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No MARGS, um trabalho tao difícil de fazer
— — — —■ •/ •..como

Um trabalho que raramente é 
mostrado era Porto Alegre pela 
dificuldade de se encontrar um 
lugar adequado onde colocá-lo e 
“devido a um ceifo preconceito 
e,ue existe quanto a esta técni
ca”, está em exposição atual
mente no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Salgado Filho. 
235, primeiro andar) na mostra 
denomini-.da Planos e Idéias. Seu 
autor, Carlos Pasquetti. dividiu- 
o em’ desenhos e registros foto
gráficos, com textos “ou o deci
frar das indicações para quem 
achar- necessário ”.

Nascido em Bento Gonçalves 
©m 1948, Pasquetti graduou-se 
em pintura no Instituto de Ar
tes da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, onde atual
mente é professor no Departa
mento de Arte Dramática. Em 
Porto Alegre realizou duas ex
posições individuais na Galeria 
do IAB e sua participação em 
coletivas começou em 1970. na 
Pinacoteca do Instituto de Ar
tes. no Palácio Buriti, em Bivsí- 
lia, integrando a Exposição de 
Arte Gaúcha e ainda o IV Sa
lão Jovem Arte Contemporânea, 
no MAC da Universidade de São 
Paulo. Da meemá data são qua
tro importantes prêmios quePiaS. 
qv.etti recebeu, sendo dois deles 
o Prêmio Aquisição no Primei
ro Salão de Artes Visuais do Rio 
Grande do Sul e o Primeiro Prê
mio Pintura no Salão Nacional 
Universitário, de Curitiba.

Nestes seis anos que passaram 
de sua primeira mostra. Carlos 

dedicando ao trabalho

No quadro, a proposta de tridimensionalidade

to desanimador para todos nós 
que e®^anios fazendo isto. e não 
vou abria* mão, só por causa da 
pequena aceitação que as pro
postas têm. As pessoas ficam 
pichando que isto é modelo es
trangeiro e se alguém olhar, po
de perfeitnmente ver que ê uma 
coisa nossa. Não quero s&r o 
certo, não sou o dono à» opi
nião. pcsrém é mais uma Idéia 
surgindo limitada pelo preconcei
to de alguns”.

“O que desejo chegar a fazer, 
é justamente mostrar o un ver
sai dentre do regional. Não es
tou preocupado em fazer van
guarda, estou na minha. Todos 
os que realizam isto. se reúnem 
em grupos para levar em fren
te aquilo que estamos acostuma
dos a ver. Ninguém está brin
cando. pois o sacrifício é igual 
ao que qualquer artista mais 
tradicional enfrenta em outras 
formas de arte. Se está mais 
relacion:;do com o instinto de 
cada um. então é mais difícil a- 
inda de aceitarem nossas pro
postas, haja visto que o único 
lugar que aceitou expor os meus 
trabalhos, foi o Museu”.

de realizar ou não a santificação 
proposta, por frases que dividem 
as atitudes em filas carregando 
suas piopriedades de criação. 
Da mesma maneira, ele possibi
lita um baile em viras de sei* rea
lizado. se forem obe-decdas suas 
bases e suas proposições.

O tempo que Pasquetti levou 
para finalizar este trabalho, é i- 
gural ao que levou para mostrar 
ao público. “Fazia muito que es
taca pronto, diz ele. e quando 
finalizei, é que começaram as di
ficuldades. Ou a gente tem que 
ser rico para fazer isto ou deve 
se sustentar' ccni uma atividade 
paralela, prejudicando muito a 
criatividade das pessoas. É per
nicioso e prejudicial, te levando 
a um comodismo porque come
ça a auto censura, pela própria 
censura imposta por a-lgiunas 
pesscas de levfarmos isto adian
te”.

mo tempo é espontânea, o que 
se constata através do grafi&mo. 
que além disto tem a grande 
preocupação de apresentai- o de
senho em si. A geometria e a 
coisa não são nada certo, pois a 
primeira é para rne ajudar em 
termos de intuição".

Trata-se de unia vivência eue 
qualquer pessoa pede ter. O ra
malhete explosivo pata namora
dos, por exemplo. Colocados num 
quadre, todos os lados deste rx- 
malhete têm possibilidades de 
ser feitos per quem se interes
sar e tiver maior euries dacle so
bre suas consequências, “é a ri
queza do outro lado. que mo
mentaneamente se visualiza li
ma vez por semana entre o su
jeito e o resto. Isto é o lado es
condido de cadla coisa de forma 
que estamos acostumad-os a ter 
e nonnahnente esquecidos eu» 
seu lado positivo".

Algo semelhante também a- 
contece com as romarias, apre
sentadas em forma de cartzes. 
São várias fileiras apresentando 
situações estranhas as que todos 
estão habituados de ver. A for
ma. que cada um colocaria d - 
aute de si. estaria na medida

descobrindo. Pana colocar is-vou
to no tridimensional, precisaria 
da ajuda de alguéan que estives
se disposto a financiar a expe
riência, pois não é vendável na 
medida que são coisas possíveis 
dentro do impossível”.

Pode-se dizer que a exposição 
apresenta duras etapas diferen
tes. numa de suas proposições. 
De um lado. quatro painéis fo
tográficos, com diversos flashes 
de um mesmo objetivo denomi
nado Estudo para localização de 
esconderijo em espaço imigrante. 
Do outro, quatro desenhos des
dobrados em planos sucessivos, 
que mostram ângulos oompondo 
a figura fotografada. Logo abai
xo do desenho, as dimensões e 
dados necessários para construir 
o objeto no espaço. explicando 
as curvas e prováveis imagens 
que tanto podem partir de ura 
cu outro tn-balho.

“Lá adiante terá uma figura 
estranha, explica Carlos. O es
tranho seria levar o mistério das 
coisas para um espaço físico e 
ver o que acontece, baseado no 
esquema do desenho. É uma pro
posição estudada, mas ao mes-

vem se
que hoje apresenta. no MARGS 
com as modificações necessárias 
exigidas pela plasticidade à me
dida que vai tomando corpo, e 
possibilidades passar do bi
dimensional ao tridimens'ornai. 
São desenhos que não ficam li
mitados somente ao quadro on
de se apresentam, propondo u- 

nicdáficação que pode ser 
concretizada em ralgmn lugar, 
provocando uma situação dificil
mente concebida a partir da ma
neira que estão as formas, pois 
depende ainda da imagem que o 
espectador formular.

São canais, esconderijos, espa
ços imigrantes, deslocamentos, 
gramineas," “vindes de longa da
ta — diz Pasqaietti — fermen
tando-se aos poucos. Levei mais 
ou menos um ano e meio e aqui 
tem etapas de 1970 reorganizadas 
oom as novas linguagens que

E ccnt nua: “é algo novo, es
pecífico de uma geração mais 
nova. tanto em idade ccmo em 
cabeça, que aceita o desafio de 
faz&v 85 coisas que sentiu, quer 
seja por mercado ou cutn.i coi
sa qualquer. O panorama é mui-
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ARTES
A concepção visual 

de Pasquetti
Até o dia 28 deste mês, continuará, no 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul 
(Salgado Filho, 235- Io andar) , a exposição 
de novos trabalhos de Carlos Pasquetti,que 
desde 1973 não mostrava suas pesquisas 
individualmente. Ele recebeu o Prêmio 
CPDnolll Salão de Artes Visuais da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, ano passado, participando de um 
trabalho coletivo onde a base de tudo era a 
criação de situações personalizadas por 
atitudes humanas, máscaras e 
detalhamento de culminâncias , como o 
estar preso, justiça, libertação.

Agora, apresenta 24 painéis ao todo, com 
quatro fotomontagens, dois textos 
tipográficos, três estudos reproduzidos em 
off-set e 17 desenhos elaborados desde o ano 
passado, numa crescente e paciente 
evolução na resolução das formas, sejam 
como propostas de situações (como um 
jogo de experimentar as possibilidades de 
cada um ), ou mesmo no enveredamento de 
raízes de reconhecimento visual do meio 
ambiente.

Seus desenhos mantém a estrutura já 
iniciada em 1970, mostrados na Pinacoteca 
do Instituto de Artes, juntamente com 
mais três jovens artistas. Formas 
compactas e definidas em seus volumes, 
numa certeza do alvo por atingir e uma 
grafia de possibilitar espaços 
intercelulares dentro do todo, com os 
grandes volumes construídos de uma 
forma metódica e perseverante. Agora, 
acrescidos de indicações de situações, 
momentos, possibilidades de realizações 
destas propostas.

Uma das linguagens que Pasquetti gosta de 
utilizar como meio, o cinema em si mesmo, 
os roteiros possíveis e impossíveis de 
serem realizados, é o que podemos sentir 
através destes últimos desenhos. Notações 
como o momento possível de acontecer tal 
situação, o local mais propicio, medidas , 
elementos, tornando mais concretas as 
determinações. Isto se o espectador sentir 
necessário, conforme ressalta o expositor.

Utiliza muito pouco a possibilidade de 
envolvimento através da cor (o conquistar 
os outros pela cor), pois a realidade do 
preto sobre o branco lhe parece concreta, 
pela delimitação mais precisa.

Bastante direto nas fotografias, utiliza uma 
mesma forma com diferentes 
possibilidades, incidindo voluntariamente 
sobre a repetição como aprofundamento, 
detalhando os pontos esconderijos dentro 
do que chama espaços imigrantes, 
fotografias de montes de feno que secam ao 
sol, para as confecções de colchões na zona 
da serra gaúcha. Fica sendo uma imagem 
familiar para muitos dos visitantes, 
relações com a própria infância no caso de 
Pasquetti que é de Bento Gonçalves.

Herdeiro de uma sensibilidade artística 
paterna, fotógrafo e pintor, mas que cedo 
deixou espaço para a busca individual do 
filho , pois morreu com pouca idade.

Esta presença de uma infância atenta para 
os pequenos detalhes, e o desenvolvimento 
das qualidades artísticas através dos anos, 
vieram causar este estágio atual de 
Pasquetti, um jovem com uma obra tão 
madura, que não é normal se encontrar por 
aqui, nesta época de superficialidade de 
manifestações, ou até mesmo borbulhante 
efervescência como a do champagne, logo 
diluida para nivelar-se ao meio que a 
contém.

Nada é gratuito ou resolvido com 
facilidades, tudo tem um percurso natural 
de criação, visível através dos diferentes 
resultados, sejam nas fotografias, sejam 
nasmonlagens copiadas em off-set, sejam 
nos textos satíricos e com um toque de 
humor bastante humano ao mesmo tempo.

Como a situação do "Convite para um 
baile", onde os participantes 
movimentam-se dentro de áreas de quatro 
metros quadrados, com roupas de dois 
números maiores que a sua . Há música 
calma, o que aliás marca o clima da 
exposição toda, como uma melodia de Cole 
Porter, orquestra em harmonia, tudo 
acontecendo em ritmo de calma excitação, 
banhp de ecnoções. ( CARLOS ASP )
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PÁGINA QUATRO


