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AS PINTURAS DE ^ 
JADER DE SIQUEIRA 3?

Jader de Siqueira é outiro 
pelotense radicado em Porto 
Alegre. Há dez anos se pro
jetou na vida -artística local 
e, de lá para cá, está em sua 
vigésima apresentação e isso 
entre mostras individuais e 
participações em coletivas.

Ele nos surgiu como cera- 
mista, de arte algo expressio- 
nista, em temários variados 
com a figura humana, galos e 
muita outra motivação. Evo
luiu consideravelmente na ce- 
ramística concebendo um plas- 
ticismo de relevo, com me
tais e assumindo estruturas 
relevantes, jogando com no
vos materiais de estruturação 
de ouas obras. Transitou em 

'suas experiências e pesquisas, 
parecendo ir para a pura es
cultura, mas realmente foi pa
ra a pura pintura e, nessa, 
ao contrário da ceramística 
figurativa e das composições 
estruturais em que jogava 
com sugestões abstratas, faz 
arte abstrato-geométrica.

Vinte e oito telas á óleo 
sobre acrílico encontramos na 
galeria de exposições da A- 
PLUB, abaixo da grande Pi
nacoteca de Arte Sul-rio-gran- 
grandense.

Com técnica bem elaborada 
e estética da cor e luz bem 
conjugadas. Jader de Siquei
ra apresenta um conjunto de 
obras homogêneas que se dis
tinguem pela sensibilidade 
cromática e sentido óptico, 
bem como pelo delineamento 
das formas geométricas, das 
quais projeta um elã plásti
co, em que não falta suge> 
tão do relevo.

JADER DE SIQUEIRA NA APLUB £.P.
Na próxima terça-feira Jader de Siqueira inaugurará 

mostra individual de óleos sobre duratex na Galeria Aplub 
(Sete de Setembro, 1051). Jader de Siqueira define os 25 tra
balhos, todos do período 76/77, como integrantes de sua atual 
fase geométrica-lirica, que tem como preocupação fundamen
tal "a pesquisa da forma e a harmonia das cores como 
pressão suprema de sua visão do mundo". O vemissage acon
tecerá às 20 horas do dia 4 de outubro e a mostra ficará aberta 
ao público de 5 a 15 deste mês. “Geo 1”, va foto, é um dos 
trabalhos da atual fase de De Siqueira.

ex-
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ALDO OBINO

Pintura de Jader dé Siqueira 

está na Pinacoteca da Aplub
• Abre hoje, ãs 20h, na Galeria 

da Pinacoteca da Aplub (7 de 
Setembro, 1051) mostra indivi
dual de pinturas. Visitação a 
partir de amanhã, das 14h30mín 
às 18h30min. Até o dia 14.

mente na Faculdade de Arquite
tura da UFRGS.

Siqueira não mais deixou de 
mostrar sua obra nos anos que 
se seguiram, não só em indivi
duais, mas em coletivas e salões 
como o V da Ci<adde de Porto 
Alegre, o m Nacional de Arte 
de Belo Horizonte. Mostra do 
Sesquicentenário, na Assembléia 
Legislativa, Coletiva dos Cara- 
mistas Gaúchos no MARGS e 
o III Salão da Polícia Militar do 
Rio de Janeiro.

“Com rigor técnico 
veu Luiz Inácio Medeiros — e 
qualidade na composição, geral
mente simétrica. Jader de Si
queira apresenta uma coleção na 
qual a visão refinada experimen
ta um renovado prazer, quase 
místico. Ascético na cor que u- 
sa com parcimônia, valoriza o 
ritmo que a une”.

Jader de Siqueira, artista plás
tico pelotense que resolveu se 
radicar em Porto Alegre em 
1962, para se eddica-r às artes 
plásticas, quando chegou encon
trou como meio de melhor ex- 
presar-se, a cerâmica, passando, 
em seguida, a trabalhar com a 
pintura. Com 39 anos, seis de
pois de aqui se estabelecer, fêz 
suas duas primeiras individuais, 
na Galeria Sete Povos e na Ga
leria Fancetti. Em 1969, o ar
tista coordenou e participou da 
l.a Feira de Arte Contemporâ
nea, em Pelotas, e expôs nova-

escre-



Jader de Siqueira

Quem abre mão de sua sensibilidade 

produz arte dirigida e sem sentido
MISTICISMO
Nos últimos anos — 74 pa

ra cá — Jader identifica no 
seu trabalho uma preocupa
ção mística.

“O misticismo sempre este
ve presente no meu trabalho, 
talvez de forma latente. Mas 
agora essa presença se tornou 
real, palpável. Eu sempre ti
ve tendência mística. Na fase 
que chamei “Disco Solar” — 
as pesquisas de Jader de Si
queira há cerca de 4 anos — 
essa tendência se acentuou e 
explodiu na concepção formal. 
Todos os trabalhos daquele 
período tinham no sol, e em 
seu disco, o centro. Tenho o 
sol na condição de símbolo 
das forças que mantém o e- 
quilíbrio da natureza. Sei que 
a “Fase Disco Solar” não foi 
a melhor coisa que produzi, 
ela está superada. Mas foi a 
partir dela, da racionalização 
de suas propostas, da matu
ração daquelas idéias que nas
ceram as obras que estou 
mostrando na APLUB.”

TAREFA DO ARTISTA
Para Jader o artista, por 

definição, é um sujeito mais 
sensível do que a média das 
pessoas. Logo a responsabili 
dade do plástico, perante seu 
tempo e sua gente, é maior. 
Fala sobre isso:

“A contribuição básica do 
artista consiste em ser mais 
sensível do que a maior par
te das pessoas. Na condição 
em que é mais sensível, mais 
receptivo às transformações e 
ao clima emocional da época 
em que vive, assume o com
promisso de reagir a esse 
mundo, e reinventá-lo, tornan
do-o mais belo, mais humano, 
mais sensível.

Essa função criadora — 
conclui Jader — se estende, 
em maior ou menor grau, aos 
demais homens. O homem de
ve ir além das preocupações 
básicas, comuns a todos os ir
racionais. Ele tem a tarefa da 
elevação pessoal, da participa
ção comunitária. O homem 
precisa se ultrapassar. Traba
lhar para permitir que todos 
os homens do mundo tenham 
acesso a esse grau superior, 
seja de forma social ou espi
ritual, é uma das muitas ta
refas do artista plástico.” • 
(Entrevista a Ivo Egon Stig- 
ger)

da criação é inesgotável. Para 
detoná-lo uma simples emo
ção, um sentimento, ainda que 
fugidio, é suficiente:

“O processo da criação nun
ca se esgota. Todos os momen
tos de intensidade emocional 
podem despertar novas forças, 
estimular novas idéias. É cla
ro que todas essas motivações 
terão de ser filtradas e orde
nadas para comprovarem sua 
validez. Acredito que o pro
cesso da criação interliga-se 
de forma absoluta com nossa 
sensibilidade, portanto o me
lhor juiz do artista é sua pró
pria sensibilidade, sua intui-, 
ção. É ela que deve conduzir 
seus caminhos, sejam eles 
abstratos, concretos, figurati
vos. O artista que se divorcia 
da própria sensibilidade, que 
abre mão da autenticidade pa
ra se influenciar — ou seguir 
— as novas correntes que o 
mercado de arte, naquele mo
mento, impõe — produz uma 
arte dirigida. Arte certamen
te perecível, na razão em que 
é destituída de personalidade, 
em que não conta com a for
ça interior do artista.”

Jader ainda diferencia mo
tivação de inspiração, sempre 
ressaltando que pode falar 
apenas sobre sua experiência 
pessoal. (E cada artista tem 
sua forma particular de ex
primir, de criar.)

“Entendo que o artista pre
cisa mais de motivação do que 
de inspiração. A necesàidade 
que sinto de desenhar, de 
criar, são meus motivos. A 
inspiração é passiva: o artista 
precisa esperar por ela. A 
motivação, ao contrário, é 
preciso buscar.”

QUESTÃO DE
SENSIBILIDADE
Olho os trabalhos de Jader. 

Suas figuras geométricas, suas 
formas abstratas multifaceta- 
das pela escala das cores. 
Pergunto se não tem medo 
que alguém ache seu trabalho 
belo mas frio.

“A arte abstrata exige maior 
sensibilidade do espectador. 
Ela é feita para os mais sen
síveis, para os que são capa
zes de ver, de adivinhar, to
dos esses mundos que existem 
além do real. Logo, entendo 
que a minha arte parecerá 
fria e distante, na razão di
reta da sensibilidade, da vida 
interior de quem a analisa.”

Com Jader de Siqueira se 
pode usar o clichê sem ne
nhum constrangimento: ele e 
sua obra dispensam apresen
tações. Reconhecimento que 
Jader conquistou com intenso 
e continuado esforço: sua ba
talha pessoal para o domínio 
de sua arte. para a superação 
de si mesmo. Na trajetória 
de De Siqueira a pesquisa da 
forma ocupa lugar exponen- 
cial mas sua arte não descar
ta a necessidade da comuni
cação, da expressão de seus 
sentimentos como artista e 
como homem, atento ao mun
do que o cerca e do qual não 
se nega fazer parte.

A expressão de tais coor
denadas se encontra, de for
ma clara, no conjunto das 
três dezenas de trabalhos que 
Jader de Siqueira está expon
do, desde ontem, na Galeria 
de Arte APLUB (Sete de Se
tembro, 1051). Nesta entrevis
ta ele analisa aspectos da 
atual mostra e faz o inventá
rio de sua arte e de seus sen
timentos.

Jader define os trabalhos 
que mostra na APLUB, todos 
dos anos 76 e 77, como pro
duto da lenta maturação de 
sua arte:

“São 20 anos de pesquisa, 
vinte anos de busca, vinte 
anos de procura. Só agora 
meu trabalho assume um es
pírito, um sentido que come. 
ça a me gratificar.”

FUNÇÃO SOCIAL
Jader iniciou sua caminha

da nas artes com pesquisas em 
cerâmica. Eram figuras hu
manas torturadas, mãos enor
mes, pés deformados; distor
ções que acentuavam o sofri
mento, a dor, a ausência de 
esperança dos modelos — sem
pre a gente sofrida, marginal 
— que ele escolhia. Quando 
terminou o ciclo da cerâmica 
a figura humana sumiu de sua 
obra. Teriam sumido, também, 
os sentimentos humanos, a 
preocupação social?

“A função social da arte 
não é necessariamente direta, 
não precisa abordar direta
mente problemas sociais para 
se tornar socialmente válida. 
O credo da abstração purifi- 

arte de muita coisa quecou a
estava morta. Despreza a sim
ples imitação, liberta o artis
ta da competição com o fotó
grafo. Ao artista não cabe so
mente a função de historiador, 
lhe toca igualmente adquirir 
maiores expressões desenvol
vendo novos conceitos e novas 
formas plásticas.”

Os óleos sobre eucalex que 
expõe na APLUB são figuras 
geométricas, superpostas, in
terligadas onde a graduação 
infinita das cores consegue e- 
féitos de muita harmonia. Ja
der continua falando:

“Nesse momento as coisas 
visíveis, palpáveis; as coisas 
retratadas não me motivam, 
não me tocam. Houve um mo
mento em que representei a 
“dor” na figura humana con
torcida, moldada em barro, 
mas essa expressão hoje não 
me satisfaz. Prefiro os cami
nhos da forma, prefiro a ex
pressão dos sentimentos pela 
cor. pela harmonia da compo
sição. Acredito que transfor
mar as coisas reais em abs
trações seja expressão de uma 
necessidade íntima, de uma 
psicose pessoal. Mas é a mi
nha forma de ser, de sentir 
a arte nesse momento.”

PROCESSO DA CRIAÇÃO
Segundo Jader, o processo



Jader de Sicrueira abre hoje1 „ e.p., </-*• •..exposição no Museu de Arte
Wí

Como disse Maurice Denis, 
“antes de scr um cavalo de 
batalha, uma mulher nua ou 
uma história qualquer, um 
quadro é essencialmente uma 
superfície plana, recoberta de 
cores dispostas numa certa 
ordem”.

Com rigor técnico e qua
lidade na composição, geral
mente simétrica, Jader de Si
queira apresenta uma coleção 
na qual a visão refinada ex
perimenta um renovado pra
zer, quase místico. Ascético 
na cor que usa com parcimô
nia, valoriza o ritmo que a 
une.

0 Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul abre hoje, com 
vernissage marcado para as 
20 horas, a exposição indivi
dual de pintura de Jader de 
Siqueira. No seu catálogo de 
exposição, é o próprio dire
tor do Museu quem comen
ta sua obra. Jader iniciou seu 
trabalho com exposições na 
Galeria Sete Povos e Pancet- 
ti, em 1968, na capital gaúcha, 
Galeria Meia Pataca e III Sa
lão Nacional de Arte de Be
lo Horizonte, na Pampulha. 
Participou do II Salão de Ar
tes Visuais da UFRGS, em 
1973, e de vários outros sa
lões e mostras coletivas, atra- 
v&l do Brasil. Em 1974 já ex- 
i^Ara ele também no Mu- 
smr

Jader
Caminho a um tempo pes

soal e ligado à melhor tradi
ção européia contemporânea, 
sua pintura não busca o a- 
plauso efêmero, mas a assi
milação lenta, lógica e cons
ciente.

Na função de prestigiar o 
é bom, sem preocupação 

de tendências, o que seria di- 
rigismo, o MARGS tem pra-

„•A Galeria APLUB realiza mais 
uma exposição do gaúcho Jader 
Osório de Siqueira, que apresentará 
25 pinturas a oleo. de sua fase atual. 
A mostra serâ inaugurada hoje, às 
20 horas, na Pinacoteca da APLUB 
de Arte Riograndense — Rua Sete de 
Setembro, n° 1051 — permanecendo 
até dia 20.

A propósito desta nova ex
posição, assim escreve Luiz 
Inácio Medeiros:

“Quando a pintura deixou 
de imitar, de imaginar e 
transfigurar, ela tornou-se 
pintura. A matéria passa a 
ser matéria pictórica e não

que

zer em patrocinar esta expo
sição”.matéria representada.

Geo UI, um dos trabalhos de Jader Siqueira em ex
posição

JADER DE SIQUEIRA NA APIUB-^.P A.fgM
Na próxima terça-feira Jader de Siqueira inaugurará 

mostra individual de óleos sobre duratex na Galeria Aplub 
(Sete de Setembro, 1051). Jader de Siqueira define os 25 tra
balhos, todos do período 76/77, como integrantes de sua atual 
fase geométrica-lírica, que tem como preocupação fundamen
tal “a pesquisa da forma e a harmonia das cores como ex- 

| pressão suprema de sua visão do mundo". O vernissage acon- 
i tecerá às 20 horas do dia 4 de outubro e a mostra, ficará aberta 
1 ao público de 5 a 15 deste mês. “Geo 1”, na foto, é um dos 

trabalhos da atual fase de De Siqueira.
__



'dÁ&Á

& ARTISTA PELOTENSE 

í AZ EXPOSIÇÃO NO PORTINHO
#

O pintor pelotense Jader de 
Siqueira inaugurará uma ex
posição de obras suas no dia 4 
de outubro, às 20 horas na 
Pinacoteca APLUB de Arte 
Rio-Grandense, em Porto 
Alegre. A promoção é da 
Secretaria de Educação e Cul
tura, através de seu Depar
tamento de Assuntos Culturais; 
do Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul e da Pinacoteca 
Aplub.

Jader de Siqueira, nasceu 
em Pelotas, em 6 de outubro de 
1.929 e transferiu-se em 1.962 
para Porto Alegre, para poder 
assim se dedicar às artes plás
ticas. Iniciou seu trabalho 
como ceramista e atualmente 
dedica-se à pintura.

Suas principais exposições 
individuais e coletivas foram: 
em 1.968, na Galeria 7 Povos, 
em Porto Alegre; no mesmo 
ano, ele expôs na capital na 
Galeria Pancetti; no ano 
seguinte seus trabalhos 
tiveram uma “amostra” na 
Faculdade de Arquitetura; 
participou também na 1a Feira 
de Arte contemporânea em 
Pelotas; em 1.970 ele expôs no 
Rio de Janeiro, na Galeria 
Meia Pataca e em- Porto 
Alegre na Galeria Pancetti; em
1.971 ele esteve presente na 
Galeria do Touring Club do 
Brasil, em Porto Alegre, e na 
mesma cidade, no V Salão 
Çidade de Porto Alegre. Ainda 
este ano participou do III Salão 
Nacional de Arte de Belo 
Horizonte, em Pampulha. Em
1.972 seus trabalhos estiveram 
na Io Mostra de Arte do Ses- 
quicentenáio, na Assembléia 
Legislativa, em Porto Alegre, 
ainda neste ano participou da 
II Bienal Nacional de São 
Paulo e coordenou a Coletiva 
de Artistas Gaúchos, em 
Gramado; Também esteve na 
coordenação e participação da 
Coletiva de Artistas Gaúchos 
em São Paulo — Banco de Bos
ton.

cores dispostas numa certa or
dem”.

do Rio Grande do Sul, também 
na capital do estado; Em 1.975 
se fez presente na Coletiva de 
Ceramistas Gaúchos no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul e 
também no III Salão da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro.

rigor técnico e 
qualidade na composição, 
geralmente simétrica, Jader 
de Siqueira apresenta uma 
coleção na qual a visão 
referida experimenta um 
renovado prazer, quase mís
tico.

Com

Luiz Inácio Medeiros, es
crevendo sobre o artista 
pelotense disse: “Quando a pin
tura deixou de imitar, de 
imaginar e transfigurar, ela 
tornou-se “pintura”. A 
matéria passa a ser matéria 
pictórica e não matéria 
representada. Como disse 
Maurice Denis, continua ele, 
“antes de ser um cavalo de 
batalha, uma mulher nua ou 
uma história qualquer, um 
quadro é essencialmente uma 
superfície plana, recoberta de

Ascético na cor que usa 
com parcimônia, valoriza o rit
mo que a une. Caminho a um 
tempo pessoal e ligado à 
melhor tradição con
temporânea sua pintura não 
busca o aplauso efêmero, mas 
a assimilação lenta, lógica e 
consciente”, complementou 
Luiz Inácio Medeiros na 
apresentação de Jader de 
Siqueira.

Em 1.973 Siqueira expôs 
em Porto Alegre no II Salão de 
Artes Visuais da UFRGS e no 
ano seguinte no Museu de Arte
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Jader de Siqueira faz individual de pintura da Aplub até dia 14.

«•7 - X1i :i
•È Luiz Inácio Franco Medeiros quem está apresentando 

Jáder de Siqueira, que inaugura individual, dia 4 de outu
bro, no Museu de Arte do Elo Grande do Sul. Ele é conheci
do ceramista, teve uma (ase quando passou para qua- 
dros/objetos e agora está se dedicando totalmente à pintu
ra. Eis parte do texto de apresentação: “Com rigor técnico 
e qualidade na composição, geralmente simétrica, Jader 
de Siqueira apresenta uma coleção na qual a visão refinada 
experimenta um renoVado prazer, quase místico. Ascético 
na cor que usa com parcimônia, valoriza o ritmo que a une. 
Caminho a um tempo pessoal e ligado à melhor tradição eu
ropéia contemporânea, sua pintura náo busca o aplauso 
efêmero, mas a assimllaçáo lenta, lógica e consciente.”

i

«

•Convite que chega: Januário, está na Galeria Casablan
ca. com apresentações assinadas por Walmlr Ayala, Ro
berto Pontual e José Paulo Moreira Fonseca.

JADER SIQUEIRA — Artista plástico gaúcho 
que após ter se dedicado durante vários anos à ce
râmica há três anos deu início a uma pesquisa na 
pintura que resultou a sériig de Composições geo
métricas onde utiliza apenas as inúmeras varia 
<,ões de uma cor, em cada quadro. Ele estará mos
trando quase 30 trabalhos. Pinacoteca da APLUB,

Játíer 
de SiQueira 
sam mostra 
ííOMARGS
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Jader Siqueira expõe uma série de telas geométri
cas, na Pinacoteca da APLUB


