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•José Francisco Alves - Galeria II. Individual 
6 obras do escultor José Francisco Alves, 

que ganhou o 1 ° prêmio do49° Salão Paranaense 
MAC/PR. As obras premiadas fazem parte da 
exposição. Dentro do projeto Museu Aberto, de 
Io a 27.06.
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ESCULTURAS DE JOSÉ 
FRANCISCO ALVES — O
escultor José Francisco Alves 
apresenta seis obras recentes 
na galeria II do Margs, a par
tir de 1? de junho.

São esculturas, concebidas 
com estruturas pré-projetadas 
em chapas de ferro bruto e 
barras de ferro cromado, com 
a interferência-interação do 
tecido de algodão. Na descri
ção do artista de 28 anos, exis
te uma relação dialética entre 
os materiais envolvidos.

Três dessas peças ganharam 
o primeiro prêmio — viagem 

i e aos Estados Unidos ^ do.4981 
• Sülüo Paranaenseèm dezem3 
bro passado. A exposição abre 
às 19 horas do dia 1? de ju
nho e pode ser vista até dia 27 
de junho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas, no 
museu da Praça da Alfânde
ga, s/n?.

Contatos com o artista pe
lo telefone (051) 224.6927.
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Reportagem / SociedadeChico Alves - José Fran
cisco Alves foi o único artis
ta gaúcho selecionado pelo 
conselho doMargs para uma 
individual neste ano. Suas 
obras estão em museus do 
Rio de Janeiro, Santa Cata
rina e Paraná. Em 92 foi 1* 
prêmio do 49* Salão Para
naense com três obras que 
integram esta individual. 
Uma delas será doada ao 
Margs. Também integrou a 
"Novos Talentos da Arte La
tino-Americana", em Brasi- 
lia, o 11* Salão Nacional de 
Artes Plásticas da Funarte 
e a 2e Exposição Internacio
nal de Esculturas Efêmeras, 
em Fortaleza. Sem patrocí
nio, teve que cancelar duas 
mostras agendadas para o 
Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro e de São Pau
lo. Temos uma produção de 
primeiro mundo, mas sofre
mos estes percalços", diz.

SUPla

Arfe da simplicidade construtiva
A simplicidade construtiva das es

culturas do artista tem sempre um pro
jeto básico. José Francisco Alves esco
lhe os materiais, elabora um projeto e. 
por fim, executa fielmente o 
que préconcebeu. Desde 
exposição anterior, que acon
teceu em 90 na Arte&Fato, ele 
reconhece um elemento novo 

trabalho, o gesto. É 
uma lida que une empirismo 
com certeza do gesto final: "um

____  prazer a mais", diz o artista.
„ José Francisco Alves Os trabalhos que estarão ex-

KSSSttaSÕuSmpMura.d.senho: se,«adora a produção escultórica gaúcha.

APOUIVO / CPCarlos Alberto Santos 
TVTa terça-feira, 19h, a Galeria II do 
1\ Margs (Praça da Alfândega) abre 
seu espaço para as obras do artista plás
tico José Francisco Alves. Ainda que 
inéditos no Estado, os trabalhos que 
compõem a exposição têm uma traje
tória de prêmios em salões nacionais.

Os materiais são básicos: ferro e te
cido de algodão. E como linguagem, a 
tridimensionalidade. "Não há nenhu- 

alusão interpretativa", diz. Jose 
Francisco Alves afirma que sua preo-

sua
MM

em seu

ma

José Francisco Alves une ferro ao aigodão



f ■■ mal H~^CCX

’ <i-1 a

j ’agir5ia:_ 

I 4*#unto:

mmmammrn , . V ' V.Y. /•

í SEGUNDO CftDERN
? P ^eb,q

artes

Chico Alvesfaz o tecido agir sobre o ferro
^ Fotos Divulgação/ZH

O escultor mostra no Margs, a partir de amanhã, cinco obras recentes

Um outro dado novo na carreira de José Francisco 
Alves é a nominação dos trabalhos, mesmo que 
isto seja apenas um dado referencial. Com o crescimen
to do conjunto de obra, estava ficando difícil a identifi
cação de cada peça. Assim, o escultor Carlos Fajardo 
batizou duas esculturas de Michelangelo I e II, e 
Gaudêncio Fidélis, diretor do Instituo de Artes Visuais 

também escultor, uma outra de Barroco. O trabalho 
autor chamou de Coluna será doado ao

VITOR NECCHI

artista José Francisco Alves inaugura amanhã, às 
19h, na Galeria II do Margs, uma individual que 
reúne cinco esculturas. Esta exposição tem a parti

cularidade de ser a única que o Conselho do Museu 
selecionou por edital em 1992 para este ano. Três dos 
trabalhos receberam o primeiro lugar no 49° Salão 
Paranaense em dezembro. O prêmio, concedido pelo 
governo do Paraná, foi uma viagem aos Estados Uni-

As obras são construídas com chapas-de ferro bruto, 
barras de ferro cromado e, interagindo a estas duas 
possibilidades estruturais, tecido de algodão. A utiliza
ção do material têxtil legou à trajetória de José Fran
cisco a presença do “gesto”. Sua fase anterior tinha um 
rigor formal intenso, sem mudanças entre o projeto e a 
concretização. “Gesto” é a presença da mão do criador, 
e não apenas das condicionantes industriais da execu
ção. O tecido permitiu possibilidades gestuais e de 
movimento antes desconhecidas. “Isto não é o mais im
portante nos trabalhos, mas é interessante observar a 
evolução”, comenta o artista.

0 ‘Chapa’, 
‘Coluna’ e 
‘Barroco’:
esculturas 
premiadas no 
Paraná

e
que o 
Margs.

Desde menino José Francisco desenhava e pintava. 
Aos dez anos ele obteve na escola sua primeira 
premiação, e depois ingressou na Escolinha de Artes da 
UFRGS, que é definida por ele como a experiência 
mais importante na sua formação. Durante a gradua
ção no Instituto de Artes da UFRGS começou uma 
fase tridimensional. No entanto, ele acha que suas 
obras não podem ser colocadas ao lado da produção 
escultórica mais conhecida no Rio Grande do Sul. 
“A escultura no Estado é muito conservadora e tem 
uma tradição absolutamente figurativa. Por isso mi
nhas obras não têm uma leitura muito fácil”.

dos.

Movimento: o
algodão 
quebrou a 
rigidez do ferro

□ José Francisco Alves — Na Galeria II do Margs (Praça da 
Alfândega s/n°). De terça a domingo, das lOh às 17h. Até 27 
de junho.
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ESCULTURAS— José Francisco Alves abre às 19h, na Galeria II áo Margs (Praça da ( 
Alfândega), sua individual que reúne esculturas premiadas em salões nacionais. As 
peças utilizam ferro bruto e cromado com tecidos de algodão numa relação/intera- 
ção dos elementos. 0 gesto, quase a manufatura, é o novo destas obras do artista.
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Exposições
ESCULTURAS DE JOSÉ Salão Paranaense em dezem- 
FRANCISCO ALVES — O bro passado. A exposição abre 
escultor José Francisco Alves às 19 horas do dia 1? de ju- 
apresenta seis obras recentes nho e pode ser vista até dia 27 
na galeria II do Margs, a par- de junho, de terças a domin

gos, das 10 às 17 horas, no 
São esculturas, concebidas museu da Praça da Alfânde- 

com estruturas pré-projetadas ga, s/n?, 
em chapas de ferro bruto e

tir de 1? de junho.

Contatos com o artista pe- 
barras de ferro cromado, com lo telefone (051) 224.6927. 
a interferência-interação do 
tecido de algodão. Na descri
ção do artista de 28 anos, exis
te uma relação dialética entre 
os materiais envolvidos.

Tfês dessas peças ganharam 
o primeiro prêmio — viagem 
aos Estados Unidos — do 49?
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Exposições
ESCULTURAS DE JOSÉ 
FRANCISCO ALVES — O 
escultor José Francisco Alves
apresenta seis obras recentes 
na galeria II do Margs, a par
tir de 1? de junho.

São esculturas, concebidas 
com estruturas pré-projetadas 
em chapas de ferro bruto e 
barras de ferro cromado, com 
a interferência-interação do 
tecido de algodão.

A exposição abre 
às 19 horas do dia 1? de ju
nho e pode ser vista até dia 27 
de junl o, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas, no 
museu da Praça da Alfânde
ga, s/n?.

Contatos com o artista pe
lo telefone (051) 224.6927.
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Na história de um estado conhecido 
pela tradição escul tóricaJosé Francisco Ai 
situa o seu trabalho na chamada Nova 
Escultura Gaúcha. O artista de 28 anos 
percebe neste movimento do início dos
anos 80 um contraponto aos procedimentos 
convencionais. Na individual do dia 
primeiro de junho, n a galeria II do MARGS, 
José Francisco traz à tona esse processo 
criativo, exibindo seis esculturas concebidas 
com estruturas pré-projetadas em chapas de 
Ferro bruto e barras de ferro cromado, com 
a interferência do tecido de algodão. Na 
descrição do autor, existe 
dialética entre os materiais.

Três desses trabalhos conquistaram 
o primeiro prêmio - viagem aos Estados 
Unidos - do 49° Salão Paranaens 
dezembro do ano passado. No júri

ves Frederico Moraes, Aracy Amaral, Ana Bella 
Gaiger, entre outros. As esculturas são de 
1992 e 1993 e, nesse período, José Francisco 
já percebe

FRANCISCO 
ALVES

: Vi
preocupação com o 

espaço e a arquitetura cedeu lugar para qm 
rigor maior com o material e o gesto. As 
esculturas, que antes não tinham título, 
ganharam nomes: Barroco, Coluna, Chapas, 
Michelângelo I, Michelângelo II.

José Francisco passou pelas aulas de | 
Waltercio Caldas e completou o curso de 
escultura do Instituto de Artes. Foi no prédio 
cinza da Senhor dos Passos, que ele 
freqüentouaescolinhade arte. Nessamesma 
epoca de formação básica, passava tardes no 
MARGS, decorando

como a

1
relaçãouma

3 esculturas em chapas 
de ferro e tecido

o acervo no bloco de 
desenho. No próximo mês o artista coordena 
oficinas na Casa de CuIturaMário Quintana, 
em Blumenau e Curitiba.

e em 
estavam

Obras premiadas no 
49° Salão Paranaense 
Dezembro 1992


