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Telas na mala
À rtista dos mais queridos da cena cultu- 

Z\.ral gaúcha, Britto Velho abre nova ex
posição no Margs. O coquetel para a grande 
turma de amigos será na quinta-feira. Britto 
Velho irá mostrar 20 pinturas, cinco objetos 
em madeira para parede (sua marca regis
trada) e uma mala.
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A arte alucinada 

de Britto Velho
EDUARDO VERAS O autor conta que está sempre fazendo ano

tações com caneta esferográfica, anotações 
Cores vivas e figuras alucinatórias desfi- que mais tarde vão servir para a construção de 

lam a partir das 19h de hoje pelo segundo pinturas. A motivação pode vir de um objeto 
andar do Margs, na Praça da Alfândega, do cotidiano, uma forma que ele sugere, ou de 
em Porto Alegre.

São 25 pinturas de Carlos Carrion de 
Britto Velho, artista gaúcho de 58 anos, um 
dos mais reconhecidos de sua geração.

Será inaugurada hoje à
noite no Margs, em

Porto Alegre, a maior algo visto na TV
- Sou telemaníaco - diz Britto Velho. - 

Quando entro em casa, ligo a televisão.
Não é estranho, portanto, olhar os estranhos 

personagens do pintor gaúcho como criaturas 
de desenho animado. Angélica de Moraes, crí- 

s vésperas da abertura da exposi- tica e curadora gaúcha radicada em São Paulo, 
ção, enquanto as Galerias João Fah- teve a perspicácia de aproximá-lo do clássico 
rion, Pedro Weingàrtner e Ângelo Yellow Submarine (1968), dos Beatles. As fí- 
Guido ainda eram preparadas para guras do gaúcho não causariam estranheza na 

acolher os trabalhos, Britto Velho apresentou a psicodélica Pepperland.
ZH uma a uma de suas 20 telas e os cinco ob- Em texto para o catálogo da mostra que será 
jetos em madeira recortada. O artista cobria inaugurada hoje (48 páginas, R$ 20), o artista 
cada peça com um lençol branco antes de de- plástico Paulo Gomes procura examinar a pro- 
sembrulhar a seguinte e manteve-se atento a dução de Britto Velho no contexto local, apro- 
uma lógica pessoal para recostá-las umas às ximando-o de certa figuração imaginária, re- 
outras.
- Sou obsessivo - admitiu.

exposição que o
artista gaúcho já

realizou no Estado. AA mostra reúne 20 

pinturas em grande 

formato, cinco objetos 

de parede e até 

mesmo uma mala. 
Porali, deambulam 

personagens 

estranhíssimos, que 

parecem saídos de um 

delírio psicodélico, 
com narizes, pés e 

corpos vazados, 
embaralhando as 

noções mais 

tradicionais de 

figura e fundo.
Amanhã, a partir das 

18h, no auditório do 

museu, o próprio 

Britto Velho estará 

conversando com o 

público sobre 

seu trabalho

corrente no Rio Grande do Sul.
Fecha a exposição uma mala, concebida pa-

O comentário pode ser estendido a toda a ra uma exposição coletiva alusiva aos 450 
produção de Britto Velho. Há pelo menos três anos da cidade de São Paulo. Artistas de todo 
décadas ele vem criando personagens simila- o Brasil eram convidados a mandar malas para 
res àqueles que se vê no museu: figuras sorri- a capital paulista. Britto Velho recheou a sua 
dentes, quase sempre de perfil, com o-lhos, com pinturas, 
bocas, narizes, pés e pernas que se articulam, 
desarticulam e se equilibram em composições 
muito estudadas, cores intensas e chapadas, tu
do muito limpo e bem-acabado (o próprio 
Britto Velho monta as molduras e faz questão, 
ele mesmo, de cortar a madeira com uma serra 
elétrica tico-tico).

Dessa feita, as novidades são a aparição de 
uma linha de horizonte em algumas imagens - 
o fundo dividido em duas porções horizontais 
de cores distintas - e as porções vazadas. Atra
vés de pés e narizes, enxerga-se o fundo do 
quadro ou a própria parede.
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ednardo.veras@zerohom.com.br

0 QUE: exposição de pinturas de Britto Velho 
QUANDO: abertura, hoje, às 19h. Visitação de 
amanhã a 3 de outubro, de terças a domingos, 
das lOh às 19h. Amanhã, às 18h, encontm com 
o artista no auditório do Margs 
ONDE: nas galerias João Fahrion, Pedro Wein
gàrtner e Ângelo Guido, no 2o andar do Margs 
(Praça da Alfândega, s/rf), fone 3227-2311 
QUANTO: entrada franca

FOTOS REPRODUÇÁO/ZH
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Pintura, objetos, mala e fotos em mostras
bro, Márian Starosta exibe suas fo
tos da mostra “Bathrooms”, que po
de ser visitada de terça a domingo, 
das 9h às 21h, na Galeria dos Arcos 
da Usina do Gasômetro (João Gou
lart, 551).

O pampa uruguaio, com seu ho
rizonte largo, campos despovoados, 
casas em ruínas, gado rarefeito e lu
garejos congelados pelo tempo é o 
tema das fotos de Luiz Abreu, na 
Mostra “Banda oriental” que será 
aberta hoje, a partir das 20h, na Sa
la Augusto Meyer da CCMQ (Andra- 
das, 736). São 50 fotos em preto e 
branco. As implicações da natureza 
no cotidiano e na atitude das pes
soas é o tema da pesquisa que Vivia
ne Gueller exibe a partir de hoje, às 
19h, na Galeria de Arte do Dmae (24 
de outubro, 200).

Um total de 20 pinturas, cinco ram criadas entre 2002 e 2004. Na
objetos e uma mala são as atrações noite de hoje, além da abertura, o
da nova mostra do artista plástico público poderá participar de um en- 
Britto Velho, que abre hoje, às 19h, contro com o artista, às 18h, no au- 
no Margs (Praça da Alfândega, s/n9), ditório do museu. Conhecido em to- 
Todas as obras desta exposição fo- do o Brasil e no exterior, Britto Ve

lho produz ininterrupta
mente desde os anos 70.

No espaço de arte Ga- 
ruda (Florêncio Ygartua, 
90), podem ser conferidos 
os quadros em acrílico 
sobre tela de Carmélia 
Piotrowski. Intitulado 
“Mandalas - Simetria sa
grada”, o evento pode ser 
visitado até 9 de outubro.

As demais exposições 
que abrem hoje são foto
gráficas. De hoje, a partir 

Obra da nova mostra de Britto Velho, que abre hoje das 19h, até 24 de outu-
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Ern clima de sonho

nhwntUraS em acrílico sobre tela cinco
2002 e 2e004mNmalÍ Pí0dUZÍd0s entre 
,1™ e ZUU4- Na sexta-feira, Britto Ve.lho se encontra com o público do auditn
no do Margs às 18h. Entradafranca
cri? 'V1SíanteS tomarão contato com as 

ações, transfiguradas em imagens de 
carater onínco. Muitas se alimentem de 
correntes como o surrealism^ rSo

ensar e ver
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