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2-2f/v/,z/Retrospectiva de Paulo Flores
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul está orga

nizando uma retrospectiva do artista gaúcho Paulo 
Flores precocemente falecido em 1957, aos 30 
anos de idade.

lier” do Heitor Coutinho e, na cidade de Petrópolis — 
Estado do Rio — fez parte da equipe de decoradores da 
Feira Internacional do Rio de Janeiro. Na 
ocasião organizou um “atelier” com Athos Bulcao, 
freqiíentou o “atelier” do escultor Bruno Giorgi e to
mou parte na exposiçfio coletiva da Escola do Povo, or
ganizada em benefício dos estudantes. Participando, 
pela primeira vez, do Salão Nacional de Belas Artes, 
em 1948, recebeu menção honrosa em desenhos. 
Realizou trabalhos gráficos para a revista “Rio” e ilus
trações para “Letras e Artes”. Em 1949 regressou a 
Porto Alegre, tendo realizado sua primeira individual 
de desenho. Já no ano seguinte, outra vez no Rio de 
Janeiro, Paulo Flores trabalhou muito em ilus
tração. Em 1953, retornou a Porto Alegre, radicou-se no 
interior do município de Santa Maria. Entre 1954 e 1955 
trabalhou nas.ilustrações de “Anatomia e Metafísica do 
Jazz”, sua última realização artística, “um mundo de 
impressionante beleza”, segundo a apreciação de 
Clóvis Assunção, Faleceu em 11 de julho de 1957.

mesma

A referida exposição será inaurada no próximo dia 
28, na atual sede do MARGS à Praça Rio Branco s/n, e 
será formada por desenhos, ilustrações e gaúchos.

Paulo Osório Flores nasceu em Porto Alegre, em 
1926. Iniciou-se nas artes gráficas em 1944 com Ernest 
Zeuner. Em 1945 começou a cursar o Instituto de Belas 
Artes, dedicando-se à pintura. No ano seguinte, em 
Buenos Aires, freqiíentou a Escola Livre de Arte par
ticipando na Exposição do Livro Brasileiro e enviando 
trabalhos para a mostra coletiva da Associação Fran
cisco Lisboa, desta capital, em 1946. De volta ao Brasil, 
em 1947, viajou à Bahia e Minas Gerais com a Asso
ciação Arailjo Porto Alegre, tomando parte em expo
sições coletivas realizadas em Salvador, Belo Horizonte 
e nesta capital. Em Minas Gerais, frequentou o “ate-
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Retrospectiva de Paulo Flores
0 MARGS (Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul), órgão do Departamento de Assuntos 
Culturais da Secretaria de Educação e Cultura, 
realiza de 28 de novembro, a 30 de janeiro do 
próximo ano, uma retrospectiva do pintor e 
desenhista Paulo Osório Flores, visando divul
gar a obra do artista, cujo trabalho assumiu, 
nos dias de hoje, uma importância e um des
taque apesar de sua curta carreira. Flores nas
ceu em Porto Alegre, em 1926. Iniciou o apren
dizado em artes gráficas, em 1944, com Emest 
Zeuner. Matriculou-se em 1945, no curso de pin
tura do Instituto de Belas Artes. Em 1946 seguiu 
para Buenos Aires, onde freqUentou a escola 
Livre de Arte, mantida pelo Governo, tomando

parte na Exposição do Livro Brasileiro e en
viando trabalhos para a Exposição Coletiva da 
Associação Francisco Lisboa de Porto Alegre.

Regressou ao Brasil em 1947. Em janeiro de 
48 viajou para Bahia e Minas Gerais, com a As
sociação Araújo Porto Alegre, tomando parte 
nas Exposições Coletivas de São Salvador, Belo 
Horizonte e Porto Alegre. Trabalhou em Minas 
Gerais no atelier de Heitor Coutinho, em Pe- 
trópolis, fez parte da equipe de decoradores da 
Feira Internacional. No Rio, organizou atelier • 
com Athos Bulcão. FreqUentou o atelier de \\ 
Bruno Gioge, tomou parte na Exposição Co- [ 
letiva, da Escola do Povo e na organizada em in 
beneficio dos estudantes.
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Lygia Nunes
■ Independencia. as pinturas de 

Gastão Hofstetter e, na Guig- 
nard, as ceràmica-s e desenhos 
de Eduardo Cruz £ No fim do 
mês, dia 28. no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul ex
posição retrospectiva de Pau
lo Flores 9 Depois da abertu
ra do Tea.ro Renascença, no 
Centro Municipal de Cultura, 
com o espetáculo “Re-Encon- 
tro” estréia manhã a Compa
nhia Dramática Brasileira, de 
Serviço Nacional de Teatro da 
Funarte, com “Sonhes de Lm 
Coração Brejeiro Naufragado 
de Ilusões”, o espetáculo irá 
aré domingo 9 O mais novo 
salão de chá da cidade, ins
talado na nova loja “A Bra
sileira”, está sendo

f ^ Cv**fcui» £-&Íti j-yí? 
* Dia 28 no Museu de Arte ao Rio

Grande do Sul, retrospectiva do 
artista gaúcho Paulo Flores, fale
cido em 1957, aos 30 anos de idade.

dirigido
por Darci Mendes Soares • 
No sábado que passou, três 
grandes bailes de debutantes: 
no Lindóia Tênis Clube, no 
Cantegril Clube; em São Se
bastião do Cai, no Clube A- 
liança • Na noite de sábado, 
Guilherme Malafaia recebeu
em seu apartafento, os muitos 
amigos que foram cumprimen
tá-lo pelo seu aniversário. En
tre estes tantos, Antônio e I- 
vene Malafaia, Paulo e Maria 
Lucia Kroeff, José Luis e Ma
na Cecilia Sperb, Maria Alai- 
ü-3 Poli, íris Germano, Davi e 
Helena Derfman, Jussara Bo- 
thomé, Gilda Marinho,
Ely, Fernando Ferrera Be 
Clovis Bethomé e Flávio Wie
ner.
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Retrospectiva

Amanhã no Museu de Ate do Rio 
Grande do Sul DAC/SEC, será 
inaugurada a retrospectiva de 

Paulo Flores, artista nascido em 
Porto Alegre e falecido em 1957. A 
nostra será inaugurada às 19 horas 

e constará de desenhos, gaúchos e 
ilustrações. Na foto, um dos 
trabalhos de Paulo Flores.

Desenho de Paulo Flores na mostra que abre hoje.

MARGS promove
retrospectiva 

de Paulo Flores
parte nas mostras etc

MARGS faz retrospectiva da 

obra de Paulo Osório Flores
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul está 
zando uma retrospectiva do 
artista gaúcho Paulo Flores 
precdcemente falecido em 1957, 
aos 30 anos de idade 

A referida exposição será i- 
naugurada no próximo dia 28, 
na atual sede do MARUS 
1 Praça Rio Branco s/n.oj e 
•seiá formada por desenhos, i- 
lustracòes e guaches.

PAULO

• Em 1958 o Museu de Arte 
do Rio Grande do Su! pro

movia nos altos do Teatro São 
Pedro, na época sua sede, uma 
retrospectiva de Paulo Osório 
Flores. Nesta data fazia um ano 
que o artista havia falecido, 
com apenas 30 anos (nasceu em 
192ó aqui mesmo em Porto Ale
gre). Hoje, passados 20 anos da 
refrospevtiva, o MARGS volta a 
mostrar sua obra e, assim, se
guir sua meta educativo-cul+u- 
ral.

qiientou o “atelier” de Heitor 
Ceutinho e, na cidade de Pe- 
trópolis — EStado do Rio — 
fez parte da equipe de deco
radores da Feira Internacional 
co Rio de Janeiro. Na mesma 
ocasião organizou um "atelier" 
com Alhos Bulcao, freqüentou 
o •■atelier” do escultor Bruno 
Gicrgi e tomou pane na ex
posição coletiva da Escola do 
Fovo, organizada em beneficio 
dos estudantes. Participando, 

Salão

etivadas em 
Salvador, Belo Horizonte e, pos
teriormente, retornando a Por
to Alegre. Em Minas aprovei
tou para frequentar o atelier de 
Heitor Coutinho, e, na cidade 
de Petrópolis (Estado do Rio), 
foi um dos integrantes da equi
pe de decoradores da Feira In
ternacional do Rio de Janeiro.

Na mesma ocasião organizou 
um atelier com Athos Balcão, 
freqüentou o local de trabalho 
de Bruno Giorgi e ainda constou 
na mostra da Escola do Povo, 
organizada em benefício dos es
tudantes. Em 1948 enviou pela 
primeira vez unia obra ao Salão 
Nacional de Belas Artes e dele 
recebeu uma menção honrosa. 
Ao voltar a Porto Alegre, orga
nizou a primeira individual e 
cm seguida viajou para o Rio 
de Janeiro, desenvolvendo ilus
trações. Em 1953 voltou ao Rio 
Grande do Sul para radicar-se 
definitivamente em Santa Ma
ria. Sua última realização artís
tica foram as ilustrações de 
Anatomia e Metafísica do Jazz, 
que Clóvis Assumpção diz ser 
‘ um mundo de impressionante 
beleza”. Paulo Flores faleceu em 
11 de julho de 1957.

organi-

pela primeira vez, do 
Nacional de Belas Artes.
1S48, recebeu menção honrosa 
em desenho. Realizou traba
lhos gráficos 
"Rio" e ilustrações para "Le
tras e Artes . Em 1949 regres
sou a Porto Alegre tendo rea
lizado sua primeira individual 
de desenho. Já no ano seguin
te. outra vez no Rio de Ja
neiro, Paulo Flores trabalhou 
muito em ilustração. Em 1953, 
retornando a Porto Alegre, 
dicou-se no interior do muni
cípio de Santa Maria. Entre 
1954 e 1355 trabalhou nas i- 
lustrações de "Anatomia e 
Metafísica do Jazz", sua últi
ma realização artística, "um 
mundo de impressionante be
leza", segundo a apreciaçao de 
Glovis Assumpção. Faleceu em 
11 de julho de 1957.

Paulo Osório Flores abordava 
a figura e a abstração. Era um 
artista que gostava de desenho, 
artes gráficas, pintura e escul
tura. Seus primeiros estudos 
foram com Ernest Zeuner. Em 
1945 ingressou no Instituto de 
Artes e, no ano seguinte, viajou 
até Buenos Aires, para frequen
tar a Escola Livre de Arte; par
ticipou da Exposição do Livro 
Brasileiro, ao mesmo tempo em 
que enviava trabalhos para a 
mostra coletiva da Associação 
Francisco Lisboa.

De volta ao Brasil, em 1947, 
Paulo Flores viajou a Bahia e 
Minas Gerais com a Associação 
Araújo Porto Alegro, tomando

emPaulo Oro rio Flores nasceu
cm Porto Alegre, em 1926. I- 
mciou-se nas 
em 1944 com Ernest Zeuner. 
Fm 1945 começou 
Instituto de Belas Artes, de
dicando-se à pintura, No ano 
seguinte, em 
ireqüentou a Escola Livre de 
Arte participando na Exposi
ção do Livro Brasileiro 
viando trabalhos 
tra coletiva da 
Francisco Lisboa, desta

artes gráiicas para a revista

a cursar o

Buenos Aires,

e en- 
para a mos- 

Associacao 
capi

tal, em 1946. Do volta ao Bra
sil, em 1947. viajou à Bahia e 
Minas Gerais com a Assoei a- 
çac Araújo Perto Alegre, to
mando parte em exposições 
coletivas realizadas em Salva
dor, Belo Horizonte p 
capital. Em Minas Gerais, íre-

ra-

nesia
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MARGS promove 

retrospectiva 
de Paulo Flores

Decorridos 21 anos da morte 
de Paulo 
Margs inaugura hoje

Osório Flores, o 
_ a segun

da ^ retrospectiva deste artista 
gaúcho, falecido em 11 de ju- 
dho de 1957, aos 3l anos. Sua 
obra permanece atual, 
autentic dade inquetante, ele 
experimentava o 
pintura, a escultura e as artes 
gráficas, passando do figurati
vo ao abstrato, com muita fir
meza.

Com

desenho, a

Natural de Porto Alegre, ini
ciou estudos de artes gráficas 
aos 18 anos, sob a orientação 
de Ernest Zeuner. Em seguida 
começou a aprender pintura no 
IA; viajou para Buenos Aires 
onde freqüentou a Escola Livre 
de Artes. Aos 20 anos já par
ticipava de uma coletiva 
nizada pela Associação Francis
co Lisboa.

»

arga-

Viajóu para Minas e Bahia, 
tendo frequentado o atelier de 
Heitor Coutmho em Belo Ho
rizonte. Fundou um atelier no 
Rio de Janeiro junto com Atos 
Bulcão e trabalhou ao lado do 
escultor Bruno Giorgi. Partici
pando do
Belas Artes recebeu 
Honrosa” em desenho, 
trou a revista “Letras e Artes” 
e realizou
para a revista “Rio”.

Salão Nacional de 
“Menção 

Ilus-

trabalhos gráficos

De volta a Porto Alegre, em 
1949, fez sua primeira individu
al de desenho. Novamente no 
Rio, intensificou sua atividade 

com a 
Lopes da 

Cruz. Quatro anos depois, re
tomava ao Sul, 
no interior de

de ilustrador. Casou-se 
desenhista Noemi

"
radicando-se 

Santa Maria, 
onde fez ilustrações de “Ana
tomia e Metafísica do Jazz”. 
Ao falecer já havia recebido o 
reconhecimento da crítica que 
o apontou como o introdutor 
do abstracionismo no Brasil.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão do DAC- 
SEC, organizou uma retros
pectiva, um ano após sua mor
te. Agora novamente o faz. 
reunindo guaches, desenhos e 
ilustrações que estarão à ven
da. É uma homenagem a Pou- 
lo Flores que em sua breve vi
da mo-SCrou-se sempre insatis
feito. em busca constante de 
melhores expressos. Meticulo
so e exigente, sua obra foi de
finida por Mário Barata como 
“ • • • um desenho construtivo, 
plástico, de espaço e volumes, 
indica suas qualidades”.
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Continua 

retrospectiva 

de Paulo Flores 

no MARGSe - a 2.
Diariamente, de terças-feiras a 

domingos, das 10 às 17 horas, o 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, órgão do Departamen
to de Assuntos Culturais da SBC, 
está aberto à visitação pública 
apresentando duas mostras: a 
primeira, no salão principal, com 
peças do acervo do Museu, em 
caráter permanente.

A segunda, no salão do primei
ro andar da sede da Praça Ba

rão do Rio Branco sem n.o, é a 
retrospectiva do artista

PAULO FLORES EM RETROSPECTIVA

... Com grande freqüência a retrospectiva de Paulo 
Osório Flores no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
a se estender até 31 de dezembro. Entre os muitos que 
por lá circulavam Marieta e Manfredo Korb e Simone e 
Marcelo Schmitz. _________________

Paulo
Flores precocemente desapareci
do no ano de 1057.

Paulo Flores nasceu em Porto 
Alegre, em 1926 e participou pe
la primeira vez do Salão Nacio
nal de Belas Artes, no Rio de 
Janeiro, em 1948, recebendo 
menção honrosa em desenho. 
Realizou ilustrações para jornais 
e revistas, vivendo em Buenos 
Aires e em várias cidades do 
Brasil. Seu grande sonho foi a 
formação de uma escola experi
mental para pesquisas nos mol
des de algumas escolas euro
péias. Grande parte das peças 
da mostra do MARGS — de
senhos, guaches, ilustrações — 
foram colocadas à venda, estando 
desta fanma à disposição dos co
lecionadores.

Retrospectiva de Paulo Flores
0 Museu de Arte do Rio Grande dó Sul, em seus primór- 

dios, há vinte anos promoveu uma mostra retrospectiva da 
jovem arte de Paulo Flores, artista conterrâneo, prematura
mente falecido aos 31 anos. Analisamos então a mostra feita 
no “foyer” do Teatro São Pedro. Agora, 21 anos apos sua mor
te, eis’ a segunda retrospectiva novamente em proposta do 
MARGS. Se a primeira contou com 74 trabalhos ao todo. a 
presente mostra 79 criacões do artista então e agora apresenta
do pelo crítico Clóvis Assumpeão, Fernando Corona e Mário Ba
rata. noutro catálogo apreciativo- , , .

Já dissemos e reafirmamos, ser Paulo Osorio um desenhis
ta e ilustrador singular e representativo, como o foi também o 
inesquecível Edgar Koetz. A sua pintura, destacável como pio
neira aaui da abstração geométrica na linha de Paul Klce e 
outros é fraca, como se pode notar aqui em nove labores em 
seus seis óleos e três a pastel. Em compensação, o_ desfile de 
seus desenhos e ilustrações é de grande palpitaçao plastica, 
em sua caligrafia com o delineamento e tratamento do traço, 
na motivação e elân desenhístico e sentido humano de suas fi
gurações humanas e naturezas mortas.

No tempo de Paulo Flores, o movimento do Desenho em 
terras gaúchas estava em pleno florescimento, não_ faltando 
mestres formadores e artistas em plena rebentação. Paulo 
Flo-es foi para centros maiores e apurou sua arte. Partindo 
do IBA, foi esttaeiar em Buenos Aires e dali foi para a Bahia, 
Minas Gerais e Eio de Janeiro, não sendo de esquecer que se 
iniciou nas artes gráficas com Ernest Zeuner, nisso tendo a 
dupla expressão do puro desenho e do sentido das artes gra
ficas afirmando-se tatentosamente na ilustração, em tudo ani
mado por um humanismo f;gurativo. cuja excecao esta exata
mente na busca questionável de sua pintura abstrata e de con
figurarão geométrica. , . . ,

Se entre nós temos tido ciclos de exclusivismo ou predomí
nio pictórico e gravuristico no plasticismo bidimensional, o pe
ríodo pretérito do desenho foi singular com as gerações em 
torno de Paulo Flores, como volta a ser na atualidade em suas 
distintas direções, pessoas, processos, elementos e motivações.

O MARGS. cujo itinerário não se esgota no apreciável ca-
sua historia com

>r- fo 12 fs

tálogo reformulado atualmente, conta em 
considerável acervo de promoções de mostras coletivas, gru
pais e pessoais e agora, em sua sede própria, tem campo aber
to para promover panoramas do desenho, da gravura, pintura, 
escultura, arte popular e o mais, em mostras globais e coleti- 

dos artistas do Rio Grande do Sul, numa seleção qualitati
va e não quantitativa de nossos artistas do Passado e do Pre
sente, a exemplo do salão de cerâmica e isso do ciclo dos obje
tos e entalhes à tapeçaria e da arquitetura e urbanismo a arte 
sacra, fotografia, cartaz, artes decorativas, mobiliário, indu
mentária, artesanato e folclore indígena, negro, açoriano, colo
nial e algo mais- — ALDO OBINO

vas


