
0UiVoJ'/Liíu uv, uii/oiitiv v ii u uulí u/imjl \.j\j u\j j< i u uJumub
PUSLIU DD AHTJi DO J1IO GIMNDS DO SUL 

HÚCJJ30 DS DOCUMBKTAÇXO K PP.^UI.SA

, !•
DO SUL:

: .

ÍUATU'I
. \

Promoção : /H/U/VCK. dt /Ulc c/L" í?fc>S Qdx jMoM)x i '

:■.

e Ot Jaj^: £Local v UAoO
r

lí2 de peças :

£3y ua a âl/0 9y ZÇ02,<■ Período s.

i

Observações :

:

^ • O

-

i

•■• "i
i■

■ ••:



Jornal: .U a .......
Data:;

Assunto: i>

/................. -...........

ZERO HORA ♦ PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA. 3/09/2002

A matemática das formas
Margs inaugura retrospectiva da obra do escultor gaúcho Mauro Fuke

ANA LUÍSA CARRARD

Uma antologia dos 18 anos de 
reira do artista plástico porto-alegrense 
Mauro Fuke, 41 anos, um dos maiores 
escultores da sua geração, estará sendo 
mostrada no Margs a partir de hoje.

São 47 peças em madeira, feitas en
tre 1984 e 2002, todas cedidas por 
colecionadores, além de vários pro
jetos digitais e em papel. A * 
mostra tem curadoria do crítico j 
de arte Agnaldo Farias. Jt

car-

Os projetos que estarão sendo 
mostrados são a base de muitas ifPT 
das obras do artista, que alia a 
técnica artesanal, de grande sen
sibilidade, ao rigor científico das 
formas geométricas. As primei
ras peças, de 1984, Fuke executa
va “de olho”. Queria explorar a 1 
madeira, material que ainda esta
va conhecendo, para descobrir até 
que ponto podería ir. Mas, em se
guida, sentiu necessidade de se ba- 
sear em um conceito mais sólido, co- | 
mo o da matemática. A partir daí, sur
giu uma segunda fase na trajetória de 
Fuke, quando começou a investir no rigor 
científico. Não dava um passo fora do pro
jeto prestabelecido.

Em 1986, fez exposições simultâneas em 
Porto Alegre e em São Paulo. Teve fila de 
compradores para seus trabalhos. Fuke fazia 
parte da chamada Geração 80, uma turma - Acho que 
de artistas que recém começava a conquis- já fui 100% sensibi- 
tar espaço no mercado das artes plásticas: lidade, 100% rigor científico e
- Fiquei um pouco perturbado com a re- agora alcancei um meio termo. Ou talvez 

percussão, então não fiz nenhuma exposi- tenha me dado o luxo de relaxar um pouco, 
çao nos 10 anos seguintes - conta. Parece incrível que relações numéricas

Nessa epoca, muito ligado aos projetos possam gerar uma obra de arte de formas 
matemáticos, nos quais é autodidata, cons- delicadas como as apresentadas por Fuke 
truiu uma série de garras maleáveis, algu- no Maigs. Mas o artista garante que não é o 
mas lembram portas pantográficas. Na me- único autor de suas esculturas: 
tade da década de 90, deixou de lado os - Muitas vezes eu penso na fórmula ma- 
projetos em papel e aderiu aos programas temática e quem diz o resultado é o 
de computador para modelagem de formas putador - explica, 
tridimensionais.

A bola criada na década 
de 90 por Mauro Fuke foi 
esculpida em um único 
bloco de madeira, uma 
esfera oca previamente 
construída pelo artista

com-

Prova disso é a escada de ferro que o ar- 
- Nessa epoca estava tão obcecado pelo tista apresentou na 2o Bienal do Mercosul 

planejamento das obras que ficava o tempo Com uma fórmula de progressão geométri- 
todo no computador e quase não trabalhava ca bolada por ele, um programa de compu- 
em escultura - lembra. tador montou a forma final da escada

boi quando sentiu necessidade de mais - Gosto da idéia de as obras parecerem 
uma virada. Começou a priorizar novamen- caóticas depois de prontas quando antes 
te a sensibilidade. Nas obras mais recentes, mesmo de eu começar houve um forte pla- 
nao seguiu o projeto com tanta rigidez: nejamento - afirma.

0 QUE: retrospectiva do artista plástico 
Mauro Fuke
ONDE: no Margs (Praça da Alfândega, sem 
número)
QUANDO: abertura hoje, às 19h. Visitação 
de terças a domingos, das 10h às 19h, até 
29 de setembro 
QUANTO: entrada franca
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De umlado, a peçaem cedroparece uma flor fechada (E). Virada de cabeça para baixo (D), surpreende com formas totalmente diferentes



Jorna,: lís ©óaaÍlk.S^o-.....
9.Ò...L&..2L...... /j&QÇtl*

f '^1^1»:- ^^8fcbAAiÍKMS2MM!S«SséSàai
Data:

í Assunto:

Arte sensorial no Margs
Esculturas e projetos assinados por 

Mauro Fuke compõem a exposição que 
abre hoje, às 19h, nas Pinacotecas do Mar
gs. Através de 47 peças, o artista porto- 
alegrense descendente de japoneses faz 
um recorte de 18 anos de carreira. A mos
tra tem curadoria do crítico Agnaldo Fa
rias, que a define como “uma antologia da 
trajetória de Fuke”. O trabalho do artista 
é uma referência para a escultura contem
porânea. A técnica, desenvolvida em pe
ças de cedro, convida o espectador a uma 
apreciação sensorial.

Na definição do próprio artista, sua 
produção tem fortes características de 
sensualidade, incluindo traços da estéti
ca hippie. Na década de 80, particular
mente, as peças remetem a figuras huma- 

que o autor chama de fase psicológi-nas
co-pessoal. Admirador de geometria e in
formática, Fuke utiliza relações numéri
cas para estruturação de volumes e for
mas tridimensionais. Essa vertente fica 
evidenciada em sua participação na II Bi
enal do Merco sul, com a peça A Escada, 
que sugere uma escada padrão desdobra
da em 100 degraus.

A exposição de Mauro Fuke pode ser 
visitada até 29 de setembro, de terças a 
domingos das 10 às 19h, na Praça da Al
fândega s/n-. Segue depois para o Institu
to Tomie Ohtake (SP), entidade que obje
tiva estabelecer um ponto de convergên
cia cultural no País, através da diversi
dade artística nacional e internacional.
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Fuke (2)
Á exposição do escultor por- 

jtVto-alegrense não ficará res- 
xaram no Margs para prestigiar a trita ao Rio Grande do Sul. 
concorrida abertura da mostra re
trospectiva dos 18 anos de carrei
ra do artista Mauro Fuke.

Fuke (1)
erça-feira, muita gente co
nhecida e vários artistas bai-T

Em dezembro, as 47 escultu
ras em madeira e os vários pro
jetos digitais e em papel de 

A mais faceira, sem dúvida, era Mauro Fuke estarão expostos no 
Lara, filha dele e da também ar- moderno Instituto Tomie Ohta-

ke, em São Paulo.
As peças, quase todas de cole-

tista Lia Menna Barreto.
Passaram por lá, Livia e Leonel 

Bortoncello, Anne Báril, Marlene cionadores particulares, foram 
Nelz, Jorge Menna Barreto, Justo gentilmente emprestadas pelos 
Werlang, Alfredo Fedrizzi, Mar- proprietários para que Mauro 
ga Pasquali e Karin Lambrecht, pudesse mostrar a diversidade

do seu trabalho.entre outros.
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Mouro Fuke 

expõe suos 

pegos no 

Morgs. Sõo 47 

esculturos e 

projetos digitois 

e em popel. 
Confiro oté 29 

de setembro.

tie se utilizo 

dos ciêncios 

exotos em suo 

obro. 
Doqui, o 

mostro do 

ortisto 

segue poro 

o Instituto 

Tomie Ohtoke,
em

Sõo Poulo.
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Garra articulada: escultura em madeira de Mauro Fuke

Últimos dias para conferir 

Mauro Fuke no Margs
Termina neste domingo a exposição de esculturas de 

Mauro Fuke no Margs. Foram apenas três semanas e 
meia em cartaz - o que é uma pena. A mostra figura en
tre as mais fascinantes que já passaram pelas pinacotecas 
do museu. São cinco dezenas de peças em madeira reali
zadas ao longo de 18 anos. E são trabalhos sofisticados, 
que aliam o virtuosismo artesanal e o cálculo temático 
para dobrá-los a um pensamento visual.

A mostra está organizada em cinco grupos: o dos volu
mes puros (esferas, anéis, ovais), que, a partir da técnica 
de marchetaria, criam perspectivas na superfície, o das 
garras articuladas, o das peças mais arquitetônicas, o das 
formas mais orgânicas e, por fim, o das esculturas fantás
ticas com rostos contorcidos, que evocam instrumentos 
de tortura. Em texto para o catálogo, o artista plástico 
Jailton Moreira observa que Mauro Fuke é “desses artis
tas que ajudam a reabilitar a palavra decorativo”.

Gaúcho de Porto Alegre, 41 anos, Fuke exibe pela pri
meira vez nesta retrospectiva os desenhos que servem de 
esboço para suas esculturas. A exposição segue para o 
Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, onde ficará em 
cartaz por dois meses, de 10 de dezembro a 9 de feverei
ro. (Eduardo Veras)


