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Para abril
/^V artista plástico Waltercio Caldas estará 
v_y hoje em Porto Alegre. O carioca, que 
tem o trabalho reconhecido aqui e também 
no Exterior, almoça com o diretor do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, Fábio Couti- 
nho.

Extremamente cuidadoso, Waltercio estará 
acertando pessoalmente os detalhes de mon
tagem e produção da exposição marcada pa
ra abril no museu gaúcho.

A mostra abre a temporada do Margs, que 
estará cheia de atrações. Depois, os trabalhos 
de Waltercio Caldas seguem para a Pinacote
ca de São Paulo.
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0 Margs abre seu Calendário de Exposições Temporárias/2002, dia 18 de abril

às 19h, com mostra de

Waltercio Caldas,
um dos nomes mais importantes da arte brasileira contemporânea. A individu

al apresenta 28 livros-objeto de diferentes fases da vida do artista carioca. 
Entre as obras de maior destaque estão Livro Carbono (1981), Livro Velázquez 

(1996) e É=(o espelho) um véu?, de 1998. A retrospectiva estréia na capital 
gaúcha, seguindo depois para a Pinacoteca do Estado de São Paulo.
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A poesia plástica 

contida no livro
Livros, de Waltercio Caldas, inaugura amanhã 

no Museu de Arte Ado Malagoli, às 19h. A mos
tra abre o calendário de exposições temporárias 
que integram a Temporada 2002 do Margs. De 
projeção internacional, o carioca Waltercio Cal
das é um dos nomes mais importantes da arte 
brasileira contemporânea, com participações nas 
bienais de Veneza, Paris, Havana e São Paulo.

Com mais de 30 anos dedicados a desenhos 
técnicos, instalações, esculturas e livros-objeto, 
o artista exibe nesta mostra 28 livros-objeto de 
diferentes fases, entre 1967 e 2002. Livro-obje- 
to é a arte que se expressa pela apropriação ar
tística do livro, em idéia ou pela forma, por mei
os gráficos ou plásticos. A arte-livro já existia 
nos cadernos de Da Vinci, nos livros de William 
Blake (fmai.de 1700) e na Caixa Verde (1934), 
de Marcei Duchamp. Seu conceito foi formula
do na década de 60 e divulgado nos anos 70.

Os livros de Waltercio Caldas têm edições li
mitadas e assinadas individualmente. Ele utili
za livros para fazer outros livros, apostando na 
poesia plástica do objeto. O livro Carbono, por 
exemplo, sugere os efeitos do tempo e da mani
pulação nas marcas deixadas nas páginas 
branco, enquanto o Livro Velázquez faz referên
cia à obra do artista espanhol, a partir da reu
nião de tex
tos e ima-

im- i

em

gens 
p r e s s o s 
proposita- 
d a m e n t e 
fora de foco 
para ressal
tar a impor
tância do fi-
gurativo. \ 
Segundo o
artista, “só 
uma ima
gem dissol
ve a imagem 
anterior”.
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A exposição Livros pode ser vista até a primeira 
semana de maio. De terças a domingos das 10 
às 19h, na Praça da Alfândega, s/ne
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Livros para perturbar o olhar
O artista carioca Waltercio Caldas inaugura hoje exposição no Margs e amanhã uma intervenção no Torreão

EDUARDO VERAS da idéia ou do formato tradicional de um livro, da arte, um estudioso profundo, e ffeqüentemen- 
mas se configuram antes como obras de arte - te tem extraído daí - da própria história da arte -

a matéria-prima para seus trabalhos.
Programe-se

Porto Alegre finalmente tem a chance de eventualmente de contornos escultóricos. 
conferir uma das mais sofisticadas produ- Waltercio vem trabalhando com a criação de 
ções da arte brasileira contemporânea. llvros de arte desde 1967. Entre os mais célebres,

O carioca Waltercio Caldas, 55 anos, apre- ° Llw0 Carbono, de 1980, feito de pá-
senta duas exposições de fôlego na capital g1™8 lfn“s ^ se mancham com o roxo de Ontem pela manhã, Waltercio ainda não ha-
gaúcha: Livros, nas pinacotecas do Margs, ca*™0’e 9.*?° * l9?6' vLa decldldo ‘f*8 08 Qont°m°s í
° , . r ® ’ Esse album traz musitadas reproduções de telas çao programada para os altos do Torreão, nacom abertura programada para as 19h de do mestre espanhoi em que sumiram todos os Rua Santa Telezinha Ele encomendou uma
hoje, e brases bohaas, a partir de amanha, personagens: em As Meninas, vê-se apenas o mesa com dois por dois metros e 15 folhas de 
no Torreão. ambiente, sem as meninas do título, sem o pró- papel branco do mesmo tamanho. Ali ele fará

ntes disso, Porto Alegre só vira o tra- prio Velázquez e até mesmo sem os reis refleti- uma série de interferências, talvez mínimas: 
balho dele em mostras coletivas, co- dos no espelho. Na pintura em que Vênus se ad- - O Torreão é um copo quase cheio, você 
mo a Ia Bienal do Mercosul. Walter- mira ao espelho, desapareceram a Vênus e o Cu- tem que colocar muito pouca água - compara 
cio é tido como um dos grandes ar- pido que segurava o espelho, ficaram apenas os o artista. - Essa água é que justifica o copo. 

tistas de sua geração - talvez o maior -, já tendo lençóis e o vidro sem reflexo. Além disso, textos Waltercio adianta que vai lidar com as no- 
participado de exposições como as bienais de e imagens estão turvos, sem foco. ções de linha do horizonte e verticalidade su-

Velázquez foi talvez o primeiro artista a geridas pelo próprio espaço e com o que ele 
Livros esteve no Rio, em Belo Horizonte e em perceber que, quando você coloca um livro a chama de tridimensionalidade da palavra: 

Curitiba. Da capital gaúcha, segue para a Pinaco- dois metros de distância, ele perde o foco - ob- - O objeto adquire características da palavra, 
teca do Estado, em São Paulo. Não é exatamente serva Waltercio Caldas. e a palavra adquire características do objeto,
a mesma mostra em cada cidade. No Margs, in- Antes do mestre barroco - recorda o artista Diz Waltercio que há “uma suave relação 
clui oito livros nunca exibidos antes, dois deles carioca - todo mundo que pintava livros pintava poética” entre a mostra do Margs, com uma ri- 
bem recentes. No total, são 28 peças, acondicio- os livros com uma nitidez impecável. Dava até gorosa apresentação museológica, com livros 
nadas em vitrinas. Esses livros têm edição limita- para ler. O Livro Velázquez faz uma homena- em vitrinas todas da mesma altura, e a inter

venção no Torreão.
- E um link invisível - resume.

O carioca Waltercio 
Caldas inaugura duas 
exposições esta semana em 
Porto Alegre. A primeira, 
Livros, reúne uma série de 
28 livros-objetos criados 
pelo artista. A mostra pode 
ser visitada a partir de 
amanhã, das lOh às 19h, no 
Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°), com 
entrada franca. A abertura 
está marcada para hoje, às 
19h. Waltercio apresenta a 
intervenção Frases Sólidas 
a partir de amanhã, às 19h, 
no Torreão (Santa 
Terezinha, 79). O trabalho 
fica em exibição até 3 de 
maio, de segundas a terças, 
das 14h às 19h.

Artista identifica “ligação poética” 
entre trabalhos do Margs e do Torreão

i

A
São Paulo, Veneza, Paris e Havana.

da (às vezes, um exemplar) e podem ser com- gem a essa acuidade de Velázquez. 
preendidos como livros-objetos. Apropriam-se Waltercio é um grande conhecedor da história
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Waltercio Caldas no Margs
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da Al- 

fandêga, s/nQ) abre hoje, às 19h, seu calendário de exposições tem
porárias com a mostra “Livros”, de Waltercio Caldas.

Um dos nomes mais importantes da arte brasileira da atualidade e 
com expressiva projeção internacional. Waltercio Caldas se dedica, há 
mais de 30 anos, a desenhos técnicos, instalações, esculturas e livros- 
objeto. Esta última é uma arte que se expressa pela apropriação artís
tica do livro, em idéias ou por sua forma, através de meios gráficos ou 
plásticos. Em exposição estão 28 livros-objeto de diferentes fases da 
vida deste artista carioca, produzidos desde 1967. Waltercio utiliza 
livros para fazer outros livros, apostando na poesia plástica do objeto. 
São edições limitadas e assinadas uma a uma pelo artista. Entre as 
obras, destaque para “Livro Carbono”, de 1981, e “Livro Velasquez", 
de 1996. Waltercio já participou das Bienais de Veneza, Paris, Ha
vana e São Paulo. Seus trabalhos já puderam ser apreciados no 
Uruguai, Suíça, Alemanha, Holanda. A visitação de “Livros” pode ser 
feita de terça a domingo, das lOh às 19h. A entrada é franca. Do 
Margs, a exposição vai para a Pinacoteca de São Paulo.
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Livros
oi movimentada a abertura da exposição de Walter- 

Jr cio Caldas, quinta-feira, no Margs. O artista super
visionou cada detalhe, do material das vitrinas onde as 
peças foram expostas à iluminação, para que tudo fi- 

planejou. Waltercio é considerado um dos 
grandes artistas, se não o maior, de sua geração^

Na mesma noite, foi definida uma das eleições mais 
disputadas da Associação dos Amigos do Margs. Nos 
próximos dois anos, Justo Werlang, Marco Antônio 
Kõnig de Oliveira, Moacyr Kruchin e Heloisa Crocco 
esperam viabilizar a maior participação da comunidade 

projetos do museu. Werlang, o novo presidente, fa
la até num projeto especial de trabalho voluntário.

casse como

nos
\ i

M
A estrela da noite, Waltercio Caldas, e Mary Caetano Costa no Margs
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livro de arte
Lembra que ontem a coluna reclamou que o 

Waltercio Caldas, anunciado como um dos 
destaques da 3a Bienal do Mercosul, nao vi
nha mais para o evento? Pois bem.

Não é que Porto Alegre deve receber no pn- 
meiro semestre de 2002 uma exposição do ar
tista carioca? Quem dá a boa nova e o Fáb o 
Coutinho, diretor do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. O Margs fechou a mostra 
com a paulista Raquel Arnaud, dona de uma 
das maiores galenas do pais. Em principio de 
ve vir à Capital uma coletânea dos livros artís
ticos criados pelo escultor. Waltercio já produ- 
ziu 35 desses volumes.


