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Individual
de Porcella

Hoje, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul estará sen
do movimentado por dois im
portantes acontecimentos. As 
19h30min no auditório do 
MARGS, Saint-Clair Cemin, 
artista gaúcho radicado nos 
Estados Unidos estará falando 
sobre “Arte de Vanguarda em 
Nova Iorque”. Antes deste 
retorno ao Brasil, Saint-Clair 
visitou estúdios dos artistas 
mais significativos coletando 
subsídios para esta palestra 
que será ilustrada por cerca 
de 150 diapositivos. As 
20h30min, no andar térreo do 
MARGS, estará sendo inau
gurada a individual de Paulo 
Porcella. Este pintor gaúcho 
figura entre os mais concei
tuados da arte contemporânea 
no Rio Grande do Sul. Nesta 
exposição estará mostrando 
pinturas recentes onde acres
centa novos elementos (ca
deiras, panos, frutas) a suas 
composições. A mostra po
derá ser visitada até início de 
novembro, de terça a domin
go, das lOh às 17h.Porcella, pintura.
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Rápidas do Margs
No próximo dia 20, exposição das pinturas 

mais recentes de Paulo Porcella, e palestra de 
Saint-Claire, gravador gaúcho radicado em No
va Iorque
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Folha da TardeDÉCIO PRESSER ARTES
No MARGS, palestra e 

pinturas de PorcellaI

A série de exposições pro
gramadas esta semana, a 
maioria com artistas no
vos, prossegue hoje, com a 
inauguração de mais três 
individuais, onde o des
taque é Paulo Porcella, às 
20h 30min no MARGS. No 
mesmo local, às I9h 30min 
o gravador gaúcho Saint- 
Clair Cemin estará reali
zando uma palestra sobre 
“Arte Contemporânea nos 
Estados Unidos".

Paulo Porcella dispensa a-

presentações. Seu nome fi
gura entre os pintores mais 
conceituados do Rio Gran
de do Sul, possuindo uma 
bagagem artística de mais 
de 20 anos de carreira. Nes
ta individual, reúne uma 
série de quadros de pe
quenas dimensões onde e- 
xistem novos elementos:

frutas,
* Pintura de Paulo Porcella

cadeirasmesas,
panos, acrescidos a suas 
paisagens. Porcella é um 
dos artistas que participa 
da mostra “Arte Gaúcha 
Hoje” inaugurada semana 
passada em Brasília. No 
Museu de Arte, sua expo
sição será inaugurada às 
20h 30min.

uma série de desenhos ten
do por tema flores. Ela é 
aluna de Vagner Dotto e 
seu trabalho poderá ser 
visto até 4 de novembro, 
nesta escola que fica na 
Tristeza (Dona Paulina, 35, 
Io andar). Um pouco mais 
além, em Ipanema, na Ga
leria de Arte La Gioconda 
(Rua Dr. Arnaldo da Silva 
Ferreira, 339), às 21h Júlia 
Abdala Bandeira estará re
alizando uma mostra de 
seu trabalho em tapeçaria - 
tecelagem. A exposição 
prossegue até o dia 27, das 
14h às 17h.------------------------

individual realizada ano 
passado, na Galeria Guig- 
nard. Desta vez, aprovei
tando sua estada em Porto 
Alegre vai falar sobre sua 
experiência nos Estados 
Unidos, especialmente em 
Nova Iorque onde reside. 
Para isso visitou inúmeras 
galerias e ateliers, trazen
do cerca de 150 slides que 
serão projetados no auditó
rio do MARGS.

As duas outras individu
ais programadas para hoje 
são de artistas estreantes. 
As 20h, na CREARE, Irene 
Simões estará mostrando

Radicado em Nova 
Iorque há vários anos, 
Saint Clair Cemin volta pe
riodicamente ao seu Estado 
para realizar exposições e 

i rever familiares. Seu traba
lho de gravura em metal é 
extremamente requintado 

i como ficou comprovado na



r3 - ie.y cc>v

p*'1 «I /

Sem idéia específica, 

revisando sua obra,
■V
V*
V*
*(■*

*:
S?«.^í

> .*

Porcella volta a
Porcella, hoje, incluí ele

mentos mais remotos de 
seus trabalhos iniciais como 
uma forma de revisar sua 
trajetória pelo tempo. As in
certezas e dúvidas, presen
tes há dois anos, Já não en
contram mais lugar na pin
tura de hoje. Tudo o que 
era dúvida se consolidou na 
obra atual.

Agora, a pintura de Pau
lo Porcella se volta mais ao 
sentimento, como, registra 
ele, “uma mutação no per
curso da realização numa 
oposição ao que fazia na fa
se expoata há dois anos”. 
Porcella se sente mais ma
duro não no sentido técni
co de sua criação, que não 
se alterou, mas como alguém 
que se expressa através da 
pintura. Eesa madurez-a não 
fie refere aos temas, mas, ra
ciocina o pintor, às conti
nuação do trabalho à qual 
foram acrescidas novas in
formações. novas idéias. 
Uma resposta lenta ao ape
lo natural de uma evolução 
de quem não muda radlcal- 
mente sua forma de criar. 
A mudança é mais sutil

Porcella prefere traduzir, 
pela pintura, concentração 
ao invés de movimento, por 
ver nela força interior. Em
bora seja um elemento ur
bano, condicionado, portan
to, aos impulsos da cidade, 
ao movimento intenso que 
ela propõe/impõe, «com u- 
ma vida agitada durante 
quase 24 horas por dia”. 
Porcella busca, talvez In
conscientemente, fugir a *s- 
ses condicionamentos, esca
pando à agitação exterior 
através da expressão de uma 
calma interior pelo seu tra
balho

PROJEÇÃO
A Imagem, pensa o artis

ta, é portadora de ura teor. 
atingindo o mundo psicoló
gico do espectador, seu uni
verso gestálti- o, fazendo com 
que esse mesmo espectador 
encontre na obra referência* 
de si mesmo projetadas pe
los seus olhos.

Um aos mais conceitua
dos pintores da arte con
temporânea no Rio Grande 
do Sul, Porcella justifica a 
escolha do Museu de Arte 
para essa sua nova exposi
ção em função de enxergá- 
lo como o palco do artista, 
“assim como os atores tem 
o seu”. O Museu, acrescen
tou Porcella, é um espaço 
ao artista que precisa s«r 
prestigiado por ele, ao mes
mo tempo era que o artis
ta dá seu prestígio à insti
tuição da Praça da Alfân
dega. Por outro lado, Por
cella optou pelo Museu por 
ele propor uma outra forma 
de relacionamento com o* 
artistas, diferente daquela 
consagrada pelas galerias do 
arte.

ROBERTO ANTUNES FLECK

O pintor gaúcho Paulo 
Porcella volta a fazer nova 
exposição de seu. mais re
centes trabalhos, a partir de 
hqjfi, às 20h30mtn, np Mu- 
seu de Arte cio Rio Grande 
do Sul, seguindo a idéia de 
só realizar uma mostra » 
cada dois anos. Sua última 
exposição individual acont»* 
ceu em setembro de 198o na 
Caanbona — Centro de Ar
te.

Há dois anos, Porcella exi
bi®, um trabalho completa- 
mente diferente do que es
tá apresentando hoje como 
ele faz questão de compa
rar, refletindo sobre o qu« 
está criando atualmente 
Para Porcella, essa compa
ração permite traçar um pa
ralelo de como seu trabalho 
se transformou desde a úl
tima mostra.

ADVERTÊNCIA

O pintor gaúcho faz um 
alerta aos alunos para que 
haja em suas criações mai* 
profundidade e seriedade, 
numa maturação constante 
do trabalho. Ao mesmo 
tempo, é necessário que o 
aluno faça uma autocrítica 
para ver se sua obra é re
presentativa como lingua
gem contemporânea. Inte
ressados em logo pintar e 
expor, “os alunas acabam re
produzindo referências can
sadas, desgastadas pelo uso. 
Porcella alerta os alunos pa
ra que o fati, de que a ra
pidez de se tornar artista 
pode comprometer até uma 
possível permanência de um 
futuro criador plástico no 
mercado, altamente seletivo. 
Para o artista, o aluno pre
cisa vencer etapas, sem es
tar preooupado com uma ne
cessidade imediata de a- 
prender para logo chegar a 
um.a solução definitiva no 
sou aprendizado. A escola 
não é o fim do aprendizado, 
mas apenas o começo do 
uma trajetória ao contrá
rio do que os alunos pen
sam: “Essa idéia de ganhar 
tempo com o ensino, fugin
do à experiêncii. comprome
tedora que ele traz ao alu
no. precisa ser repensada".

Em 1980. o pintor expres
sava uma- idéia específica — 

através dameridianos 
qual havia toda uma pro
posta filosófica, uma reflexão 
sobre o comportamento hu
mano com uma perspectiva 
de pensar no consciente e no 
inconsciente humano. Com 
aquelas obras, Porcella bus
cava traçar uma linha ima
ginária entre as fronteiras 
do material e do espiritual 
existentes na vida humana 
O meridiano era, então, es
se limite entre a matéria • 
o espírito, suas 20 pintura* 
mostrada® em 1980, tradu
ziam um momento estático 
de sua criação.

REVISÃO

Passados dois anos, Por
cella continuou pintando 
sem a preocupação de ex
por seus novos trabalhos. 
A idéia fixa. específica, en
contrada naquela mostra, 
foi aos poucos se diluindo, 
cedendo lugar à retomada 
de todos os elementos en
contrados em suas criações 
desde o início de sua car
reira de artista plástico.
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Folha daTardeDÉCIO PRESSER ARTES
No MARGS, palestra e 

pinturas de Porcella
A série de exposições pro

gramadas esta semana, a 
maioria com artistas no
vos, prossegue hoje, com a 
inauguração de mais três 
individuais, onde o des
taque é Paulo Porcella, as 
20h 30min no MARGS. No 
mesmo local, às I9h 30min 
o gravador gaúcho Saint - 
Clair Cemin estará reali
zando uma palestra sobre 
“Arte Contemporânea nos 
Estados Unidos”.

Paulo Porcella dispensa a-

presentações. Seu nome fi
gura entre os pintores mais 
conceituados do Rio Gran
de do Sul, possuindo uma 
bagagem artística de mais 
de 20 anos de carreira. Nes
ta individual, reúne uma 
série de quadros de pe- 

dimensões onde e-
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Pintura de Paulo Porcellaquenas 

xistem novos elementos:
cadeiras, frutas, 

panos, acrescidos a suas 
paisagens. Porcella é um 
dos artistas que participa 
da mostra ‘‘Arte Gaúcha 
Hoje” inaugurada semana 
passada em Brasília. No 
Museu de Arte, sua expo
sição será inaugurada as 
20h 30min.

Radicado em Nova 
Iorque há vários anos, 
Saint Clair Cemin volta pe 
riodicamente ao seu Estado 
para realizar exposições e 
rever familiares. Seu traba
lho de gravura em metal è 
extremamente requintado 
como ficou comprovado na »

mesas, uma série de desenhos ten
do por tema flores. Ela é 
aluna de Vagner Dotto e 
seu trabalho poderá ser 
visto até 4 de novembro, 
nèsta escola que fica na 
Tristeza (Dona Paulina, 35, 
Io andar). Um pouco mais 
além, em Ipanema, na Ga
leria de Arte La Gioconda 
(Rua Dr. Arnaldo da Silva 
Ferreira, 339), às 21h Júlia 
Abdala Bandeira estará re
alizando uma mostra de 
seu trabalho em tapeçaria - 
tecelagem. A exposição 
prossegue até o dia 27, das 
I4h às 17h.

individual realizada ano 
passado, na Galeria Guig- 
nard. Desta vez, aprovei
tando sua estada em Porto 
Alegre vai falar sobre sua 
experiência nos Estados 
Unidos, especialmente em 
Nova Iorque onde reside. 
Para isso visitou inúmeras 
galerias e ateliers, trazen
do cerca de 150 slides que 
serão projetados no auditó
rio do MARGS.

As duas outras individu
ais programadas para hoje 
são de artistas estreantes. 
As 20h, na CREARE, Irene 
Simões estará" mostrando



\

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

ASSESSORIA DE COMUNICACÃO SOCIAL

JORNAIS LOCAIS

Q CORREIO DO POVO 

FOLHA DA TARDE 

HU JORNAL DO COMÉRCIO 

D ZERO HORA.

DATA: .?

PAG. ;

ASSUNTO: S

JORNAIS NACIONAIS

Q JORNAL DO BRASIL 

Q O GLOBO

£3.ESTADO DE SÃO PAULO 

[~1 GAZETA MERCANTIL 

D JORNAL DA TARDE 
□FOLHA DE SÃO PAULO

/

Porcella
no MARGS

Vale a pena dar uma chegada ao MARGS 
para ver a excelente mostra dos óleos de Pau
lo Porcella. Tecnicamente perfeitos, seus 
panos são leves, suas nuvens suaves e 0 resul
tado é um trabalho forte e vibrante. Muita 
gente conhecida passou por lá, artistas e “so- 
cialites”, como o Amaro Cavalheiro, Vera 
Wildner, Plínio César Bernhardt e Mário Me- 
xias com sua Vera Laura que além de aluna 
do Porcella é uma artista que aos poucos vem
se firmando no mercado de artes.
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+ + + Os trabalhos 
plásticos de Mlrella 
Polognini — que 
receberam muitos elogios 
durante mostra das

/
Ele podería ter optado 
por senator de cinema ou 
teatro, manequim ou 
modelo fotográfico pois 
charme eYjualidades não 
lhe faltamwara isso. Mas 
RICARDO RAMOS 
RIZZO, aossl anos, 
terminou seüfs cursos de 
Direito e AdnUnistração 
Pública, foi durante 
alguns anos exécutivo da 
IBM e, hoje, ^gerente 
geral de exportarão da 
Cerâmica Rortobelo. 
Nasceu eiySanta \ 
Catarina /viveu em^orto 
Alegre einora em \ 
Ipanema, no Rio, de pnde 
parte, anualmente, para 
suas viagens
internacionais, sua paixão

maJ

est
‘JSjaulüÊEÊSJia-Masson—
escphegarapi a Santa atr
viainaugurou mostra no 

pioph Palare Hotel em 
Florianópolis, levada pela 
“marchand” Beatriz 
Telles Ferreira e seu 
Escritório de Arte.

pai
nu
de
ch;
pol
sol
na+ + + -Nlura-Arnt Paulo Porcella Af
ge"arte de vanguarda em

Nova York” durante 
conferência ilustrada com 
150dlapositivos..No 
mesmo dia, às20h 30min 
Paulo Porcella inaugurou 
suaipQJviduaLcie óleos no.

rodadas de chimarrão e 
cafezinho para quem 
aparecer por lá.

ateiier da Travessa 
Ruperti, em Petrópolis, “v

Ar
diíInge Jost Mafra.-ar-Ufeta-

de ijnl Ela inaugurou sua 
mostra dia 19. na sala em 
que, todas as quartas, 
após as 17 horas, há

qu
CO)gaOrho radicado nos
al(
Oi.marcs dia •>(! sobre
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