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Retrospectiva de Escosteguy abre hoje no Margs
A exposição Poéticas Visuais”, às 19h, no Museu de Arte do Rio faz presente. Em seus trabalhos, ele 

que reune 20 pinturas-objetos do Grande do Sul (Praça da Alfândega, combinava materiais alternativos e 
nmSÍa i?aucho ,Pedro Escosteguy s/n9). As peças, pertencentes à cole- objetos do cotidiano. Visitações até 
(1916-1989) será inaugurada hoje, ção de Marília Escosteguy, viúva do 14 de setembro de terças a domin-

fotosdivulgação/cp artista, ocupam a gos, das lOh às 19h.
Galeria João Fa- Nascido em Santana do Livra- 
hrion. mento, Escosteguy conciliou arte e

A seleção, feita literatura, com o exercício por 42 
pelas curadoras anos da medicina. Durante vinte 
Susana Gastai e anos, de 1960 a 1980, viveu no Rio 
Ana Albani Carva- de Janeiro, período em que partici- 
lho, prioriza traba- pou de salões de arte e de duas Bie- 
lhos da década de nais Internacionais de São Paulo. 
70, quando o artis- Quando retomou para Porto Alegre, 
ta manifestou sua deixou a área médica e retomou a li- 
postura política de teratura. Lançou seu último livro de 
modo mais con
tundente. Elas 
procuraram desta
car esse posiciona- dondas sobre a arte literária e plás- 
mento, selecionan- tica do artista, a partir de 21 de ju
do peças, nas lho. Informações no local ou pelo te- 
quais a palavra se lefone (51) 3221-3545.

poesia, um ano antes de morrer, em 
1988, aos 73 anos.

O Margs promoverá mesas-re-x x x x x
Artista usava madeira e plástico em seus trabalhos
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Um mestre por descobrir
t. Margs inaugura hoje retrospectiva do gaúcho Pedro Geraldo Escosteguy

EDUARDO VERAS
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Como artista plástico, chegou a participar 
. _ _ de duas Bienais de São Paulo e de mostras

Exposição e livro que serão lançados ho- que se tornariam históricas, como Opinião 
je à noite, no Margs, em Porto Alegre, de- 65, Opinião 66 e Nova Objetividade Brasi- 
vem corrigir uma ignorância histórica. leira- Figuras importantes da arte brasileira 

Será a chance de descobrir um artista contemporânea, como o pintor Antonio Dias, 
que, apesar de fundamental na História da ainda hoJe reconhecem o quanto devem a 
Arte brasileira, segue quase desconhecido, e1!.' ?ente como HeIio 0iticica> Lygia Clark 
sobretudo em seu Estado natal e Rubens Cerchman faziam parte da turma

que se reuma em torno dele, no apartamento 
aucho de Santana do Livramen- que ele mantinha no Leme, no Rio. 
to, Pedro Geraldo Escosteguy
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G Na retrospectiva Arte e Sociedade, recente- 
nasceu em 1916 e morreu em mente apresentada no Itaú Cultural, em São 
1989. Foi um requisitado médico Paulo, o artista gaúcho ocupava local de des- 

gastroenteroíogista, professor da Faculdade taque. No Rio Grande, porém, ele se manti- 
de Medicina da UFRGS, fundador do servi- nha - pelo menos até aqui - à sombra, 
ço médico do IAPI. _ Um solene desconhecido - lamenta Su-

Como escritor, integrante do grupo sana Gastai, doutora em Comunicação pela 
Quixote, foi figura de ponta da poesia PLÍCRS e uma das curadoras da exposição 
brasileira, mas só teve maior proje- que será inaugurada hoje à noite no Margs. 

ção depois de morto, sobretudo Ela própria só descobriu 0 legado de És- 
com a organização do Acervo costeguy quando participou da organização 

Literário Pedro Geraldo Es- do Poetar, em 1993. 
costeguy, gerido pela PU-
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CRS desde 1991, e uma angústia 0 fato de ele ser desconhecido, 
com a edição de Foram pelo menos três anos de trabalho 
sua Poesia Reuni- para editar o livro Pedro Geraldo Escosteguy 
da, em 1996. — Poéticas Visuais, com patrocínio parcial do

Fumproarte, produção de Marisa Veek, re
produções de trabalhos do artista e textos de 
Soraya Bragança (pesquisadora do Acervo 
Literário da PUCRS), de Susana Gastai e da 
professora Ana Albani de Carvalho, a outra 
curadora da exposição do Margs.

Na Galeria João Fahrion, no segundo andar 
do Margs, 0 visitante vai encontrar traba

lhos feitos nos anos 60 e 70, que, malgra
do sua importância histórica, não fica

ram datados. Mantém-se contem- 
porânea a verve de Escosteguy.
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mp mara criar seus inusitados ria à arti- 

objetos, o médico-poe- culação
ta-artista se valia de ma- tre visualidade 
terias que, àqueles tem- e política, sem- 

pos, eram modemíssimos, como

’ A5

en- ar.,

3,L ift, ■3 U. spre com uma vi-
o acrílico. Para dar recados de são humanista, 
cunho político, combinava ima- A preservação desse Ij 
gem e palavra. Fazia apelos pela legado, que possibilitou a 
paz, pela liberdade de expressão, montagem da exposição e 
pela participação do espectador, a edição do livro, só foram 
contra 0 armamentismo. possíveis porque a viúva,

Em painel que ganhou lugar Marília Escosteguy, esteve 
de destaque na primeira parede amorosamente atenta à pro- 
da galeria, propõe: “Pare, olhe, dução do marido, 
escute. Não se desintegre”. Ao No apartamento de pare- 
lado, vêem-se jogos imantados des e teto em tons de rosa e 
em que as palavras “diálogo”, violenta, na Avenida Venân- 
“cultura” e “opção” são removi- cio Aires, em Porto Alegre, a 
das para mostrar cabeças de bur- decoradora aposentada preserva 
ro e a palavra “guerra”. objetos, recortes e lembranças.

— Embutida na obra dele, há — Em tudo 0 que fazia, ele ia fundo, 
uma crítica à idéia de arte como Até no esporte - revela. - Jogando tê- 
mercadoria - observa a curadora nis e lutando judô, chegou a ganhar 
Ana Albani de Carvalho. - Ele medalhas. Também deixou um estu
da uma solução muito satisfató- do para iniciação em truco.
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0 QUE: Poéticas Visuais, exposição de trabalhos de Pe
dro Geraldo Escosteguy
QUANDO: de hoje a 14 de setembro, de terças a do
mingos, das lOh às 19h. Abertura hoje, às 19h 
ONDE: no Margs (Praça da Alfândega, s/n°)
QUANTO: entrada franca. 0 livro Poéticas Visuais esta
rá à venda na Lojinha do Museu por R$ 30. Somente 
hoje, durante 0 vemissage, sai por R$25

ElttiJ

"Seven Days Milan”, 
trabalho de Escosteguy 

feito em Milão, em 1970, 
está em exibição no Margs
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Poéticas visuais
Em nome da 

liberdade de pensar
Quase 15 anos depois de sua morte, a obra 

de Pedro Geraldo Escosteguy (1916-1989) 
ganha uma grande retrospectiva na Galeria 
João Fahrion do Museu de Arte Contemporâ
nea do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(Margs, na Praça da Alfândega, s/n5). A 
exposição, composta por 20 pinturas-objeto 
pertencentes à coleção da viúva Marília 
Escosteguy, será inaugurada às 19h de hoje e 
permanecerá aberta ao público até 14 de 
setembro, sob o título Poéticas visuais. A 
seleção é integrada em sua maior parte por 
trabalhos da década de 70, marcados pela 
politização do artista, que se insurgiu contra 
a ditadura militar. Em algumas das escolhas, 
há a utilização da palavra - além de artista 
plástico, Escosteguy foi também escritor - e do 
acrílico, uma novidade na época. A curadoria 
é de Susana Gastai e Ana Albani Carvalho . 
horário de visitação é de terças a domingos, 
das lOh às 19h.

Escosteguy, nascido em Santana do Livra-
i, : A ^ _ ---- m™0’ pertenceu ao Grupo Quixote entre 1952
NAO SE DESINTEGRE quando dedicou-se a poesia. De 1960 a

II I E VKE ; 1980, morou no Rio de Janeiro, onde organizou
exposições que romperam com o conceito 
erudito e defenderam a popularização da arte. 
Opinião 65 e Opinião 66, as mostras que 
tiveram lugar no Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, reuniram produções de Lygia 
Clark, Glauco Rodrigues, Geraldo de Barros e 
Lygia Pape, entre nomes da Nova Figuração e 
da Figuração Narrativa. Em literatura, publi
cou os anticontos na prestigiada revista O 
Cruzeiro. Durante o período carioca, participou 
de cerca de dez salões de arte e três bienais de I 
São Paulo. Escosteguy combinou materiais a 
como madeira e plástico e chegou a resultados I 
de forte apelo cromático. De volta ao Estado, 
publicou uma nova coletânea poética aos 72 ’■ 
anos, um ano antes de morrer.

Além do Margs, as homenagens a Escoste
guy prosseguem no térreo do Prédio 9 da 

o PUC-RS (Avenida Ipiranga, 6691). No dia 21 
< de junho, às 17h, haverá a mesa-redonda A 
S narrativa vanguardista de Pedro Geraldo 
| Escosteguy e o lamçamento do livro Anticon- 
o tos de Pedro Geraldo Escosteguy, organizados 
8 por Soraya Patrícia Rossi Bragança. Os 
íÇ anticontos também estarão em exposição na 
§ PUC-RS até o dia 24. Por fim, no dia 26, às 
“ l^h, as curadoras e a organizadora do volume 
g debaterão o tema Pedro Geraldo Escosteguy - 

Poéticas visuais, no Auditório do Margs.
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MARGS - No dia 26/08, o Mar- 
gs terá discussão sobre a 
obra de Pedro Geraldo Es- 
costeguy, apresentada 
mostra “Retrospectiva Poé
ticas Visuais”, em cartaz 
segundo piso do Museu até 
14/09. Debatedoras: 
doras da exposição, Ana Ma
ria Albani de Carvalho e Su- 
sana Gastai, ao lado de So- 
raya Bragança, organizado
ra do livro Anticontos de 
Pedro Geraldo Escosteguy, 
lançado no mês passado pela 
Edipucrs. Mediador convida
do: Paulo Gomes, pesquisa
dor e crítico de arte. A mesa 
redonda iniciará às 18h 
Auditório do Margs. Entra
da franca. Tel.: 3221.3545.
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