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EDUARDO BÜBrO

GERSOF SCKfoRER nasceu em Sao Leopoldo em 195o*> Iniciou o curso de
o o

irguítetura em 1969 abandonando®© apos uma viagem a Europa -seu 

priireiro contato com artistas* e^posiçoes e museus- para dedicar- 

se inteira mente ao desenho® Desde então tem trabalhado como free~ 

lancer criando inúmeras marcas e logotipos* capas de discos * car~
O ctazes e catalogas0 Atualmente mora em Gramado numa are a cie reserva 

ecologica com companheiros que desenvolvem atividades semelhantesc
C 6 0Wos últimos anos tem aperfeiçoado a técnica do Xapis de cor* apli~ 

cando-a as artes graficas e mais recente mento a eroeuçao de obras 

de arte* Esta s sua primeira mostra individual o
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por Gerson Scherer 
a lápis de cor e pastel a óleo, 
sobre papel.

O Engenho de Farinha
A construção tem perto de cem anos, as tábuas serradas a mão, 

não têm tinta nem cupim. As telhas são de barro, sobre ripas de 
palmeira. Lá dentro sobre a terra de chão batido; criançada, homens, 
mulheres, o maquinário e o boi. Lá fora a carreta e o bananal.

O rodete, a prensa e o forno são as peças do engenho. O rodete 
talhado a mão, no cerne da madeira de lei, é exemplo de engrenagem. 
“Isto é um relógio" — Diz seu Pedro com orgulho. E o boi na canga, vai 
às cegas para não se distrair e atende pelo nome. Na prensa de madeira, 
os tipitis, de cipó e palha, são embalagens naturais para a massa da 
mandioca. O forno é movido a braço de sol a sol para a farinha não 
queimar e no fim do dia, quando o fogo está mais brando, tem biju.

Hoje alguns poucos ainda trabalham assim, muito poucos. 
Amanhã nenhum. O boi está caro, a luz chegou. O maquinário, comprado 
a preço vil, vira decoração. No lugar dos tipitis, sacos de nylon. No lugar 
do som dos cascos do boi no chão, o estranho e intrigante ruído de um 
motor elétrico.

O rodete (45x63cm)
Avivando o fogo (59x48cm)

Cevando a boi 83x61 cm) O engenho (77x60cm)
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Forneando a braço (45x60cm)Menina na prensa (45x60cm) Peneirando (45x60cm)
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Exposição no MÁRGS CJ. 3

0 artista plástico gramadense Gerson Scherer, preocupado com 
o ocaso do trabalho artesanal do fabrico de farinha de mandioca 
durante dois invernos, transferiu-se para o Litoral catarinense. 

Sua finalidade era pesquisar e documentar a atividade em extinção 
O resultado desse trabalho é a série “O Engenho de Farinha” 

que o MARGS está expondo até dia 25.
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CRÍTICA/ARTES PLÁSTICAS

Sete exposições
ALDO OBINO

VERA tiUOXA DTDONET 
— A Galeria de Arte do 
Clube de Comércio, em óti- 

ampliação de sua área 
de exposição, está acolhen
do a mostra de desenhos a- 
bico de pena dessa talento
sa artista gráfica que há 
dez anos nes surgiu. Labo- 

caligrafismo at" 
miniatura, eia

ma

rando num 
então em
cresceu impressionantemen-
te. Da última mostra, pas
sou para. a grande galeria.

alentado conjunío 
de 22 desenhos, na ptoPorcão 
de 50x70 cm na generaiica- 
de e com sua técnica em 
composições de fino delinea - 
mento, inspiração e elán 
caligráfico,. com 
variada, de vestes e objetos, 
em composições de rica * 
sugestiva imagistica, gosto c 
bem feminil e pessoal. São 
excelentes os labores de Di-

ccm um

temática Desenho de Gérson Scherer

senho. Sua animadora é 
poetisa, pintora e mantém 
curso para menores em sua 
sede e lá ela tem exposto e 
reaparece agora com 
últimos labores, só até o dia

cão sensível e plástica en
tre o angelismo e o antro- 
pocentrismo. em plasma- 
gens que o professor Armin- 
do. Trevisan. com justeza, e- 
logia em sua apresentação 
da mostra em foco.

DESENHOS de EV1LÁSIO 
CAMPOS — A Galeria Nelpi 
ã Avenida Benjamin Cons- 
tant. 1867 (ao lado do Tea
tro Presidente) está com a 
estréia do desenhista, 
apresenta 14 
nanquim. devidamente enyi- 
draçados e de proporções 
entre 58x32 cm e suas varia- 

* ções. com motivações distin
tas. num graíismo sensível, 
de bom gosto e comunicati- 
vi-smo. com temas de rua. 
quintal. casa. 
meninos, soldado.' violinista, 
amigos, em nanquins sobre 
schoellers. de boa fatura- 
ção e expressividade em ca- 
Iigrafismo. Essa. mostra a- 
travessará todo o mês de a- 
bril.

donet. seus
GERSON SCHERE.R — De 

São Leopoldo, nos vem esse 
desenhista de 3i anos que 
deixou a arquitetura pelo 
desenho e laborou na arte 
aplicada como cartazãsta, 
eapista. cataloguista e em 
logotipos e agora reside em 
Gramado. Está ele numa 
das salas' do Margs. com u- 
ma mostra dedicada ao te- 
mário do Engenho de Fa
rinha. num ciclo de sete la
bores em papel schoeller, 
com pintura de pastel e óleo 
e lápis de cor. num neofi- 
gurativismo de realismo do
cumentário sugestivo e co- 
natural ao hiper-realismo.

i
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ARTE SACRA — Em ra
zão da Semana Santa, o 
Margs organizou com o seu 
acervo uma mostra de -es
culturas, pinturas, desenho» 
e gravuras, no piso térreo de 
sua sede. com obras de Dl 
Cavancanti. Glauco Rodri
gues. Mário Cravo Júnior, 
Danúbio Gonçalves, Plínio 
Bernhadt. Luiz Gonzaga. 
Joel Amaral. Luiz Brasil <s 
outros artistas nossos em 
suas incidências religiosas.

Essa mostra ficará aberta 
todo o mês de abril.

que
desenhos a

metrópole,
|

CERÂMICAS DE PAULO 
O Rureau ESPAÇO NOBRE — Essa 

loja da Galeria
DA ROCHA 
de Cultura do Hotel Embai
xador está apresentando es
se ceramista moço e daqui, o 
qual também abandonou o 
estudo da arquitetura e se 
vem dedicando ao plasticis- 
mo. transitando Pelo dese
nho e pintura e agora com 

l a fixação na terracota com 
! esmalte e óxidos. Aqui está 

ele com vinte peças, as 
maiores com 70 cm de al
tura. O seu temário é de an
jos. torsos, cabeças e cor
pos inteiros, numa polariza-

* pequena 
Champs Elysées na Av. 24 
de Outubro, ém comemora
ção de seu primeiro aniver
sário. está durante este mês 
com uma mostra grupas do 
falecido casal Luiz e Amé
lia Maristany, Madene Bar- 
bachan, Fernando Pena de 
Moraes, Alkindar, Ilka Mi
randa e Biba.

Essa galeria é dirigida por 
Ângelo Pastro e tem apre
sentado novo« * veterano*

{
NEUSA MARIA CARRE- 

NO GUINSBURG — A Ga
leria de Arte La Gioconda. 
que há um ano surgiu nos 
altos do Jardim Isabel em 
Ipanema numa esquina da 
Rua Dr. Arnaldo Ferreira, 
tem, periodicamente, promo
vido mostras coletivas e in
dividuais de pintura e de- artistas.
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Próximo da fotografia
Sete desenhos a lápis de 
cor tendo por tema “O 
Engenho de Farinha” 
servem de apresentação 
para Gerson Scherer, 
realizando agora sua 
primeira individual. Artista 
jovem, com passagem pela 
Faculdade de Arquitetura, 
ele partiu da documentação

fotográfica, feita no litoral 
catarinense, na realização 
desta série extremamente 
trabalhada e detalhada, a 
ponto de aproximar - da 
técnica que foi o ponto de 
partida.

Trabalho requintado, 
principalmente na 
utilização da cor, é

também no registro de 
uma atividade 
(processamento da 
mandioca) prestes a 
desaparecer. E isso 
através de um desenho 
bem contemporâneo, no 
qual se percebe uma longa 
atiavidade nas artes 
gráficas, desenvolvida por 
Gerson.

Nas artes plásticas, o 
trabalho de Gerson era 
conhecido por uma 
incursão no Salão do 
Jovem Artista onde 
recebeu um prêmio, em 
1980, e uma série de 
serigrafias de temas 
ecológicos (fauna e flora) 
que circula em algumas 
galerias. Agora se lança 
através de desenhos que 
denotam extrema 
paciência, resultando uma 
produção pequena. Apesar 
de bem executados, os 
preços são um pocuo 
irreais, principalmente por 
tratar - se de um artista 
que está começando. (DP)

GERSON SCHERER - 
Técnica — desenho a lápis 
de cor e pastel a óleo; N° 
trabalhos - sete(7); Ano 
produção; 1979 / 81; Preços 
— de Cr$ 42 mil a Cr$ 55 
mil; Tamanhos — médios; 
Local Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (sala de 
fotografia), até dia 25 de 
abril.
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de

Gerson
Scherer

Equipe EJCJ expõe na ACM
* ;

A IV Mostra Fotográfica EJCJ, que 
em dezembro esteve no Museu de Co
municação Social Hipólito José da Cos
ta, está sendo aberta à visitação a par
tir de hoje na ACM (Associação Cristão 
de Moços), na sede da Washington 
Luiz, 1056. As fotos estão expostas no 
hall de entrada da ACM, sempre das 
08h às 22h, até o próximo dia 30.

Num total de 105 fotografias — 90 fo
tos e 15 integrantes de seqüências — a

Mostra é uma retrospectiva do ano 
jornalístico de 1981, com imagens de 
esporte, política, violência e outros fa
tos que compõem o cotidiano. Também 
estão presentes as chamadas fotos 
plásticas, que não se classificariam co
mo jornalísticas, mas que foram cap
tadas graças à atenção e sensibilidade 
dos fotógrafos integrantes do Depar
tamento Fotográfico da Empresa Jor
nalística Caldas Júnior, que tem à sua 
frente Alberto Etchart.

••
2- Lazer/utilidades - FolhadaTarde *

*1' *

. -

.. • •

js.y.f í. jv.-3 cf c.,/.fT -



: .JWa- 2".° cacAervxG

04 / gfc__
J crnal 

Data:__

Pagina: __________________
A s sun t o: <Sevac>v\ *5 c-We^-ev-

04 /

Gerson e o engenho de farinha
Durante dois invernos con- 

secutivoS (80 e 81), o artista 
gráfico Gerson Scherer 
íransferiu-se para o litoral 
catarinense, pesquisando e 
registrando a colorida “épo- 
òa da farinha”. O resultado 
do trabalho, que ele intitulou 
O Engenho da Farinha, esta
rá exposto no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, (Praça 
da Alfândega), a partir das 
18 horas de hoje. São sete 
quadros compondo a série, 
feitos a lápis de cor e pastel a 
óleo sobre papel e que regis
tram as fases mais impor
tantes do processamento da

mandioca, desde a cevagem 
até a prensagem. Como diz o 
artista gaúcho, que atual
mente mora em Gramado, 
‘‘esse é um trabalho de docu
mento de uma coisa que está 
acabando, de uma técnica 
desenvolvida há quase dois 
séculos no país, sempre 
transmitida de pai para filho 
e que com a chegada da ele
trificação rural está se extin
guindo”.

Natural de São Leopoldo, 
com 32 anos, Gerson Scherer 
tem curso imcompleto de Ar
quitetura e vem se dedican
do à criação de marcas e lo

gotipos, capas de discos, car
tazes e catálogos. Atualmen
te mora em Gramado, numa 
área de reserva ecológica, 
com companheiros que de
senvolvem atividades seme
lhantes. Esta é a primeira 
exposição individual que 
realiza, depois de ter partici
pado, em 1979, do Salão do 
Jovem Artista, tendo sido o 
único desenhista entre os 
premiados.

No MARGS O Engenho de 
Farinha poderá ser visto até 
o dia 25, sempre de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas.
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