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Arte
A artista plastica Roseli Jahn está montando sua exposição, muito 

bemidenominada “Entre Pratos e Flores", nos ambientes do restaurante 
Lonta, na Castro Alves, e se inaugura dia 29, ficando até 31 de maio. São 
belas e originais armações - ou esculturas - com louças e/ou verdes e a 
mostra vem com o aval da apresentação da crítica de arte Paula Ramos.

Também dia 29, na Galeria Arte & Fato, inauguração da exposição de 
bomtos trabalhos em arte têxtil de Amarili Boni Licht.

Paulo Porcella é um dos ícones das artes plásticas gaúchas Está 
comemorando 50 anos de profícua dedicação ao ofício e sua bela obra 
desse penodo todo sérã mostrada a partir de 28, terça, no Margs, íunta- 
mente com ojançamento do livro “Paulo Porcella - Meio Século de Arte” 
texto cntico de Renato Rosa e design gráfico de Mário Rõhnelt;

E esplendida a coleção de Chico Baldini, sendo mostrada no Memo- 
nal do RS, antigo prédio dos Correios, na Praça da Alfândega. Ele é um 
dos talentos mais vigorosos do Sul, com obra sólida no métieráe desiq- 
ner, ilustrador e artista multimeios. Já fez estudos, inclusive, na Parsons 
de Nova Iorque, e esta exposição atende por “Diários Visuais - Imagens 
de uma Mente Inquieta". ^
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O artista plástico 
gaúcho Paulo Porcel- 
la é um apaixonado 
pela pintura, não dis
pensa um bom vinho 
tinto e vibra com os 
bons encontros. Tem 
sido assim nesses 50 

1 anos de convívio e in
timidade com a arte, 
que agora se reúnem 
em exposição e livro 

’ “Paulo Porcella - 
Meio Século de Arte”. 
Porcella e os filhos 
Helenice e Leonardo 
- responsáveis por 
todo o projeto - co- 

1 memoram juntos es- 
1 ta retrospectiva em 
1 evento que acontece 

nesta terça-feira no 
Margs.

í
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A primeira pintura de 
Porcella que foi para 

a parede: 1959

50 Paulo Porcella, 73 anos, 
gaúcho de Passo Fundo, 
pintor e desenhista, profes
sor aposentado do Atelier 
Livre da prefeitura, come
mora 50 anos de trabalho 
este ano. 0 marco é um 
guache de 1959. 0 quadro 
representa um pato selva
gem sobre uma lagoa. Há obras anteriores, mas essa 
foi a única que permaneceu na parede de casa, com 
moldura, todo esse tempo.

A partir das 19h de hoje, o guache integra a exposi
ção Meio Século de Arte, no segundo andar do Margs, 
em Porto Alegre. A mostra inclui 50 pinturas e uma 
extensa série de desenhos, esboços, estudos e gravu
ras, mais algumas peças em três dimensões.

retrospectiva faz parte de uma ampla comemo
ração que vem sendo orquestrada pela filha de 
Porcella, Helenice. Compreende, além da exposi
ção, um livro de 192 páginas, com reproduções 
de 234 imagens, uma mostra de inéditos no pub 
Dhomba, na Cidade Baixa, e mostras - ainda em 

negociação - nas cidades de Santa Maria e Passo Fundo.
Helenice Porcella organizou a exposição no museu de modo 

a, segundo ela,“desconstruir” a imagem do pai como pintor. Pa
ra tanto, destacou, quase em igual medida, a produção do autor 
como desenhista e gravador, sobretudo a serigrafia e a litografia.

Aluno de Aldo Locatelli, Ado Malagoli, João Fahrion e Fer
nando Corona na antiga Escola de Belas Artes (hoje Instituto 
de Artes da UFRGS), Paulo Porcella perambula pelas duas salas 
do Margs tentando sintetizar seu próprio percurso como artista. 
Ele começou sob a influência dos mestres, passou pelo abstra- 
cionismo e chegou a uma figuração moderna:

- Sempre fui muito inquieto, sempre em busca de novidade.
De olho no pato selvagem de 1959, o artista se reconhece:
- Nunca tinha pensado nisso, mas eu estava alçando voo.
A mostra segue até 31 de maio, com entrada franca.

esta noite
Em exposição e livro, 

o pintor Paulo Porcella 

revisa sua trajetória

■-m
Toureiro e touro se enfrentam na pintura de Paulo Porcella

» • •



Museu de Arte do RS Ado Mal^goli 
Jornal:. .Í&&. iS. QAAA&7L 0-45”

Daia:.3 

Página 

Assunto:
y J/O-A-C^

Cinco décadas de arte
versitária e críti
ca de arte Blanca 
Brites. “Suas figu
ras resultam de 
gestos impulsivos 
e de cores que por 
vezes se tomam 
provocadores em 
seus rosas car
nais, compondo o 
cenário onde Elas 
estão libertas de
regras”, escreveu. Acrílico sobre tela de Paulo Porcella no Margs
Em textos conti
dos no volume que festeja sua e Práxis na Pucrs. Ao lado da 
trajetória, Renato Rosa, um dos carreira como pintor, desenhista 
autores do Dicionário de Artes e escultor, desenvolveu atividade 
Plásticas do Rio Grande do Sul, docente, com cursos e oficinas no 
elogia o pioneirismo e o fato de Interior do Estado, no Margs e 
que muitas gerações se formaram no Atelier Livre da Prefeitura de 
através dos conhecimentos de Porto Alegre (onde foi diretor).

Sobre ele o crítico de arte Jacob 
Klintovitz disse, na década de 

em 1936, o criador de Vitrines 1970: “O artista permanece fiel 
fez o curso de Artes Plásticas a um começo de maravilhamento 
na Escola de Artes da Ufrgs, pelas cores e formas. Organiza 
tendo sido aluno de pintura de seu mundo adulto através da 
Ado Malagoli. Nos anos 1980, capacidade de combinar cores 
fez pós-graduação em Artes próprias e de organizar cenários 
Plásticas - Suportes Científicos culturais”- ^ *«- - * • - -

O pintor, desenhista e escul
tor Paulo Porcella comemora 
50 anos de carreira com uma 
exposição individual que abre às 
19h de hoje nas galerias Oscar 
Boeira e Iberê Camargo do Mar
gs (Praça da Alfândega, s/n9). Na 
ocasião, acontece o lançamento 
do livro Paulo Porcella - Meio Sé
culo de Arte (192 páginas, preço 
promocional de R$ 90,00/depois 
R$ 120,00), com reproduções de 
234 imagens. A visitação à mos
tra - que contempla, em cerca 
de 100 obras, todas as fases do 
artista plástico - pode ser feita 
de terças a domingos, até 31 de 
maio.

Paulo Porcella - Meio Século 
de Arte, também título da pano
râmica, foi pensada para dividir 
essa obra variada em diversos 
módulos. Trabalhos importantes, 
como as séries Vitrines, Elas Por 
Elas e Nossas Máscaras, estão 
presentes. Elas Por Elas, que 
agrupa figuras femininas, esteve 
em cartaz em 1987 e coloca em 
cena um criador mais “descon
traído”, segundo a professora uni-

I
§

§
0<

Porcella.
Nascido em Passo Fundo,
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Paulo Porcella, meio século dedicado à arte
Paulo^orcella6comemora seufso sTpSas "ses^tos d° -T P°r ElaS"e "Nossas Mâs

“■ s fflar^srt
Meio Século de Arte” e com 8g/g mente a figura humana fe-
o lançamento de livro, hoje, minina foi em 1987. com a
a partir das 19h. nas gale- série “Elas por Elas",
rias Oscar Boeira e Iberê Nascido em Passo Fun-
Camargo do Museu de Arte . do, em 1936. Paulo Porcel-
do Rio Grande do Sul Ado la concluiu o curso de Ar-
Malagoli (Praça da Alfânde- , tes Plásticas na Escola de
ga, s/ny). A publicação ho- Bit Artes da Universidade Fe-
mônima, com 234 imagens deral do Rio Grande do
distribuídas em 192 pági- Sul. tendo sido aluno de
nas, foi coordenada por He- . ' pintura de Ado Malagoli.
lenice Porcella. filha do ar- Ã K -v à Desenvolve junto ■
tista. Visitação de 29 de f - ! atividade artística uma ati-
abril até 31 de maio, de ter- HHH|| ridade docente, ministran-
ças a domingos. do cursos e oficinas no In-

A exposição reúne mais teri°r- no Margs e no Ate-
de cem obras de diversos u arlrsla em seu cotidiano Pomlgrt *

com a
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Mostra no Margs faz homenagem a Paulo Porcel
FERNANDO ROCHA/DIVULGAÇÀO

Junto com a exposição, o 
lançamento do livro “Paulo I 
- Meio Século de Arte”, que a 
ta 234 fotografias inéditas feit 
fotógrafo Fernando Rocha. A 
cação traz também textos crít 
Renato Rosa, Luiz Coronel < 
Klintovitz. Com tradução pai 
glês e espanhol, o livro conta ( 
sign gráfico de Mário Rõhnel 
dução executiva de Marisa Vi 

A mostra ocupa as galer 
Boeira e Iberê Cama 

Margs. Está aberta à visitaçã' 
tir de amanhã, de terças a 
gos, das lOh às 19h, até 31 d 
Entrada franca.

bre hoje, às 19h, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega, s/n0-), a 

mostra “Paulo Porcella - Meio Sécu- 
I lo de Arte”, uma homenagem aos 50 
I anos de carreira do pintor, desenhis

ta e escultor gaúcho. A exposição 
reúne mais de 100 obras de diversos 
momentos do artista.

As peças vão estar separadas pelas 
fases históricas de Porcella, incluindo 
as séries Vitrines, Elas por Elas e Nos
sas Máscaras. A coletânea reúne pin
turas - em sua maioria acrílica, dese
nhos, gravuras, aquarelas e esculturas 
- provenientes do acervo particular do 
artista e de colecionadores.

A

car

Paulo Porcella
; em seu ateliê
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'Paulo Porcella: Meio Século de Arte' é o tema da exposição que pode ser vista ate dia 31)
i Arte no Margs inspira estudantes1

Alunos do Colégio Bom Jesus Sé- a domingos, das lOh às 19h, com 
vigné que visitaram a exposição entrada franca. A retrospectiva reú- 
“Paulo Porcella: Meio Século de Ar- ne pinturas, desenhos, gravuras, 
te", no Museu de Arte do Rio Grande aquarelas e esculturas do acervo 
do Sul (Margs), em Porto Alegre, se particular do artista e de coleciona- 
preparam para ter o seu dia de artis- dores. No local, é possível comprar o 
ta. Em junho, eles irão expor os qua- livro homônimo, com 234 imagens 
dros que criaram a partir da obser- distribuídas em 192 páginas, 
vação da vida e do trabalho do pin- A iniciativa desenvolvida pelo Co- 
tor, desenhista e escultor gaúcho, légio Bom Jesus Sévigné tem como 
Os temas foram tratados em sala de objetivo explorar as habilidades e 
aula, antes da ida ao Margs.

A mostra dos estudantes aconte- leitura e interpretação da obra de 
cerá na própria escola, com o mate- arte, com seus elementos estéticos, 
rial produzido pela turma. A exposi- formais, simbólicos e sua contextua- 
ção de Porcella prossegue até o pró- lização no momento histórico, políti- 
ximo dia 31, nas salas Iberê Car- co e cultural. Além disso, busca esti- 
margo e Oscar Boeira, do Margs, mular a capacidade de criação e 
com mais de cem obras. O público produção artística fazendo uso de 
pode apreciar parte dos 50 anos de diversos meios expressivos objeti- 
carreira do artista plástico de terças vando uma expressão própria.

competências dos estudantes, de


