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Roth e as colagens que lembram a linguagem da pintura

Expressões em papel, 

mostra e curso no MARCS
"Barker, Nugent e Roth: Expressões em Ripei" e a exposição que o 

Museu de Arte do RS inaugura amanhã, às 1 9 horas, em suas Galerias do 
2° andar. No mesmo dia, às 17 horas, haverá encontro com o artista 
piàstico paulista Otávio Roth no auditório do 29 andar, quando o tema será q 

papel artesanal como mídia contemporânea, já na quinta-feira, pela 'ç 
manhã e à tarde, Roth e os norte-americanos Bob Nugent e Laurence Barker J 
ministram o curso "Laboratório de Criação em Manufatura de Papel".

O MARGS oferece assim ao público gaúcho a oportunidade de g 
comparar três expressões diferenciadas que utilizam o papel artesanal. »

Roth aplica fibra tingida sobre a teb, obtendo um resultado proximo a j
pintura, trabalhando em grandes formatos.

Nugent trabalha com colagens de papéis orientais feitos 
amoreira, cuja principal característica é a fina tejctura. Suas peças tem j 

equenas dimensões e exploram os tons e cores dos papéis, com resultados 
otimistas e plenos de detalhes. Já Barker utiliza processos europeus. 
Vivendo desde 1 970 na Espanha, fabricando papéis e sendo fornecedor de 

• rtistas como Miró, em sua obra predominam colagens com muito relevo.
O "Laboratório de Criação em Manufatura de Papel" ministrado pelos 

artistas apresentará pela manhá teoria com projeções de filmes e videos._A 
prática ficou reservada para a tarde, quando havera onentaçio

c
ir.

fibra decom i

porte
inclusive para principiantes.
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Barker, Nugent e 

Roth no Margs
Barker, Nugent e Roth: Expressões em Pa

pel” é o título da mostra que abre amanhã ás 
19h no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs), reunindo obras de um brasileiro (O- 
távio Roth) e dois norte-americanos (Bob Nu
gent e Laurence Barker). Sào três expressões 
diferenciadas utilizando em suas obras o pa
pel artesanal. Há 10 anos Roth vem traba
lhando em papel artesanal e, atualmente, 
executa diretamente a fibra tingida e depois, 
aplicando-a sobre a tela, produzindo um re
sultado muito próximo à pintura. Dentro des
ta técnica, ele apresentará no Margs traba
lhos em grandes formatos, com dimensões 
próximas a 2x1 m.

Bob Nugent, residente na Califórnia, EUA, 
trabalha com colagens de papéis orientais 
(feitos em fibra de amoreira) de fina textura, 
criados por ele próprio. Nugent realiza traba
lhos em pequenos formatos, explorando tons e 
cores dos papéis, com resultados muito inti- 
mistas e plenos de detalhes. Já Laurence Bar
ker, que reside atualmente em Barcelona, Es
panha, trabalha com processos europeus. Seu 
trabalho, em tamanhos convencionais, apre
senta colagens com muito relevo.

Também amanhá, às 17h, no auditório do 
Margs, os três artistas falaráo sobre o tema 
“Papel Artesanal como Mídia Contemporâ
nea". Além deste encontro, aberto ao público, 
Roth, Barker e Nugent estaráo ministrando 
um curso, "Laboratório de Criaçáo em Manu
fatura de Papel”, que abrangerá todo o dia 27, 
quinta-feira. Pela manha, será apresentada a 
parte teórica do curso, com projeções de fil
mes e vídeos. À tarde, um laboratório prático: 
Roth fará um trabalho com principiantes; 
Bob Nugent abordará técnicas criativas e 
Laurence Barker trabalhará processos orien
tais. A mostra está nas galerias do 2° andar 
do Margs (Praça da Alfândega) e vai até 20 de 
abril.
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Otávio Roth e seus
trabalhos amanhã
no Museu (Praça da
Alfândega)
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O pleno exercício da arte
por Luiz Carlos Barbosa

Existem pelo menos duas fases (ou 
faces) no processo de trabalho do pau
listano Otávio Rot h, de 33 anos, até que 
ele dê uma obra por concluída. É bem 
verdade, contudo, que elas são indis
sociáveis por uma relação intrínseca 
de caráter artístico. Nesta perspecti
va não há ruptura. O artesão, que efe
tivamente é quando fabrica seu pró
prio papel (o suporte), e o artista, que 
inventa imagens, texturas e cores 
dentro de uma linguagem quase abs
trata, mas contida no limite da sobrie
dade, são uma mesma pessoa. Tudo. 
desde a busca da sucata de algodão pu
ro e do pigmento neutro — para que a j. 
cor não desapareça com o tempo e o ® 
papel não se desgaste —. encerra um I 
só fato o ato criador. Os dois elemen- | 
tos combinados duram no minimo 500 g 
anos. assegura Roth.

No ato criador, cujo resultado ele > 
exibe a partir de hoje no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul. ao lado dos Uma colagem de papel de Otávio Roth 
americanos Bob Nugent e I^aurence 
Barker, Roth recupera mais de dois 
mil anos de história humana. Aconte
ce que o papel artesanal, confecciona
do da maneira como fazem estes três 
artistas, entre apenas 50 produtores 
no mundo ocidental — conforme cál
culo de Roth —, respeita com rigor a 
mais original tradição chinesa. For is
so, o preconceito depreciativo em re
lação ao papel, fenômeno exclusivo do 
Brasil, é produto da ignorância e da 
falta de tradição do país na produção 
de papel de qualidade para artes plás
ticas, mesmo aquele industrial, que se 
utiliza de processos químicos. Para se 
ter uma idéia, o papel marca Fabria- 
no, feito na França, acumula uma ex
periência de 900 anos, e é um dos mais 
considerados pelos artistas.

Mesmo a Fabriano deixou de fabri
car o papel artesanal em grande esca
la há 300 anos. “Agora, voltou a produ-

1
a

zi-lo", conta Roth, que analisa este re
torno não apenas pelo crescimento da 
demanda, mas por uma razão de evi
dência. Ele esclarece: “enquanto en
contramos livros editados no ano de 
750 ainda intactos, volumes que estu
damos no nosso ginásio estão destruí
dos". Esta realidade, analisa, é uma 
conseqüência da era industrial, 
que os produtos não são feitos para du
rar. Daí resulta a desvalorização da 
obra sobre o papel, que no Brasil é 
mais aguda. “Muitos excelentes gra
vadores e desenhistas tomaram-se 
pintores medíocres. Abandonaram o 
papel para conseguir viver de sua ar
te", exemplifica.

Enquanto no país uma obra sobre te
la do mesmo artista chega a três vezes 
o valor de uma peça sobre papel das 
mesmas dimensões, noexterior a dife
rença não excede a 20%. “Uma situa
ção de mercado irracional, pois toda a 
mídia deve ter o seu espaço", afirma. 
Mas ele acredita que este processo 
possa ser revertido, não apenas pelos 
artistas que fazem trabalhos com pa
pel artesanal, mas pelo próprio au
mento da demanda que provocaria 
um interesse industrial em produzir 
papel artesanal em grande escala. 
Com estudos e vivências em Londres, 
Oslo e Nova Iorque, entre outras cida
des do exterior. Roth volta aos Esta
dos Unidos em agosto. Nesta passa
gem pelo Sul — além da exposição e o 
curso, hoje no Margs —, ele fará uma 
apresentação do trabalho com os com
panheiros americanos, na Universi
dade Federal de Caxias do Sul.

em
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Artistas falam com o
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul apresenta 
amanhã dentro de seu Projeto 
Avant-Première, o relato e as 
conclusões das últimas ex
periências artísticas com 
papel, aproveitando a mostra 
de obras do paulista Otávio 
Roth e dos norte-americanos 
Bob Nugent e Laurence Bar- 
ker.

O Projeto Avant-Première 
foi iniciado em 1985 pelo

Polpa de celulo
se sobre tela de 
Otávio Roth

própria fibra como material 
expressivo e também como 
suporte. Trata-se na reali
dade do conjunto de abor
dagens individuais dos artis
tas frente a este material.

Segundo os atores da ins
talação, “no inicio se coloca 
coisas sobre o papel. Agora a 
gente está vindo de dentro 
dele. Desmanchando, refa
zendo e pensando o papel. 
Viagens trazem conhecimen
tos e prazer. A nossa viagem 
por dentro do papel nos fez 
voltar à tona enriquecidos e 
com vontade de compartilhar 
as experiências do trajeto”.

Quem desejar conversar 
com os artistas e apreciar a 
exposição de Roth, Nugent e 
Barker, pode dirigir-se ao Es
paço Investigação, Io andar 
do MARGS, das 12 às 17 horas 
da próxima quinta-feira.

MARGS e tem como finali
dade apresentar obras iné
ditas para o público gaúcho, 
características da produção 
mais recente de determinado 
artista, apresentadas por ele 
próprio ao público interes
sado, no decorrer de uma tar-

Dando prosseguimento à 
iniciativa, o MARGS, órgão 
da Subsecretária de Cultura 
do Estado, apresenta uma in
stalação em papel artesanal 
de quatro artistas gaúchos, 
Bárbara Benz, Neusa Dagani, 
Octacílio Camilo e Wilson 
Cavalcanti. Os quatro jovens 
desenvolvem há algum tempo 
pesquisas com papel, fibras 
vegetais diversas e com ên
fase especial à exploração do 
papel reciclado ou sucata. 
Eles apresentam no MARGS 
trabalhos que se utilizam da

de.
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O papel que você mesmo faz
Três expressões diferenciadas utilizando 

papel artesanal são a tônica da mostra “Bar
ker» Nugent e Roth: Expressões em Papel”, 
que tem abertura marcada para hoje, às 19 ho
ras, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
fPraça de Alfândega). Esta exposição — que 
pode ser vista até 20 de abril - mostra três 
formas distintas de trabalhar o papel artesa
nal, e o público também poderá ter um contato 
mais estreito com os artistas, que estão tendo 
intensa programação. É que além da exposi
ção, eles farão ainda hoje, às 17h, no auditório 
do Margs, uma palestra sobre “Papel Artesa
nal como Mídia Contemporânea”, e amanhã 
ministrarão um curso, “Laboratório de Cria
ção em Manufatura de Papel”.

O brasileiro Otávio Roth vem trabalhando 
com papel artesanal há dez anos. Atualmente, 
trabalha diretamente a fibra tingida e depois 
aplica-a sobre a tela, obtendo um resultado 
muito parecido com a pintura. Dentro dessa 
técnica, ele apresenta nesta mostra trabalhos 
em grandes formatos. O americano Bob Nu
gent, residente na Califórnia, trabalha 
colagens de papéis orientais, feitos com fibra 
de amoreira, de fina textura criados por ele 
próprio. Nugent realiza trabalhos de formato 
pequeno, explorando tons e cores, com resul
tados intimistas e plenos de detalhes. Lauren- 
ce Barker também é norte-americano, mas vi
ve na Espanha e trabalha com processos euro
peus. Em 1970, na Europa, ele fundou uma fá
brica de papel, sendo o fornecedor para gran
des artistas, inclusive Miró. Professor univer
sitário desta técnica, seu trabalho apresenta 
colagens com muito relevo.

Durante a palestra que acontece à tarde, 
dentro do projeto Encontros no Museu, Roth, 
Barker e Nugent falarão sobre seu trabalho e 
as respectivas técnicas. O encontro é aberto 
ao público.

Laurence
Barker

com

Otávio
Roth
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