era encarna
ções de uma idéia, geralmente 
religiosa por natureza, ‘The 
Large Glass’ é uma tentativa 
para renovar aquela tradição 
dentro de um contexto radical
mente diferente, arreligioso, 1- 
rônico.”

Os próprios comentários de 
Duchamp indicam que ‘Ready- 
made’ está mais longe do mis
terioso e indeterminado do que 
um simples ato de dar um no-

pos-
na

a.

DE MELBOURNE

Nascido em Melboume, ele 
foi estudante do Instituto Real 
de Tecnologia da cidade natal, 
e depois da Escola de Arte de 
Chelsea, em Londres, e Brera, 
em Milão'.

“Occasional imagens from a 
City Chamber” é a ampliação 
de uma experiência de materi
ais e técnicas feito anteriormen- 
v’u?»ma obra Camada “Sfcy- hght (Luz do céu). Esta gra
vura lembra e permite a explo
ração mais completa do im
pulso do artista por meio de 
imagens familiares. Cada uma 
delas e cada qualidade do meio 
esta sob investigação e exame 
muito maiores do que em qual
quer outro trabalho. Por isso as 
imagens possuem ambiguidade 
e apresentam passagens de con
figuração abstrata. O motivo 
central, a figura feminina, de
vido a isso, pode ser sentida co
mo volátil, como que flutuan
do entre as demais imagens 
com uma sensualidade podero
sa, embora ilusória, penetran
te mas despersonalizada, nu
ma forma elegante que trans
borda nos cabelos grossos 
lementos curvos.

As três

PARADA NO ESPELHO
me.

Conseqüência lógica do prin
cípio de Jouffret é a prolife
ração de manifestações (em 
relação a único objeto ideal) 
no plano mais baixo. No con
texto do fenômeno da película, 
supondo o movimento contínuo 
do objeto através da membra
na, este conjunto de manifes
tações (como secções de cruza
mento distintas) depende de 
três fatores:

1) O ângulo de inclinação 
'(tomado do eixo ventral do 
objeto) relativo à película.

2) A orientação do objeto ao 
redor do eixo no ponto de im
pacto.

3) A medida das várias sec
ções de cruzamento tomada em 
intervalos discretos durante a 
passagem do objeto através da 
película.

O último fator representa u- 
ma situação artificial, mas con
veniente, uma vez que o mo
vimento do objeto é realmen
te contínuo. Somente ‘conge
lando’ a seqüência de troca em 
intervalos finitos é que as sec
ções de cruzamento podem ser 
isoladas e examinadas, quadro 
por quadro, como numa fita ci
nematográfica.
Pode-se estabelecer uma com

paração entre estes esboços di
visórios (captados instantanea
mente no filme transparente) 
e as figuras constituintes e a 
predominância da Noiva e o 
Celibatário no ‘The Large 
Glass” (que recebeu o ajustado 
substituto de “A Delay in 
Glass”).

Essas figuras não são somen
te as projeções perspectivas bi
dimensionais de objetos tridi
mensionais, mas são também 
parte da mecânica do ‘The 
Large Glass’ — uma série de 
eventos e transformações nãc 
evidentes neste estado de con
gelamento, mas cuja ocorrên
cia é apesar disso descrita em 
‘The Green Box”.

Se o princípio de Jouffret é 
de fato operativo no ‘The Lar
ge Glass’, então cada figura 
não é simplesmente uma úni
ca projeção de um objeto de 
um plano mais alto, mas tam
bém um estado singular de 
muitas trajetórias possíveis.

A PROPRIEDADE 
DE SER ACHADO

‘Especificações para ‘Ready- 
made’: Planejar para um mo
mento futuro (um dado dia, um 
dado. minuto) para esboçar o 
‘Readymade’. O ‘Readymade’ 
pode ser procurado mais tarde 
(pode levar muito tempo). O 
importante é justamente este 
problema de medir o tempo. 
Este efeito instantâneo é co
mo uma palavra proferida na 
hora certa, não interessa em 
que circunstâncias. E uma es
pécie de encontro em hora e 
lugar marcado.”

‘Readymade’ procede como 
um agente livre ou entidade. 
Não é o produto de uma es
colha consciente. Ao contrário, 
a gente espera e o encontra. O 
aspecto mais apropriado, en
tretanto, é a necessidade de 
‘Readymade’ ser esboçado no 
momento exato. Sem esta ope
ração a condição do objeto, 
de acordo com outro comentá- 
ri extraído de ‘The Green 
Box’, é meramente “Ready- 
fund”.e e-

peças centrais, que 
formam a figura feminina, têm 
sido qualificadas, geralniente, 
como o momento mais realiza
do de sua obra, porém são as 
tres da esquerda que podem 
ser qualficadas como partici
pantes do universo pessoal do 
artista, ao possuírem imagens e 
emblemas que dizem respeito 
airetamente ao artista.

Quanto à “Occasional Scre
ens with seating arranement”. 
ja se trata da captação na pró
pria substância de um mundo 
bidimensional das figuras. Em 
cada extremidade dos cinco pai
néis está colocada uma cadei
ra não-funcional, distintamente 
cortada e polida. São intrusas, 
e certamente sem nenhum lugai 
para descanso. Por isso mesmo, 
parecem revelar uma certa ex
travagância. Os panéis de duas 
faces, porém, presos juntos pe
las perpendiculares, como bi- 
ombos, podem ser vistos como 
divisões de exibição, e o mate
rial é como um resultado en
caixado numa forma agrada
velmente adequado e bela.

i
STILLERS
Conversas com a Noiva 1974

Conversas com a Noiva é u- 
ma resposta direta à famosa o- 
bra de Marcei Duchamp “The 
Bride Stripped Bare by Her 
Bachelors, even”, 
também pelo nome de 
Large Glass”. As nove figuras 
do “The Large Glass” provo
caram uma reação sem prece
dente concrenentes à troca de 
energia (tal como a condensação 
de gases em líquido) e à sua faci- 
litação por meo de diferentes má
quinas. Depois de dar inicio ao 
trabalho servindo-se dos comen
tários de “Green Box”, fez- se 
uma tentativa ambiciosa, mas 
fútil a fim de planejar uma 
estratégia para a sua recriação

FENÔMENO
DA PELÍCULA

Principio chave do “The Lar
ge Glass” é a noção de que a 
sombra projetada por uma fi
gura tetradimensional (“obje
to ideal”) no nosso espaço é u- 
ma sombra tridimensional 
(Principio de Jouffret). Não 
obstante a aparente improbabi
lidade desta afinidade, o con
ceito de dimensões mais altas é 
uma realidade matemática e es
paços dimensionais são comu-

Outra conseqüência do prin
cípio de Jouffret é que obje
tos manifestos, por causa de 
su aexistência ‘a priori’, não 
podem ser inventados ou cria
dos. mas simplesmente encon
trados. descobertos, desenter
rados.

Isto facilita a inclusão de 
‘Readymades’ de Duchamp co
mo eiementos lógicos, inevitá
veis mesmo numa discussão so
bre a quarta dimensão.

Muitos comentadores suge
rem que Duchamp, por meio 
da seleção arbitrária e do no
me objetos especiais produzidos 
em massa (talvez com uma al
teração no seu contexto ou 
função) elevou os ‘Readyma
des’ à categoria de arte. Por 
exemplo, sua 
Wheel’ (191B-64) é uma roda 
de bicicleta invertida sobre um 
tamborete, e ‘Fountain’ (1917) 
é simplesmente um urinol a- 
fastado de seu contexto nor
mal.

conhecida 
! “The

obra ‘Bicycle

Esta concepção de ready
made” fez nascer duas tendên
cias principais na arte recen
temente:

1) A democratização do ob
jeto de arte, de tal forma que



A temporada artística de 1976 teve início 

com a excelente mostra dos dois 

representantes da Austrália na XIII Bienal 

Internacional de São Paulo, George 

Baldessin e Immants Tillers,que estão 

agora na Assembléia Legislativa, sob o 

patrocínio do Museu de Arte do Rio Grand 

do Sul, do SEC e do DAC. 

Immants Tillers, nascido em julho de 1950 

em Sydney, falará de seu trabalho, que é 

uma resposta direta à obra de Duchamp. 

E, George Baldessin, nascido em 1939, 

em Melbourne deixou que o crítico Charle 

Merewether, falasse de sua obra tridimensionc

.

IMAGENS E 

SIGNIFICADOí 

DA ARTE DE 

BALDESSII' 
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Imagens ocasionais de Baldessin
A Proposição de George 

Baldessin é uma gravura con- 
tínua de 25 peças em papel prata 
laminado... Esta série é deno
minada "Oecasional images 
from a City Chamber" (Imagens 
ocasionais vistas de um quarto de 
cidade). Além desta, Baldessin 
apresenta “Oecasional Screens 
with Seating Arrangement” 
(figuras ocasionais com arrojo 
de figura sentada), com uma 
série de cinco painéis gravados em 
alumínio, suspensos em cada ex
tremidade por uma cadeira não 
funcional.

Uma característica da arte de 
Baldessin tem sido experimentar 
vários processos de ampliar as 
qualidades e o limite destes 
materiais, especialmente depois 
de sua concentração na gravura 
de água forte. A qualidade sen
sível de uma superfície pintada e a 
presença física da escultura que 
trouxe para os seus quadros deve- 
se ao fato de ele ter se dedicado 
antes à pintura e depois à es

cultura, por algum tempo.

Em “Oecasional Images 
from a City Chamber”, o artis
ta procurou um meio de permitir 
que o balanço e a extensão da 
obra fossem mantidos com toda a 
energia dos "pratos" menores. E 
mais o uso do papel prata que 
prova ser a causa central deste 
resultado.
Semelhantemente "Oecasional 

Images from a City Chamber” 
o prateado trabalha às vezes no 
próprio corpo da imagem, en
quanto em outras passagens 
aparece e brilha através das 
áreas luxuosas e é absorvida 
nas linhas curvas e sensuais da 
forma feminina. Entretanto, é 
importante que o uso do papel 
prata laminado ao mesmo tempo 
a variação tonal da aguatinta. Por 
isto precisou de um equilíbrio 
mais pronunciado e do emprego 
de complementação.

Esta gravura lembra e per
mite um exploração mais com
pleta do impulso do artista por 
meio de imagens familiares. As 
imagens retem uma ambiguidade

ou apresenta passagens de con
figuração abstrata. Por isto, a 
formação à guisa de fumaça vis
ta em "Oecasional Images from 
a City Chamber” poderia ser 

uma nuvem ou figura amorfa 
passageira.

“Oecasional Images from a 
City Chamber” é talvez a obra 
mais considerada por causa das 
três peças centrais da forma 
feminina em arco flutuante sobre 
seus estranhos e indefinidos em
blemas. As três últimas 
são as que podem, em sentido 
lato, ser chamadas peças-as- 
sinaturas. Aqui, as imagens e 
emblemas são aqueles objetos 
que dizem respeito ao artista em 
seu estúdio, fora de sua janela, 
nos subúrbios industriais de sua 
cidade.

Num crescendo a obra tri- 
dimencional de Baldessin por trás 
do compromisso artístico, tem 

mostrado um impulso funda
mentalmente pitoresco. Exemplo 
disto encontra-se na confron

tação direta de um meio ambiente

bidiirTencional, 0 qual fechando 
a figura num espaço habitável 
desafiou a pr&pria natureza do 
meio.

Em "Oecasional Screens 
with Seating Arrangement” as 
figuras já são captadas na própria 
substância de um mundo bi— 
dimencional. A forma volu- 
métrica é verificada e achatada 
pela superfície gravada, rigo
rosamente bidimencional. A 
decisão -de explorar o painel *- 
suporte como outra forma artís
tica pode ser claramente com
preendida. Há um processo muito 
mais amplo para robustecer as 
formas, especialmente da figura 
humana; é muitas vezes um 
processo de formas soltas e bui- 
bosas e às vezes sujeito a muti
lações, diferente do processo de 
mutação presente na gravura. A 
própria presença física desses 
painéis de alumínio com a sua 
superfície altamente polida e 
profundamente gravada a água 
forte, suaviza a elegância espacial 
da gravura.

peças,

Um mundo que é uma película de óleo na água
Inimants Tillers apresentará' 

114 stands de alumínio, 112 
miniaturas e 11 painéis docu
mentários com o título "Conver
sas com a Noiva". Este trabalho 
realizado em 1974 é uma resposta 
direta à obra do artista francês 
Marchei Duchamp, tendo por 
título "The Bride Stripped Bare 
by Her Bachelors, even", co
nhecida também pelo nome de 
“The Large Glass”.

O princípio chave do “The 
Large Glass" é a noção de que a 
sombra projetada por uma figura 

tetradimensional no nosso es
paço é uma sombra tridimen
sional (princípio de Jouffret). Não 
obstante a aparente impro
babilidade 
conceito de dimensões mais altas 
é uma realidade matemática e 
espaços dimensionais são co- 
mumente usados em Teoria de 
Informação e Comunicação.

durante a passagem do objeto 
através da película.

O SERACHADO

Outra conseqüência do prin
cípio de Jouffret é que objetos 
manifestos, por causa de sua 
existência “a priori”, não podem 
ser inventados ou criados, mas 
simplesmente encontrados des
cobertos, desenterrados.

Muitos comentadores sugerem 
que Duchamp, por meio 
seleção arbitrária e do nome ob
jetos especiais produzidos em 
massa, elevou os "Readymades” à 
categoria de arte. Por exemplo, 

sua obra “Bicycle Wheel” é uma 
roda de bicicleta invertida sobre 
um tamborete.

da

desta afinidade, o

Esta concepção fez nascer 
duas tendências na arte recen
temente: a democratização do 
objeto de arte, de tal forma que 
tudo e qualquer coisa pode ser 
arte, se assim for denominado, e 
a confiança numa forma de arte 
institucionalizada para antecipar 
estes objetos como arte.

Uma simples analogia pode 
dar mais evidência a este prin
cípio. Considere um mundo que 
tenha apenas duas dimensões; 
cujos objetos e habitantes te
nham área, mas não tenham 
volume. Este mundo não intei
ramente sem espessura, mas exis
te como uma membrana fina 
como uma película de óleo na 
água. Existe concorrentemente 
com os eventos do nosso mundo 
cotidiano e objetos tridimen
sionais penetram e passam 
através da membrana. Para um 
habitante da membrana é este 
um acontecimento inenarrável.

Há, também com a recente 
desmaterialização da arte e com 
o aparecimento da arte concep- 
tual, o reconhecimento de que 
arte é realmente um processo de 
informação e não deriva neces
sariamente de dados ou formas 
de objetos. Assim, idéias e atos 
como também objetos podem ser 
chamados de arte.

Octávio Paz, no seu ensaio 
“Water writes always in plural” 
sugere que Duchamp estava mais 
interessado em restabelecer na 
arte uma tradição do passado do 
que ampliar a noção e o domínio 
de arte.

PARADA NO ESPELHO

Conseqüência lógica do prin
cípio de Jouffret é a proliferação 
de manifestações no plano mais 
baixo. No contexto do fenômeno 
da película, supondo o movimen
to contínuo do objeto através da 
membrana, este conjunto de 
manifestações depende de três 
fatores: o ângulo de inclinação 
relativo à película; a orientação 
do objeto ao redor do eixo no 
ponto de impacto e a medida das 
várias secções de cruzamento 
tomada em intervalos discretos

"Duchamp não ocultou sua 
admiração pelas obras de arte do 
passado que eram incarnações de 
uma idéia, geralmente religiosa 
por natureza. “The I-arge Glass" 
é uma tentativa para renovar 
aquela tradição, denfro de um 
contexto radicalmente arreligioso, 
diferente, irônico”.

Quinta-feira, 26 de fevereiro de 1976 |^j] 3
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Cerâmica 

soviética e 

gráficos 

australianos 

no Museu 

de Arte

Mostra da produção 
gráfica de 
artistas australiwnos 
será inaugurada 
no próximo dia 23

Nesta segunda quinzena de se
tembro, o Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul terá duas impor
tantes exposições. A primeira de 
cerâmica da União Soviética 
segunda, a partir do dia 23 pró
ximo, de gráficos australianos, 
sob patrocínio da embaixada da 
Austrália no Brasil.

e a

A mostra Artistas Gráficos
Australianos 74 virá a Porto A- 
legre acompanhada 
Harnay, desenhista e Rosemary 
Vickeaç professora de história da 
arte. Ela fará uma série de pa
lestras sobre a arte australiana 
contemporânea e artes gráficas 
em geral.

por Dennis

Artistas que expõem na mos-
George Baldessin, Arthur 

Boyd, Jock Glutterbuck. Tony Co- 
leing, Domenico de Clario, Roger 
Kemp, Colin Lanoeley, Alun Le- 
ach Jones, Bea Maddock, Allan 
Mitelman, John Olsen, Jan Sen- 
bergs, Alberi Shomaly 
Williams. Entre as técnicas 
pregadas por eles estão a água- 
íorte e água-tinta, litografia, se- 
rigrafia, guache, aquarela e vá
rios materiais mesclados, 
tinta e papel gráfico 
são em tela.

tra:

Alberr Shomaly é o mais jovem dos 

artistas que participarão da 

mostra: tem 24 anos. Acima,
e Fred 

em-

o seu
trabalho Flying Cow 1971,como 

e i-mpres-

Há vinte anos, quando foram 
realizadas as primeiras 
ções australianas para estrangei
ros, elas se destinavam 
pecial aos povos que falavam a 
língua inglesa, tal era a afini
dade. Com o passar dos anos e 
o desenvolvimento da Austrália 
isso mudou muito, mas ainda ho
je persistem traços marcantes 
dessa influência trazida da In
glaterra pelos artistas que ali es
tudavam.

Nicholas Draffin, conservador 
de gravuras e desenhos da Art 
Gallery of New South Wales, diz 
que -nos últimos anos nosso ho
rizonte se ampliou e a exposi
ção enviada ao sudeste da Ásia 
refletia cada vez mais 
damos conta 
geográfica e 
de um intercâmbio mais íntimo 
com nossos vizinhos mais próxi
mos”.

feito na técnica do "silkscreennexposã-

em es-

que nos 
de nossa posição 
das possibilidades

Ele acrescenta que a maioria 
dos artistas, cujos trabalhos fa
zem parte da mostra de gráficos 
australianos a ser inaugurada 
no Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. são muito conheci
dos como pintores e escultores e 
que algumas de suas obras tra
zem um grau bastante grande de 
afinidade entre escultura e artes 
gráficas. "Esta mostra apresenta 
uma seleção do que existe de me
lhor na arte australiana. Alguns 
artistas são bem Jovens, outros 
são famosos, mas todos são ati
vos criadores".


