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As imagens do inconsciente de Luiz Guides
A Galeria Iberê Camargo do Margs (Praça da Alfândega, s/n9) se- 

|V\ I /JP4H1PBP» dia, a partir de hoje, a mostra de Luiz Guides, que há 53 anos é pa
ciente do Hospital Psiquiátrico São Pedro. São 20 desenhos em gua
ches, tendo como referência círculos e setas que lembram relógios.

O artista freqüenta a oficina de criatividade do manicômio desde 
que foi criada, há 13 anos, e já expôs seu trabalho em 1998, no Insti
tuto de Artes da Ufrgs. Quando foi internado, seu prontuário registra
va sintomas de desorientação no tempo e espaço, além de alucinações 
auditivas e hoje já não apresenta qualquer traço de esquizofrenia, o 
que o dispensa do uso de medicamentos. Abandonado pela família, 
desde que foi viver no Hospital São Pedro, recebeu apenas a visita de 
um irmão, vindo de Rio Grande. Sem certidão de nascimento, sua ida
de é estimada em 78 anos. A curadoria da exposição é de Blanca Bri
tes, que dispôs os trabalhos em um painel de 115 x 351 cm. “Se em 
seu mundo próprio, seu Luiz está alheio a toda e qualquer intenciona- 
lidade, o que lhe difere da posição consciente do artista, isso não o 
distancia do resultado, a arte”, afirma ela. A visitação ocorre até 4 de 
maio,^de terças a domingos, das lOh às 19h. O evento integra o Coló- 
quio “Corpo, Arte e Clínica”, promovido pelo Programa de Pós-Gra
duação em Psicologia Social e Institucional e pelo Instituto de Artes da 
Ufrgs, realizado na Usina do Gasômetro, até o próximo sábado.
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Artista na oficina de criatividade do HPSP
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MÔNICA HOFF, DIVULGAÇÃO/ZH

Margs exibe imagens da inconsciência
REPRODUÇÃO,*ZH

Será inaugurada hoje 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, em Porto 
Alegre, exposição que 
reúne cinco dezenas de 
belíssimos desenhos em 
guache. São composições 
com sofisticada combina-

loga Barbara Neubarth, 
que, desde a criação da 
oficina, acompanha o de
senvolvimento da obra de 
Guides. - Parecem reló
gios sem ponteiros. E co
mo se o tempo se houves
se congelado para ele, ou **

_ , . que se desenvolvesse num
Çao de cores, sobreposí- ritmo peculiar, seu.
ções translúcidas e uma 0 próprio Guides nãç>
bem estudada construção comenta seus trabalhos. É
gráfica do espaço. retraído, quase monossilá-

0 autor, porém, vive à bico. Por se mostrar emo-
margem do circuito tra- cionalmente estável, está
dicional das artes plásti- Guache: Luiz Guides sobrepõe camadas translúcidas de cores livre do uso de medica- 
cas. Luiz Guides, supos
tos 78 anos, está internado há 53 anos no Hospital Psi
quiátrico São Pedro. Quase nunca sai de lá. Nesse tem
po todo, recebeu uma única visita - um irmão que mo
rava em Rio Grande.

mentos.
A exposição no Margs faz parte do colóquio Corpo, 

Arte e Clínica, promovido pelo Programa de Pós-gradua
ção em Psicologia Social da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). A curadoria é da professora 
Blanca Brittes, do Instituto de Artes da UFRGS. Ela ob- " 

Pouco se sabe sobre a vida de Guides no período ante- serva que levar para o museu a produção de Guides colo- 
rior à internação. Ele entrou na instituição com um diag- ca em xeque questões importantes de museologia e con- 
nóstico de esquizofrenia. Não tinha noção de espaço e sagração artística:
tempo e afirmava ouvir vozes. Quando, em 1990, foi ins- - Se, em seu mundo próprio, seu Luiz está alheio a to- 
talada no hospital a Oficina de Criatividade, nos moldes da e qualquer intencionalidade, o que lhe difere da posi- 
do Museu de Imagens do Inconsciente, do Rio, Guides çâo consciente de um artista, isso não o distancia do re
passou a freqüentá-la diariamente. Ele chega sempre com sultado, a arte. 
uma pequena bolsa de couro e sacolas de plástico, que 
larga perto do cavalete, se ajeita num banquinho e, sobre 
o papel, risca uma espécie de trama cartesiana, com li
nhas horizontais e verticais. Começa sempre debaixo pa
ra cima. Na porção inferior do desenho, eventualmente 
desenha números: de 1 a 5 ou de 1 a 7. Na porção supe
rior, vai riscando círculos e setas, com pincéis alquebra- 
dos e o guache disponível.
- São formas que sugerem relógios - observa a psicó-

0 QUE: exposição de desenhos de Luiz Guides
QUANDO: de hoje a 4 de maio, de terças a domingos, das 10h às 19h.
Abertura, hoje, a partir das lOh, sem vernissage
ONDE: na Galeria Iberê Camargo, no Margs (Praça da Alfândega, sln°,
2o andar), fone (51) 3227-2311
QUANTO: entrada franca

Luiz Guides frequenta ha 13 anos a oficina de desenho do Sao Pedro


