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C. A. DE OLIVEIRA

Abertura: 26 de outubro às 12 horas 
Período de*Exposição: 26/10 a 13/11 
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Praça da Alfândega s/n.° — Porto Alegre/RS
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C.A. Oliveira no MARGS j -e

Azul de Novo Hamburgo, 
Galeria Sete Povos, entre 
outras). De 1977 a79, participa 
do movimento da Galeria 
Casa Velha, que buscava in
tegrar os artistas do Vale do 
Sinos. Tem vários painéis ex
postos no Centro de Cultura de 
Novo Hamburgo e no Edifício 
Estoril, também desta cidade.

O trabalho de C.A. de Oli
veira é classificado pelo artis
ta plástico Danúbio Gonçalves 
como “NAIF” (pintura in
gênua), mas com traços sin
gulares. Diz Danúbio: “Carlos 
Alberto, contrariando este 

comportamento 
“NAIF", registra uma in-* 
quietude no desfile deste fan
tástico formigueiro popular. 
Nos passeio6 dos olhos des
cobre-se aos poucos, detalhes 
camuflados de humor critico • 
surpreendente’’.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão da Subs- 
cretaria de Cultura — SEC, 
está expondo, até 13 de no
vembro, uma 
desenhos e pinturas, de C.A. 
Oliveira, com abertura mar
cada para às 12 horas.

Carlos Alberto de Oliveira 
nasceu em Novo Hamburgo, 
onde trabalha como coor
denador no Museu do Calçado, 
do Departamento de Cultura 
da Secretaria de Educação do 
Municipio. Em 1967, ingres
sou na Escola de Belas Artes, 
hoje Feevale, onde fez, duran
te dois anos, 
desenho e pintura. C. A. de 
Oliveira ficou sendo conhecido 
como o “carteiro pintor”, pois 
foi funcionário dos Correios e 
Telégrafos. Participou de 
várias exposições individuais 
e coletivas (Galeria Cavalo

mostra de

habitualcursos de
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Artista hamburguense com mostra

0

^ ^ individual no MARGS, dia 26
Galeria de Arte Liana Bran
dão, em São Leopoldo.

ainda os desenhos, os painéis. 
Preciso de mais tempo para 
trabalhar, pois me sobram as 
noites (ninguém é de ferro) e 
os fins de semana que divido 
entre as brincadeiras da 
criançada, o barulhão, que 
elas fazem e o meu trabalho.»

Para comemorar os dez 
anos de atividades, Oliveira 
organizará uma exposição 
contando a evolução da sua 
obra no Centro Municipal de 
Cultura. Esta mostra ainda não 
em data marcada.

NOVO HAMBURGO - 
Sucursal do Vale — O artista 
hamburguense Carlos Alberto 
de Oliveira inaugura sua ex
posição individual no dia 26 de 
outubro, no Museu de Artes de 
Artes do Rio Grande do Sul- 
MARGS. O artista mostrará 2 
painéis, 14 desenhos e cerca de 
15 quadros até o dia 13 de 
novembro, das lOh âs 17h, 
horário 
do museu.

DÉCADA

No ano que vem,Carlos Al
berto de Oliveira, completa 
dez anos de vida artística, que 
como ele diz «com muita 
batalha para mostrar e fazer o 
meu trabalho.» 0 artista 
primitivo é responsável pelo 
Museu do Calçado no Parque 
Floresta Imperial, onde pas
sa a maior parte do dia. «Acho 
que já pintei uns 300 quadros, 
nem sei contar direito, tem

de funcionamento

TEMATICA social

«É a minha primeira indi
vidual em Porto Alegre, e isto 
abre um espaço muito grande 
para mim. principalmente 
pelos contatos com outros ar
tistas e pessoas ligadas as ar
tes.» Na inauguação da mos
tra as 12h do dia 26, quarta- 
feira, o artista plástico porto- 
alegrense Danúbio Gonçalves 
fará uma apreciação da obra 
de Carlos Alberto.

«Nesta mostra apresentou 
recentes, 

tratando da situação de crise 
que a atravessa o País. A 
política tem servido de tema 
para muitos trabalhos meus. 
Já não consigo fazer um 
quadro, um desenho,sem vin
culá-lo coma minha reali
dade.» Carlos Alberto Oliveira 
se prepara ainda para logo 
após a mostra no MARGS, 
montar uma exposição na

todotrabalhos

Carlos Alberto Oliveira 
prepara em 84 uma mos
tra onde conta como 
foram seus dez anos de 
primitivismo.
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• Carlos Alberto de Olivei
ra, pintor primitivistà de 
Novo Hamburgo, expõe no 

ARGS de 26 deste mês 
té 13 de novembro 15 tra

balhos. Funcionário da 
Prefeitura da cidade,

M
at

o ar
tista tem painéis seus em 
vários locais, inclusive no 
Centro de Cultura da capi
tal do calçado. A realida
de brasileira e a crise 
atual são os temas explo
rados.
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■ RODRIGUES - Uma 
preciosa oportunidade 
para conhecer o artista e 
educador Augusto Rodri
gues. O criador das Eseo- 
llnhas de Arte no Brasil, o 
animador cultural que de
fende o estimulo da criati
vidade Infantil como a 
mais sólida base para a 
educação artística, está 
hoje em Porto Alegre pa
ra Inaugurar a exposição 
comemorativa dos 22 
anos da Escollnha de Arte 
da SEC, ás lôh. Amanhã, 
ás lOh, no Cine Scala, 
uma sessão especial do 
curta-metragem "O Mun
do Mágico de Augusto Ro
drigues”. Logo após a 
projeção, o professor fará 
uma palestra no MARGS.

■ TAPEÇARIA - O Cen
tro Gaúcho de Tapeçaria 
Contemporânea (CGTC), 
agora sob a presidência 
de Ronete Magrisso, 
prossegue seus esforços 
para elevar a arte têxtil 
ao nível das demais técni-, 
cas das artes plásticas. 
Será Inaugurada hoje, ás 
I9h, no Centro Municipal 
de Cultura, a Segunda 
Mostra do CGTC. Obras, 
entre outras, de Liciê 
Hunsche, Renata Rublm 
e Zorávia Bettiol.

■ NOVOS — A Galeria de 
Arte do Clube do Comér

cio Inaugura quarta-feira 
a exposição de pinturas 
de Elizabete Bina Montei
ro e Tatiana de Oliveira 
Pinto, dois nomes novos 
que se lançam no merca
do.

■ LIVRO — O Espaço N. 
O. continua vivo e atuan
te, agora dedicado a do
cumentar as manifesta
ções contemporâneas no 
setor das artes visuais. 
Vera Chaves Barcellos 
coordenou a mostra “Ar
te Livro Gaúcho”, reunin
do publicações realizadas 
por artistas nossos a par
tir de 1960 até hoje. As 
edições, nas mais diver
sas técnicas, vão do livro 
único, artesanal, até as 
grandes tiragens feitas no 
Exterior. A mostra abre 
ás I9h de quarta-feira, no 
MARGS. Imperdível.

■ OLIVEIRA 
bém quarta-feira, no 
MARGS, outra exposição 
obrigatória. Ao meio-dia 
(horário que busca o pú
blico que circula no Cen
tro), Carlos Alberto Oli
veira abre sua Individual 
de desenhos e pinturas 
primitivas de grande vi
gor pictórico e temático. 
Seus personagens 
debatem-se na atualíssl- 
ma angústia da Inflação.

Tam-

24.10.83/ZH SEGUNDO CADERNO
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abertura marcada para o meio-dia. O “carteiro 
Pintor como ficou conhecido Carlos Alberto por 
ter sido funcionário dos Correios e Telégrafos 
nasceu em Novo Hamburgo, onde atualmente 
trabaiha como coordenador no Museu do Calça- 
do do Departamento de Cultura da Secretaria de 
Educação daquele Município.
„ C1fssifiçado por Danúbio Gonçalves como 
n, ~ Pintura ingênua, mas com traços sin

gulares - o trabalho de C. Alberto Oliveira, se- 
^aj}ubl°’ “registra uma inquietude no 

desfile deste fantástico formigueiro popular. Nos 
passeios dos olhos descobre-se aos poucos deta
lhes camuflados de humor crítico surpreenden- 
tc .
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ROTEIRO
Hoje peça Trenaflor. pelo Grupo 

Vende-se Sonhos.. Entrada fran-
a

ca.

FILME
LES CHOSES DE VIE - No 
auditório da Aliança Francesa 
IJoão Manoel. 282). 
2üh30min. dentro do ciclo Clau- 
de Sautet.

às

MUSEU
BORGES DE MEDEIROS - 
No Museu Júlio de Castilhos 
(Duque de Caxias. 12311. até ho
je, a exposição em homenagem a 
Borges de Medeiros — objetos de 
uso pessoal, fotos, documentos 
do líder republicano. Das 9h ás 
17h.Jamelão no Alambique's

EXPOSIÇÃOSHOW
JAMELÃO - No Alambiques ELISABETE E TATIANA - 
Bar. hoje e quinta, show especial Na Galeria de Arte do Clube do 
do cantor em homenagem a Lu- Comércio, ás 20h3ümin. inaugu- 
picinio Rodrigues, dentro do pro- ração da mostra de pinturas de 
jeto de apoio à MPB do Banco Eiisabete Bina Monteiro e de Ta- 
Europeu. Participação de Ale 
Gonçalves e o cantor Johnson 
NANA CAYMMI E ROSIN 
DE VALENÇA - No PiL 
(Castro Alves, 167), às 21h, hoje mostra de desenhos e pinturas de 
e quinta as apresentações da can- Carlos Alberto de Oliveira. Às 
tora Nana Caymmi e a violonista 18h, abertura da exposição que 
Rosinha de Valença. Reservas no reúne obras de vários artistas 
próprio local ou pelos telefones plásticos desde 1950. Ambas,

com visitação até 13 de novem-

áfes tiana de Oliveira Pinto. Visitação 
de 27 de outubro a 7 de novem
bro.
MARGS — Ás 12h, início da

24.8639 e 27.4585.
DANÇA
TERRA — Na Praça Montevi
déu , ás 13h, o espetáculo "Buil- 
ding Birds” pela Terra Compa
nhia de Dança do RGS.
BALÉ GUTIERRES - No Sa
lão de Atos da PUC, hoje e sexta- 
feira, às 20h3ümin, os espetácu
los da apresentação anual da Es
cola, com a participação de 250 
integrantes. Ingressos na sede da 
Escola (D. Pedro II, 728) ou na 
bilheteria do teatro, antes dos es
petáculos.

UNICENA
TRENAFLOR - No Salão de 
Festas da Reitoria, ás 18h30min. Tela de Eiisabete 

Bina Monteiro
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Oliveira, o primitivo 

que pinta a inflação
O próprio artista admite que o Núcleo de 
Exposições do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, após confirmar sua individual para o período 
de 4 a 25 de outubro, acabou informando depois 
que ela tinha sido cancelada porque o espaço 
seria necessário para outra mostra. Mas ainda 
existem possibilidades de que Carlos Alberto 
Oliveira — um notável pintor primitivo de 
soluções plásticas originais e vigorosa crítica 
social — faça sua exposição este ano no Museu. A 
notícia é da direção da entidade, que espera 
apenas o pronunciamento do seu Conselho 
Consultivo para marcar a data definitiva da 
mostra.

Desenho de Carlos Alberto Oliveira denuncia o racismo

família, morando nos fundos do terreno, onde improvisou 
um bem arrumado recanto para pintar. O local está fican
do pequeno, porque ele cada vez está trabalhando telas 
maiores. Agora ele pinta um quadro de lmSOcm por lm. 
encomenda de um exportador de calçados que 
entüslasmou-se com o mural "Fábrica de Calçados" feito 
por Oliveira para a Prefeitura Municipal de Novo Ham
burgo.

"Eu prefiro fazer quadro grande, porque cabe mais coi
sa”. *djz ele. Mas nào se iludam com a simplicidade de 
suas palavras. Pintor primitivo sim, ingênuo não. Ele n&o 
se satisfaz com a bucólica descrição de paisagens, mas in
siste em temáticas como a de seu quadro "Família Brasi
leira”: interior de uma casa, sobre a mesa uma caderneta 

• de armazém com os preços dos alimentos nitidamente 
anotados. Do lado, o envelope do pagamento e a carteira 
do trabalho. Na parede, fincada a um prego, a contada luz 
e da água. Na tela da televisão, noticias de assalto e estu
pro. Assim è o cotidiano das pessoas que Oliveira conhece. 
Assim é o cotidiano brasileiro, do FMI e do sonho da casa 
própria que agora virou sonho da moratória.

Carlos Alberto Oliveira tem tudo para nào ser artista 
profissional. É pobre, negro, não passou do curso primá
rio. O tempo para se dedicar aos quadros era roubado às 
horas de sono após o dia duro de muito caminhar entre
gando cartas para o Correio. De motorista (seu primeiro 
emprego fixo) a muralista contratado pela Prefeitura, fez 
uma longa e teimosa trajetória, que começou criança 
mesmo, quando ficava dobrando páginas coloridas de re
vistas para cortar com a tesoura complexos rendilhados 
que até hoje Influem na sua pintura, no fundo intensamen
te colorido formado por milhares de folhas delineadas 
uma a uma e que Invadem casas e figuras, ruas e tudo o 
mais que pinta na superfície densamente povoada de suas 
telas.

Depois improvisou um ateller na cozinha. Casa humil
de, de madeira, o pai operário de curtume e a mãe empre
gada doméstica. Hoje com 32 anos. mulher e dois filhos 
pequenos, Carlos Alberto ainda conta com o apoio da

§

f Formigueiro popular
"O pintor ingênuo”, escreve Danúbio Gonçalves no tex

to de apresentação da próxima individual de Oliveira, 
"geralmente se identifica pela tranqüilidade e acomoda
ção, criando sem conotação de ordem contestatória. Car-. 
los Alberto, contrariando este habitual comportamento 
naif (primitivo) registra uma inquietude no desfile deste 
fantástico formigueiro popular”.

As telas de Oliveira são mesmo um formigueiro, com 
dezenas, centenas atè, de figuras sem rosto, individualiza
das apenas pelas roupas que vestem. Formigueiro que 
desfila em quadros como "Vilas”, "Comício”, "Enchen
tes”, "Fila para o PIS”, "A Briga no Bailào”, "Carna
val”, "Futebol” e "Assaltando o Banco”. t

Certa vez sua mãe conseguiu uma bolsa de estudos para 
ele estudar no Instituto de Belas Artes de Novo Hambur
go. Não durou muito. Não se conformava em fazer aque
les desenhos de figuras humanas posadas em estúdio. 
Continuava com suas figuras sem rosto. “Se teimares nis
so não serás um grande artista”, profetizavam os mes
tres. Carlos Alberto teimou.

Mas alguma coisa restou das aulas. Antes, ele tratava o 
desenho como simples anotação que ia fora. Agora ele ex
plora com mais vagar a superfície do papel, faz obras aca
badas no desenho. Como o trabalho "Negro”, onde desta
ca a pele dos seus personagens em contraste com o entor
no esmaecido. Uma mulher sem rosto lé no jornal: "Negro 
è conhecido, ainda hoje, como escravo, não como gente”.•rios Alberto pinta com acrilico suas telas sobre 

cotidiano brasileiro mmmf- I ri H:


