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1.

Em Porto Alegre, a arte Naif
de oito artistas brasileiros

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul inaugura nesta quinta-feira, 
dia lj, às 19 horas, a exposição "Pintura, presença e povo na Ar

te Brasileira", reunindo trabalhos de oito artistas que se dedi - 
eam à arte Naif - também conhecida como ingênua ou primitiva.

A mostra é promovida pelo Comitê Cultural dos Companheiros das A- 
méricas - organização privada sem fins lucrativos que, desde sua 
fundação em 1964, ocupa-se do desenvolvimento internacional, trei 
namento e intercâmbio no Ocidente -, com o patrocínio de J.P. Mor 
gan e o apoio da Interamericana Cia de Seguros Gerais e da 
Transportes .

Fink

"Pintura, presença e povo na Arte Brasileira" esteve em exposição 
em São Paulo e em Brasília. Depois de Porto Alegre, onde permane
cerá até o dia j0, a mostra será levada ao Rio de Janeiro, encer
rando seu itinerário brasileiro. Na sequência, a mesma exposição 
irá percorrer os Estados Unidos, levando a arte primitiva brasi -
leira a 32 cidades norte-americanas, entre as quais Washington, St. 
Louis Dallas e Minneapolis.

A mostra reúne quarenta trabalhos: 35 pinturas de Henry Vitor, Er 
nani Pavaneli, Antônio Poteiro, José Sabóia, Magdalena Zawadzka , 
Dila e Silvia; e cinco esculturas de Arthur Pereira.

"Pintura, presença e povo na Arte Brasileira" tem por objetivo a- 
presentar uma amostra coletiva que expresse a vitalidade da arte 
Naif produzida no País e que reflita suas múltiplas raízes (euro
péia, africana e indígena), bem como a própria imaginação do ar - 
tista.

Em fevereiro de 199-1, uma exposição reunindo o melhor desta mos - 
tra e também da anterior promovida pelos Companheiros das Améri - 
cas e patrocinada pelo J.P.Morgan, será inaugurada na sede do Fun 
do Monetário Internacional, em Washington D.C.
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2.

Os Artistas

HENRY VÍTOR nasceu em Guaxupé (MG) em í939 e radicou-se em São Pau
lo, onde trabalhou como jornalista e publicitário. A partir de 1967 
ele iniciou sua incursão pelo universo da pintura, de forma autodi
data, passando a expor em 197-1.

0 traço expressivo na pintura de Henry Vitor é a recriação do mundo 
mágico de sua infância, passada no sul de Minas Gerais.

Ao analisar sua obra, o crítico e escritor Walmir Ayala destaca que 
"somos introduzidos como fruidores prazeirosos nas paisagens frag - 
mentadas de uma só paisagem,, onde queremos morar, porque a felicida 
de mora ali. São colinas de verdes veludosos, águas mansas, céus de 
onde a tempestade emigrou para sempre. Henry Vitor tem se exercita
do, ano após ano, em conceber uma visão ideal do mundo presente,mas 
não tão ideal que não seja possível, pois nos recessos aflitivos da 
luta cotidiana há sempre um oásis, quando menos no conforto da memó 
ria, como esta de onde o pintor levanta uma saudosa cenografia".

Henry Vitor participa de "Pintura, presença e povo na Arte Brasilei 
ra" com cinco obras:

(40 X 50)Limites de um tempo 
Montanhas verdes do Sul (40 X 50) 
Tranquila paisagem (40 X 50)
Dia de paz (40 X 50)
Serenidade (60 X 80)

ERNANI PAVANELI é mineiro de São João Nepomuceno, onde nasceu 
1942. Analista de sistemas 
ciar sua carreira de pintor, trabalhando ao mesmo tempo como tradu
tor. Desde 1983, dedica-se exclusivamente à pintura.

em
Pavaneli abandonou a profissão para ini.

Segundo o crítico Geraldo Edson de Andrade, "Ernani Pavaneli 
fluir na tela toda uma carga de emotiva nostalgia, numa linguagem de 
paciente elaboração através de um pontilhismo de cores suaves e de 
envolvente empatia. Como pintor, ele se volta despretensiosamente pa 
ra seu mundo infantil, o que a visão de um menino mineiro-brasiLei-

deixa

ro guardou e que ele foi buscar nos velhos álbuns de fotografias fa 
miliares. Ernani não visa a fotografia como fotografia porquanto ,
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i.

como pintor, interessa-lhe reinterpretar imagens esmaecidas pel.o 
tempo e delas fazer a crônica pictórica que lhe está implícita".

Ernani Pavaneli está presente na mostra com cinco trabalhos:

As quatro estações/Primavera (jO X 40) 
As quatro estações/Verão (30 X 40)
As quatro estações/Outono (30 X 40)
As quatro estações/inverno (30 X 40) 
Carnaval (65 X 50)

POTEIRO, nome pelo qual se tornou conhecido Antônio Baptista 
Souza, nasceu na cidade de Santa Cristina,
Portuga1, 
em Goiás.

de
província de Braga,em 

em 1925. Veio pará' o Brasil ainda menino e radicou- se

Aprendeu com o pai o ofício de oleiro e 
ro com função utilitária que fabricava, ganhou o apelido.

devido aos potes de bar

De simples artesão de potes a ceramista consagrado, Poteiro 
estimulado à pintura pelo artista goiano Siron Franco e suas te

las conservam muitas características de

foi

sua ceramica. Movimenta
ção constante, colorido vivo e composições irreverentes dão 0 tom 
de seus trabalhos 
na repetição de gestos e figuras.

que emitem ritmos horizontais ou circulares

Poteiro é, 
nimais e santos 
nhos.

essencialmente, um contador de histórias de homens, a 
que ele recolhe na rua, na Bíblia e em seus so- 

Cirandas, cavalhadas e reisadas são recriadas em suas te - 
las, registrando de forma simples e forte os costumes de sua gen 
te e de sua terra.

Poteiro marca presença na mostra com cinco telas:

Os retirantes (70 X 60) 
As lavadeiras (70 X 60) 
Pantanal (100 X 86) 
Natureza viva (50 X 45) 
Borboletas (50 X 45)
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JOSÊ SABÓIA é baiano de Almadina, onde nasceu em 19^9, tendo 
transferido para o Rio de Janeiro em 1.966. Começou a pintar dois 
anos depois e realizou sua primeira exposição individual, em 1969.

se

A década de 70 marcou a consolidação da carreira de Sabóia e,des 
de então, ele apresenta seus trabalhos regularmente em galerias 
do Rio de Janeiro e São Paulo, além de participar de exposições 
na Europa e nos Estados Unidos.

A temática do artista envolve cenas do ambiente rura l., interiora 
no, com a comunidade se agitando em torno de uma manifestação co 
mum.

Para o crítico Carlos Von Schmidt, "Sabóia joga com as formas,com 
a estrutura da composição, com massas e volumes, com o contraste 
das cores, com movimentos e ritmos. Nesses momentos sua pintura 
atinge pontos altos de emoção e de beleza".

Cinco trabalhos marcam a participação de José Sabóia na presente 
mostra:

Marinheiro I (50 X 60)
Marinheiro II (50 X 60)
Grupo de flautistas (50 X 60)
Fileira de colhedores ( 60 X 80)
Três colhedores com cestos (60 X 80)

MAGDALENA ZAWADZKA nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 1937, ten
do iniciado sua carreira artística com a criação de bonecos para 
o teatro de fantoches em Gdansk (57/58).

Na sequência, Magdalena trabalhou nurn centro de pesquisas de 
te popular polonesa, foi diretora artística da Cooperativa " In- 
trografia" de Arte, em Varsóvia, mesma cidade onde executou pai
néis na Cooperativa dos Artistas Plásticos "Wzor" (67/69).

ar-

A artista morou na Itália
e mudou-se para o Brasil em 1975,

tendo exposto em galerias de Roma e Ge 
fixando residência em S.nova, 

Paulo.

Fascinada com a exuberância da fauna e flora brasileiras, Magda
lena transpõe para seus quadros um mundo rico de cores e formas, 
captando um clima mágico e povoando esse universo com índios,pás

AY. BORGES DF MEDEIROS, 32S CJS. 73 I 74 - 7.° ANDAR EONTS LM !UtiL> - 21 Dl 1 L> D(H)JH PORTO A! I GRI RS RRASII
C. G. G. S7.U1J.S4S UUUl-.r»U



INTERMÉDIO - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA.
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” frutas e animais de grande beleza e intensa luminosidade.

De acordo com o crítico Luiz Ernesto Kawall, "suas telas transmitem 
um lirismo e uma magia incomuns e a artista tem tons e temas da pin 
tura naturalista espontânea, à maneira de um Rousseau, 
os olhos e ferem agradavelmente os nossos sentidos".

Na exposição, o trabalho de Magdalena Zawadzka pode ser apreciado em 
cinco momentos:

saros

que encantam

Ilha do pescador (40 X 50)
Paisagem com céu rosa (30 X 40) 
Lenda do Anhangá (40 X 60)
Represa com garças (40 X 60)
Paraíso de Angra dos Reis (40 X 60)

D_IL_A, ou Dileqsa Dinis Rodrigues, nasceu em Humberto de Campos, 
Maranhão, em 1939.

no

Autodidata, começou sua carreira em 1968 e, dez anos mais tarde,pas. 
sou a dedicar-se também à arte da gravura (litografia).

Ao debruçar-se sobre o trabalho de Dila, Dominique Edouard Baechler 
destacou: "Com a inocência do autodidata e a autenticidade ligada à 
terra, ela começa a desenhar, a pintar e a aprender a técnica da li 
tografia. 0 sucesso imediato de seus primeiros trabalhos a estimu - 
lam a retratar todos os espetáculos de suq infância, 
vivos em seu coração e em seu espírito. Cabeças de olhos enormes e 
expressivos, pousadas sobre corpos de formas arredondadas, sensuais, 
transbordando de saúde e de vida, são peqqenos deuses»-faunos de uma 
vasta mitologia que Dila-a-Fada aciona corpo marionetes. Pintora 
instinto e do coração, Dila nos envolve em sua magia, 
demônios da alienação interior e da poluição exterior”.

que permanecem

do
conjurando os

São cinco as telas de Dila presentes à mostra:»

Eles e Elas (50 X 60) 
Vida rural (50 X 60) 
Apanhando frutas (50 X 60) 
Os ribeirinhos (60 X 80) 
Noite feliz (60 X 80)
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SÍLVIA nasceu no Rio de Janeiro em 1.905 
Escola Normal do então Distrito Eedera I. e bacharelou-se em Direito 
pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro.

formou-se professora pela

Escritora, tradutora e jornalista profissional, teve nas letras o 
seu primeiro meio de expressão intelectual. Passou à pintura a par 
tir de 19^3 e, nesse exercício, consolidou uma fisionomia de pinto 
ra popular da qual nunca se afastou.

Ocupa, hoje, um lugar de destaque na história da pintura brasilei
ra .

Ao analisar sua obra, Zora Seljan diz que "a pintura de Sílvia 
carinho derramado em luzes e traços. Gente pobre, casas de favela, 
estação de subúrbio, barcas, praias que não são elegantes. 0 povo 
é magrinho, as janelas sem vidraças ou cortinas, os pés nus, coi - 
sas tristes que se transfiguram em cores fulgurantes. Há muitos Bra 
sis nestas fachadas e nestas criaturas, a claridade das manhãs 
sopro do vento, o cheiro do mar. Sílvia apanha o esplendor do Bra 
sil e nele engasta uma população sem recursos, mas cheia de espe - 
rança" .

e

o

As imagens de Sílvia estão em cinco pinturas da mostra:

Domingo na roça (65 X 46) 
Entardecer (38 X 46) 
Subúrbio (34 X 55) 
Subúrbio (38 X 61 )
Circo (61 X 46)

ARTHUR PEREIRA é mineiro de Cachoeiro do Brumado, lugarejo próximo 
a Mariana, onde nasceu em 1920.

Pedreiro de profissão, sua inclinação artística manifestou-se a par 
tir de I96O, quando passou a esculpir em madeira (cedro) animais i 
solados. No final da década de 60 passou a fazer peças com muitas

as cenas de vi.
boiadas, animais domésticos e o grande grupo de

figuras e em sua produção destacam-se os presépios 
da rural, caçadas
bichos do mato.

César Aché chama a atenção para o fato de que 
únicos na escultura popular, ve

berninianas,das 
Brumado,

Ao avaliar sua obra 
"talvez este formato e composição 
nham da observação das colunas barrocas, torcidas 
igrejas de Mariana e Ouro Preto, assim como da matriz do
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7.

onde seu Arthur, ajuda na decoração dos altares e, quando necessá
rio, restaura alguma imagem.

É possível que a preferência de Arthur Pereira pela 
de animais seja um reflexo dos anos de isolamento passados na mata, 
talvez uma espécie de memória de tudo o que viu e que hoje já não e 
xiste ali. Um mundo perdido que o artista recupera para si e 
nós através de sua arte".

representação

para

0 universo de Arthur Pereira está presente na mostra em cinco escul. 
turas:

Pássaros com cacho de uvas (46 X 22) 
Pássaros e carneiros (87 X 25)
Árvore com animais (112)
Reino dos animais (60 X 25)
Bichos do mato (85 X 30)
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8.

A Arte Naif Brasileira

Sempre houve artistas 'naifs' - ingênuos - ironicamente chamados de 
"pintores de domingo" no Século XIX. Alguns tentavam se aproximar 
dos artistas profissionais formados pelas academias de arte, e ou - 
tros, por desconhecimento ou vontade própria, desenvolveram estilos 
pessoais, afastando-se das regras acadêmicas. Seus trabalhos não ti 
nham chance de atingir o grande público.

A eclosão da arte moderna na Europa, em fins do Século XIX, 
liberdade de expressão e a admissão de que o autodidatisino 
pode gerar obras de arte, derrubou a hegemonia das academias e a ar 
te ingênua passou a integrar os salões e os acervos dos museus e dos 
grandes colecionadores.

com sua 
também

No Brasil, nos anos 20, o movimento intelectual procurava sua inspi 
ração na cultura popular nacional e ajudou a divulgar os pintores in
A ,

genuos. Mas o publico brasileiro teve que esperar ate os anos *10 pa 
ra ver a arte ingênua aclamada pela crítica e integrando mostras im 
portantes.

À medida em que esse tipo de arte ocupava um mercado nos anos 70,mui 
tos pintores se mudaram para o Rio de Janeiro e São Paulo. Alguns , 
no ambiente das grandes cidades, perderam seu estilo, exagerando cer 
tos efeitos e repetindo temas à exaustão. Outros, fiéis às suas ra
ízes, continuaram transformando a realidade popular, criando espon

taneamente um universo harmonioso em contraste com o desequilíbrio, 
que caracteriza a vida urbana contemporânea.

Nesta mesma época, obras de artistas ingênuos brasileiros 
em galerias européias e americanas e o Brasil se torna conhecido co 
mo fonte de uma arte ingênua de grande originalidade.

aparecem

0 crítico de arte Jean Cassou define a arte Naif como "uma 
instintiva que não se assenta sobre qualquer ensinamento e que 
sua fonte apenas numa natural e nua vocação imperiosa".

criação 
tem

Na opinião de Jacques Ardies proprietário de uma galeria especial,! 
zada em arte Naif em São Paulo, "no Brasil diversos talentos tendem
para a criação de uma tradição, exprimindo o que pode ser a sua rea 
lidade nacional". Para Ardies, a diversidade e originalidade dos oi 
to artistas selecionados na mostra "Pintura, presença e povo na Ar

te Brasileira" ilustram a complexidade e a riqueza da cultura nacio
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”0 Brasil, possui ingredientes saborosos e exóticos: a vegetaçãona 1 :
luxuriante, a imensidão de seu território, as cores fortes e contras 
tadas, as tradições populares vividas, a alegria do povo e a sua ne
cessidade de comunicação e os entrelaçados da cultura indígena, afri. 
cana e européia". Ardies conclui destacando que "o jovem Brasil 
a necessidade vital de alcançar sua maturidade cultural e a arte Naif 
brasileira tem

tem

nessa tarefa, um papel fundamental".
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Com panheiro a das Américas

Fundada em 1964, a "Companheiros das Américas" é a maior organi
zação privada sem fins lucrativos, voltada ao desenvolvimento in 
ternacional, treinamento e intercâmbio no Ocidente.

Cada um de seus sessenta associados faz a aproximação entre lide 
res de comunidades e instituições em quarenta estados dos Esta - 
dos Unidos com seus correlativos ou "sócios" em j1 países da Amé 
rica Latina e Caribe.

Aproximadamente 20 mil profissionais de todo o hemisfério ociden 
tal oferecem voluntariamente seu tempo e conhecimento para jun - 
tos trabalharem nas áreas de saúde e nutrição, preparo de emer - 
gência, conservação ambiental, agricultura, desenvolvimento 
pequenos negócios, educação especial e reabilitação, esportes,ar 
tes e atividades culturais.

de

Dezenove associações de estados unem a comunidade e a cultura dos 
Estados Unidos à do Brasil em um plano de atividades contínuo e 
bidirecional. Assim, norte-americanos e brasileiros aprendem so
bre suas culturas e passam a respeitar-se uns aos outros, traba
lhando juntos em uma grande variedade de projetos de ajuda mútua.

"Pintura, presença e povo na Arte Brasileira" é a segunda exposi. 
ção itinerante, realizada através de um subsídio especial do J.P. 
Morgan, principal subsidiária do Morgan Guaranty Trust Company . 
A primeira mostra foi vista por mais de 2 milhões de norte-ameri 
canos em mais de quarenta cidades dos Estados Unidos e, em feve
reiro de 1991, uma síntese com o melhor das duas exposições será 
inaugurada na sede do FMI, em Washington D.C.

0 Comitê Cultural dos Companheiros das Américas foi responsável, 
em .1988

Lex FLemming, em Chicago. No ano seguinte, realizou no Masp, em 
São Paulo, a exposição "Arte em Retalhos", patrocinando juntamen 
te, a vinda ao Brasil de quatro artistas de Chicago.

pela exposição "Latino Art Coalition", do brasileiro A-
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ARTE BRASILEIRA - No MARGS (7 de 
Setembro, 1100), sobre a história da arte bra
sileira. Quartas e sextas, às 14h, com Josè 
Augusto Avancini. Informações e Inscrições 
pelo fone 27.2311.
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□ Morgan \
Anamaria Ucros, a vice-presi-\ 

dente do J. P. Morgan, quarto ma
ior credor do Brasil, vem a Porto 
Alegre no próximo dia 13. O obje
tivo da visita nôo é discutir ques
tões econômicas, mas participar 
da Inauguração da exposição 
“Pintura, presença e povo na arte 
brasileira”, no Margs.
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Prestigiando a arte
★ Coletiva de oito artistas da arte naif 
terá inauguração no dia 13 no Margs. A 
mostra reúne trabalhos em pintura e es
cultura dos artistas Henry Vitor, Erna- 
ni Pavanelli, Poteiro. José Sabóia, Mag- 
dalena Zawdazka, Dila, Silvia e Artur 
Pereira, que expressam a vitalidade da 
artee primitiva produzida no País, refle
tindo suas múltiplas raízes. A iniciativa 
é do comitê Companheiros da América, 
com o patrocínio do Morgan Guaranty 
Trust Company, e terá a apresentação 
da vice-presidente Ana Maria Ucros.

Mostra: Ana Maria 
Ucros faz a 
apresentação da 
coletiva do Margs
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□ "Seria uma maravilha poder fazer □ "Italianíssimo" é o título do novono meu País o que faço lá fora". disco de Délcio Tavares, uma dasSonho revelado pelo pianista Nelson bonitas vozes do nativismo gaúcho,Freire, que fez apresentações aqui no que tem lançamento hoje no Teatroinício da semana. Página 11. da Ospa. Página central.o
Porto Alegre, 
Quarta-feira,
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Pintura: obra de Magdalena Zawadzka

Os Retirantes:
óleo sobre tela
de Poteiro3l

m

A origem da artetyStr

ms?

oni

primitiva brasileiranaí;
Marinheiro I:

trabalhoaolis
de SabóiaZS‘.

Oito artistas expõem 35 pinturas e cinco esculturas no Margs, a partir de hoje, com o objetivo de mostrar a vitalidade da arte naif brasileira

no exterior.
Os artistas naifs eram chamados no século XIX de pintores 

de domingo e estavam afastados das regras acadêmicas. Com a 
eclosão da arte moderna, com sua liberdade de expressão e a 
admissão de que o autodidatismo também pode gerar obras de 
arte, derrubou a hegemonia das academias e a arte ingênua 
passou a integrar os salões e os acervos dos grandes colecionado
res. Aqui no Brasil, a busca de inspiração na cultura popular 
reabilitou a arte naif ainda na década de 20. Mas foi só em 40 
que o público brasileiro pôde ver a arte ingênua aclamada pela 
crítica e integrando mostras importantes.

Esta arte foi definida como sendo “uma criação instintiva 
que não se assenta sobre qualquer ensinamento e que tem sua 
fonte apenas numa natural e nua vocação imperiosa”. Esta 
mesma exposição já esteve em São Paulo e Brasília e daqui 
segue para o Rio de Janeiro. O próximo ponto do itinerário é 
os Estados Unidos, onde estão incluídas 32 cidades. A promo
ção é da Casa dos Companheiros das Américas e o patrocínio 
da J.P. Morgan. Segue até 30 de setembro.

CLARISSA BERRY VEIGA
Editorm 2o Caderno/ZH

A arte naif— denominada também de primitiva ou ingênua — 
poderá ser vista na exposição Pintura, Pre sença e Povo na 
Arte Brasileira, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a 
partir de hoje. São oito artistas brasileiros que expõem 40 

peças: 35 pinturas e cinco esculturas. Os pintores são Henry 
Vitor, Ernani Pavanelli, A. Poteiro, José Sabóia, Magdalena 
Zawadzka, Dila e Sylvia, e o escultor é Arthur Pereira. Um 
mineiro, um paulista, um português radicado em Goiás, um 
baiano, uma polonesa radicada em São Paulo, uma maranhense, 
uma carioca. Um belo mosaico do Brasil e dos seus imigran
tes.

O objetivo da mostra é proporcionar uma visão da vitalida
de da arte naif produzida no País, refletindo suas múltiplas 
origens: africana, européia e indígena, bem como a imagina
ção de cada um destes artistas, com expressiva carreira aqui e

RniSldS. Antônio Poteiro, José Sabóia, Jean Louis 
Bravard, Magdalena Zawadzka, Anamaria Ucrós, 
Henry Vítor e Dila
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Primitivos ocupam o MARGS
A arte Naif — primitiva ou ingê

nua — é o tema da exposição que 
o Margs (Sete de Setembro, 1100) 
inaugura hoje, às 19h. “Pintura. 
Presença e Povo na Arte Brasilei
ra” é composta por 35 pinturas e 
cmco esculturas dos artistas 
Henry Vitor, Ernani Pavaneli, A. 
Porteiro, José Sabóia, Magdalena 
Zawadzka, Dila, Silvia e Arthur 
Pereira. A coletiva tem por obje
tivo expressar a arte primitívista 
produzida no país, refletindo suas 
raízes européias, africanas e in
dígenas, aliada à própria imagi
nação do artista. A mostra poderá
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De Sabóia

ser vista pelo público até o dia 30, 
na galeria I. Depois, seguirá para 
temporada em Brasília e nos Es
tados Unidos.
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Primitivos, um retrato do Brasil

Pinturas de oito artistas 

uma idéia de
expostas na Galeria I do Margs, dão

COmo esta

0sem d,reta, uma comunicação Li- Paulo é um d 'r° radiCado era Sío
cameme emocional. As lembranças fí7ura p"L “ eTS't0res da 
da infancia, as paisagens melancóli- fàra 6titu\n a a 6 P°V° na Arte Brasi~

cas, as cenas do cotidiano popular compõe grafuito TJfíJ ° 3 CSta Coletiva não é
grande fatia do imaginário da arte naif dstica maior tC exatamente esta caracte-

Bu car as raizes, sem regras ou paradig- Ws as ptmLTnV t0d°S 05 pri™i-
mas, e a proposta que une todos os artistas Brasi1 e seu povo.
pnmitivistas”, tanto no Brasil 

resto do mundo. como no EMOÇÕES — “M
estf Pintudas de °it0 artistas Primitivos VÍCt0r-
estão reimidãs na Galeria I do Museu de dS T u tem a cara do Brasil”. Além
Arte do Rio Grande do Sul (Margsl dan embora ^ qUe 3 arte Ptimlbva - 
do um panorama desta arte produzida no nSfcSDf concorde «)m o rótulo -

Um fato chama a aten Nto està luieiZ™ Ü de Xr 
çao. nao ha nenhum gaúcho entre eles nortaS-s h J /,m0dlsmos' nem a im- 
Sa° mineiros, cariocas, paulistas baiannc portaçoes de modelos. Para Henry este é d ,
e estrangeiros radicados no Brasil. Mesmo ção daT/t mérÍt°' "Permite a identifica- Brasi/^MaS? |QUe *7 12 3n°S mora no
com muitos -pontos em comum, situados Vr * °°? seu povo” bendo n^affda,ena 2awadzka, ficou sa-
■■a tematica, forma de expressão e origem aGnmA^T não significa de forma pintar- nn? '3 ~ fando começou a

‘odos v,eram do interior brasileiro, dos gament^Gr^”^ 3 s,mbo,°gia e ser “ce- da arte naif n~S traba,hos faziam Pane 
estados e capitais mais provincianas - os fformí , f 3 rea,idade- Cada traço, cor rótulos ou^r ~ preocuPada com 
primitivos não são iguais. Muito pelo con- PT6 ° Subjetivo armazenado pe a ZtmJ umaS apaix°nada
trano. Cada um trata de sua arte de uma Um dos artistas. Do quadro mais Ihurl tropical brasileira. A esta
forma muito pessoal, trazendo à tona a tando^™ P3rt'r P3ra 0 exaêero, resga- ao país Sua".'1,COmp,etamente integradasts"“”-1"» — “"-• “■»”~-•»» js"svi:s ■asassí saEKsaKiB ■—ss £f~rír£B~?~~ss
Sssa “““ -i'"-jy.

fICtor: "Meu trabalho tem ,
é tricô na janela, as colegiais trocando se 

gredos.

a cara do Brasil”

SaXKSSMs-
nova política de dar apoio à cultura a 
exiSanofn'fUuS,a exposipa°- Já foi

álsaSHírÍP=SP£
Presente à inauguração estava a direto-

ínHadmHn,Struí,Va d0 grupo J p- Morgan 
,„dagada sobre os motivos para a escolha

nosaEsS'u adPara represenIar o Brasil 
fcstados Unidos, resumiu a questão-

Se fosse arte conceituai ninguém desco- 
bnna que ela veio do Brasil” 
primitiva traz, de fo 
fiel do país, do
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rma rica, um retrato 
seu povo e da sua cultu-

empresa 
em Rio e ra.
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na área de cultura
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□ Será logo mais à noite, no 
Museu de Arte do Rio Grande 
ao Sul, a inauguração da mostra 
que reune oito artistas naif, inti
tulada Pintura, presença e povo 
na arte brasileira. Entre as pre
senças no coquetel de abertura 

que Anamaria Ucrós recebe 
nome dos Companheiros da 

America, os primitivistas Henry 
Vítor, Magdalena Zawadzka e 
Ernani Pavanelli.
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