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As cores de Siron
Fazia tempo que ele não aportava no Estado, 
dose dupla. No início de junho, o artista plástico Siron Franco 
estará na galeria Bolsa de Arte. Serão 15 quadros, feitos nos dois 
últimos anos, entre os quais Caçada (ao lado). E, até o final do 
primeiro semestre, também sem data definida, Siron estará no 
Margs Ado Malagoli. Será uma das maiores exposições do artista, 
com 54 pinturas e a instalação das mil enxadas, que já foi 
mostrada no Museu Brasileiro da Escultura, em São Paulo. Na 
ocasião, também será lançado um catálogo com 96 páginas, 
quatro cores. A exposição deve se confirmar como um dos 
principais eventos do Margs para este ano.

e agora vem em

Caçado, óleo s/tela, 180 x 190 cm, 1994 
(Reprodução) em
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SIRON FRANCO

Arte engajada 

no Margs
Exposição abre dia 18, reunindo 55 peças

Uma retrospectiva de Siron Franco Natural de Goiás Velho (1947), Siron 
inaugura dia 18 próximo nas Pinacote- Franco é dono de importante currículo, 
cas do Margs, às 19h. É uma rara opor- com exposições e prêmios internacionais, 
tunidade de conhecer a trajetória de um Personalidade engajada em diversos 
dos maiores artistas plásticos brasileiros movimentos sociais, sua obra compõe 
contemporâneos, em mostra apresenta- instigante painel da identidade cultural 
da pelo crítico Ferreira Gullar, com cu- brasileira.
radoria de Alfredo Aquino. A retrospec- O acidente radioativo com a cápsula 
tiva reúne 55 obras de propriedade de de césio-137, ocorrido em Goiânia, mo- 
particulares, entre as quais 53 pinturas, tivou seu mais vigoroso trabalho: a Sé- 
uma instalação e um totem. rie Césio, composta de 23 quadros pin-

Provenientes de diversas fases, algu- tados com a terra de Goiânia, tinta auto- 
mas das pinturas têm prêmios em bienais, motiva prateada e tinta fosforescente 
A instalação, intitulada Enxadas, é com- azul. O dinheiro arrecadado na exposi- 
posta por 893 lâminas de enxadas, en- ção deveria ser enviado às vítimas da tra- 
quanto o totem, pertencente ao Monu- gédia. Entretanto, embora a consagração 
mento às Nações Indígenas, foi criado em da crítica, nenhuma obra foi vendida. 
Goiânia, cidade onde reside o artista.

um

O

O artista chegará a Porto Alegre na 
Uma obra significativa da fase atual será próxima sexta-feira. Além do 
doada por Siron Franco ao acervo do ge no Margs (dia 18), ele participa de 
Margs. Trata-se de uma tela intitulada O encontro com artistas dia 20 às 19h e, 
que vi pela TV - Canal 01, criada em 98 dia 21, orientará crianças na remontagem 
em técnica mista. de sua instalação Enxadas.

vemissa-

A Terceira Vítima - da Série Césio - aborda acidente radioativo
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SEGUNDO CADERNO .

Identidade nacional
Respeitado por seu engajamento em 

campanhas sociais, Siron Franco chega 
hoje a Porto Alegre. Na terça-feira parti
cipa da abertura das pinacotecas do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli com uma retrospectiva de sua 
carreira. Na ocasião, a obra O Que Vi 
Pela TV- Canal 01, uma de suas mais 
recentes produções, será doada ao 
Margs. Entre as 55 obras que estarão ex
postas, a instalação Enxadas, composta 
por 893 lâminas do instrumento, terá 
apelo especial. Parte dela será remontada 
por crianças na tarde do dia 21 no pró
prio museu.
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ZERO HORA - TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 1999

Um acontecimento 

em Porto Alegre
O goiano Siron Franco inaugura retrospectiva no Maigs

EDUARDO VERAS

FOTOS MÁRIO BRASII/7H

assume posturas engajadas diante das

„b .=psü=ü/, ™ E'ra ' °.golano Sm» Franco, no Jesus dos Santos, a superlotação dos
grandeexposSonoé PreSÍdl°S2° ““de ™sel'

d™”í s ™ ti ssast ” • *
mus5“aC°teCf)’ deve Pernfnecer Uma de suas obras mais recentes é 

cartaz por um tempo recorde para uma tela que combina tinta, terra, 
exposições individuais no Brasil (sete uma radiografia. A peça se chama O 

t C Vai rCnder T lmaoso catá‘ Que eu Vi na TV, foi inspirada pela série
SobrptuHonaS aC0I6S ‘ • ~ , de assassinatos atribuída ao motoboy

mamr í ’ sera ama^Posição amda Francisco de Assis Pereira e terá um lu- 
maior que a prestigiada retrospectiva gar de honra na exposição do Mares Si-
Cenh-rc Idmra? RU ™ T n° r°" deddlU doá'la ao acerv0 do museu.
Centro Cuhural Banco do Brasil, no Na entrada da pinacoteca ele
So e 54 ninh,?^3 *7 Tn T*31?' montando desde sexta-feira uma instala- 
ç 54 pinturas contra 40 telas da ção inédita. São quase mil pás de
montagem carioca Os trabalhos em exi- da que, enfileiradas, combmadas e re-
partTcular^?dnem * aCerVuos combinadas> formam desenhos insus- 
particu ares. o do empresário gaúcho peitados.
deSAss^erÊsmera?dn%PaUl,Sta Francisco ,7 É ^a estética do instrumento - ex- 
de Assis Esmeraldo. Sao peças pratica- plica. - Chamo de geometria da enxada 
mente inéditas, que dificilmente deixam geometna da enxada.
as paredes dos seus colecionadores. Há 
pinturas que o próprio Siron não sabia 
por onde andavam. Uma delas foi arre
matada num leilão da Sotheby’s. Uma 
outra vem da primeira individual do ar
tista, 27 anos atrás.

A grandiosidade da montagem se ex
plica. Siron Franco — menino pobre de 
Goiás Velho, filho de um barbeiro e de 
uma dona-de-casa que fritava pastéis pa
ra incrementar os parcos rendimentos 
familiares - é hoje um dos artistas mais 
valorizados do Brasil. Algumas das telas 
que ele produz nos ateliês de Goiânia e 
Salvador chegam à marca assombrosa 
de R$ 30 mil. As pinturas circulam com 
desenvoltura no mercado internacional e 
uma delas figura no acervo do Metropo
litan Museum, em Nova York (dentro de 
duas semanas, algumas das obras mais 
recentes de Siron poderão ser vistas e 
estarão à venda numa das mais reputa
das galerias comerciais de Porto Alegre 
a Bolsa de Arte).

Também a crítica vem cumulando o 
artista de elogios. No Brasil, Radha 
Abramo diz que ele é o “pintor dos sen
timentos livres”. No Exterior, a inglesa 
Dawn Ades, curadora da sala de Francis 
Bacon na última Bienal de São Paulo, 
chama a paleta do goiano de “magnifi- 
camente engenhosa e imaginativa”.

Siron é ainda figura recorrente 
noticiários do país. Seguidamente ele

E
vagens.

em
ouro e

Com pás de
enxadas, Siron
Franco montouvem

a instalaçãoenxa- que dividirá
espaço com

54 telas
na exposição

que poderá ser
vista nas

j próximas sete
semanas no

Margs e
renderá um

1 catálogo com
96 páginas a

cores

O QUE: exposição de pinturas e 
uma instalação de Siron Franco 
QUANDO: de 19 de maio a 4 de ju
lho, de terças a domingos, das lOh 
às 19h. Abertura, hoje, às 19h 
ONDE: na pinacoteca do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Ma- 
lagoli (Praça da Alfândega, s/n°)nos
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20 — TERÇA-FEIRA, 18 de maio de 1999 VARIEDADESO
\ Siron Franco abre mostra no Margs

O artista plástico goiano dedica a exposição, aberta até 4 de julho, ao mestre gaúcho Iberê Camargo
A bre hoje a retrospectiva de Si- 

xlron Franco, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da Al
fândega. s/n-), às 19h. A exposição 
apresenta as diversas fases da tra
jetória do artista plástico e já está 
sendo considerada como uma das 
mais importantes do calendário do 
primeiro semestre do Margs em 99.

A retrospectiva é o resultado do 
trabalho do curador Alfredo Aquino 
em sintonia com dois dos maiores 
colecionadores particulares das 
obras de Franco, um paulista e um 
gaúcho. Aquino conta que para tra
zer parte da coleção que estava em 
São Paulo foi montada uma verda-

JOSE ERNESTO Também estará exposta no Mar
gs, a obra premiada “Título Proibi
do”. Franco selecionou entre traba
lhos de sua fase atual a tela “O Que 
Vi Pela TV- Canal 01”, para ser doa
da ao acervo do museu.

Além de ser uma rara oportuni
dade para conhecer as várias fases 
de um dos grandes pintores con
temporâneos, a exposição permite 
aos visitantes observar que quando 
as obras de uma mesma fase são 
dispostas lado a lado “dão a impres
são de que elas conversam entre si”, 
observa Alfredo Aquino.

Outra curiosidade da exposição 
é a instalação “Enxadas”, composta 
por 893 lâminas de enxadas (ins
trumento de capina), que em cada 
mostra ganha um desenho diferen
te. Por morar numa chácara em

os quadros foram embalados de acordo com os padrões museológicos inter- Goiânia, o artista plástico percebeu um requinte estético todo especial na 
nacionais”, informa Aquino. Entre os trabalhos de propriedade do coleciona- forma deste utensílio agrícola. Em junho, o pintor deverá retomar a Porto 
dor gaúcho, está o quadro “Perus”, que depois de pertencer a um norte-ame- Alegre para a realização de um workshop com alunos de escolas públicas. A 
ricano foi arrematado, num leilão em Nova Iorque, no final do ano passado, mostra permanecerá aberta à visitação pública até 4 de julho no museu.

deira operação de guerra. “Para não 
por em risco todos os quadros do 
colecionador, os trabalhos vieram

três vôos distintos. Além disso, O melhor dos trabalhos da carreira do artista plástico numa grande retrospectivaem
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EXPOSIÇAO/Siron Franco abre mostra que reúne trabalhos de todas as suas fases

O engajamento da arte '
Considerado um dos mais im- 

poiiantos ailisias plásticos brnsilci- 
ios, Simn l:mnco nhie ex|KisiçãD ho
je no Miiscu dc Ailc do Rio (•mmlc 
do Sul. Mais de .10 anos dc caneirn 

: pndcnlo ser conferidos na colctílnca 
inédita que retine os piimciros Irabn- 

| llios da década dc 70 nté as últimas 
produções, cm 1998. Cinqllenta 
oluas totalizam n mostra, que se cs- 

i tende até dia <1 dc julho.
1’oito Alegre repiescntn um mar

co na trajetória do aitisla goiano. Poi 
na capital gaúcha, cm 1973, no mes
mo museu em que expõe 26 anos 
depois que começou a pio voe ar re
percussão no meio artístico, através 
de telas como Deus Fez o Homem <>

| sint Imiificm e Semelhança. "O inte
ressante foi consrguii juntar traba
lhos de posse de pessoas diferentes, 
o que é difícil. Tem gente que prefe
re niio emprestai", fala Siron. “Algu
mas pinturas Ü7. quando ainda era 
jovem." Uma das coleções npresen- 

j Indas no Maigs sito do gaúcho Justo 
; Weilang, oulia do colecionador pau- 
' lista Piancisco dc Assis P.smcralda.
; O curador Alfredo Aquino procuiou 

oigani/ar de foima complementar a 
i cxposiçilo: “husquei uma visão hem 
| objetiva da raiteim de Simn Pianeo.
: F.xisle diálogo entre as coleções, elas 
I se complementai nm maravilhosn- 
j mente liem", acredita Aquino.

(Jhias como da sétic Mmloimax 
! (anos 70), cm <|iie icvc a aite sacra 

do Planalto (.'entrai, até os títulos IV- 
le\ (1990), em que a figuração ani
mal se amplia, revelam nitidamente 
o vocnlnilaiio do pintor."O desenho 
da piopiia camuflagem destes nni- 
mais me deram possibilidades pictó- 
lieas de ciiar novos elementos", ga
rante, transparecendo sua ligação 
com os elementos da natme/a.
"Sempie moici cm chácara. Até por 
causa de meu pai, desde a infância, 
me preocupei com a questão do 
meio ambiente", lembra o goiano, 
natural dc (Soiás Velho. F.stolas de 
nuhimis numiyjvqii uq unbM-fWtfHHii.qrtW 
venties humanos deixam qualquer
espectador peiplexo. Porém Siron siron: “A nrto tem suas Implicações; n]o como todo o cidadão deve agir, apontando camlnhOa"- 
Franco não gosta muito da ntiilnii-
ção de “aitista engajado". "A arte Siion Ptanco um dos mais comcnta- 
tem suas implicações. Se sou euga- dos e discutidos ai listas aluais. Pm 
jado socialmentc, é poiquc ajo como outubro de 1987, Siion produziría a 
aebo que todo cidadão deve agir, série CV.rio 137, sobre o desastre 
pailicipando, njmnlando caminhos.” nuclear cm Goiânia. Seu tiaballm 
Logo após, concoida com sua atii- também já sciviu como lema de le- 
buição ao exemplificar sua última scs acadêmicas, 
instalação, feita em Hrnsílin, cm ja-
ncin) deste ano: “Pstendi vários me- Siron Franco são muitas. "Desde a 
Iros de plástico, com reproduções dc tute pié rcnasccntisla nté ns hislrt- 
prdólilos, denunciando n violência rias em quadrinhos. Quando gmo- 
conlra n ciiança." to, copiava clássicos c sempie lui

Menunrtveis oluas Ii7.ctam dc aficionado por imagens." Siiou ci

..'"•tfli db

* • ‘
t

ta Jeronimus Roseli como grande 
inspirador. A pintura sironeana, fi
gurativa, seguidamente é associa
ria ao expressionismo. Deforma
ções e o colorido denso, quase 
dramático, criam a pausa silencio
sa c enviam mensagem nítida n cs- 

As inllucncins admitidas por pectadores de qualquer país, a
qualquer época, lnevcientc e mo
desto, Siron confessa: "Jamais 
imaginei que, sem pretensão algu
ma, pudesse ter uma obta minha 
no Meliopolilan."

mmmm
Pinturas

Exposição do artista plástico 
goiano Siron Franco 
Abeitura bojo, 
dng 19li án 2th.
Do 19/5 o -1/6, no Mnrgs 
(Pinça da Allándega, s/n0, 
lono 227-2311)
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SIRON PRANCO

Engajado na vida
Polêmico, o artista reivindica em favor dos desva/idas•

Tania Itarrciro JC: O engajamento itlcolô- Colha de jornal com dimensões 
giro, mareonte na sna obra, de 30x2nm, agregando 2.700

peças de roupas inlanlis e fe- 
Siron Fr anco: O meu pai mininas, que suigiti como um

O goiano Siron Franco de- tem raízes na família? 
dica ao gaúcho Ihcic Camargo
a exposição (pie inaugura no falava inuilo sohre o ceirado, pioleslo conlia um pedólilo 
Maigs, ás I9h de hoje, mostra de onde vinham todas as nas- que cstupiou mais de 20 cri- 
iclrospectiva que reúne 55 pe- contes, e que eslava sendo des- anças em (ioiás, e contia ou
ças de piopriedade decolecio- tiuído pelos plantadores de lios pedõlilos c eslupradores 
nadores. Tido como o mais soja. listes não têm conseiên- de todas as classes e pmlissões. 
importante aitisla plástico lua- cia do mal que lazein, não ape- O lado gráfico de trabalhos 
silciio da atualidade, ele diz: nas ao País, mas ao planeta, como esse comentam o País, 
“Considcio IberC Camaigo o Tudo o que está em cima vem como crônicas visuais ou mie 
maior pintor'deste País. Aque- de baixo da lena e é assusta- giálico jornalística, 
le que, junto com Volpi, abriu dora a velocidade com cpie a
(js caminhos aos demais. Além espécie humana desliói o pia- JC: Como se sente senilo o 
disso, foi ainda um bom ami- neta. A ecologia não c só uma líniro brasileiro vivo a ter co
ro que eu tive". Também por questão de bucolismo, confor- mcreioliz.oqõo de obras osse- 

<c/ ele confessa uma prolun- me entendem alguns. F. a sus- gnrada em rasas de leilão na 
da ligação com o Rio (Jiandc tentação da nossa vida, a ques- Hat opa e Estados Unidos?

tão fundamental paia que a es- Siron Francos -que vejo 
Por esta razão ele vai doar pécie humana não desapareça, de bom nisso tudo, além de 

duas obras nos gaúchos. Uma 
delas é uma tela (3mx2m) para 
o Mttrgs e n outra, uma das Ia- seu universo estético, a Jiga- geiam muitos empregos,

fjunndo a questão estética é 
Siron Franco: Ceilamente, uma fonte de icnda, liansfor- 

ma-se em trabalho socializado.

do Sul.

poder viver daquilo que gosto 
JC: Isso significa que, no de lazer, é que grandes artistas

ces do lotem do Memorial In- ra paterna é lefercnrial? 
dígena de Goiás, que está sen
do retomado pelo artista, de- Hasta considerar cpie o pai cor- 
vido ao descaso das entidades lava os cabelos dos meninos da I Im trabalho cpie ciiei em 80, 
responsáveis pela manutenção peiilciia nos anos 50/60, vin

do daí minha ligação com os 
Nascido cm Goiás Velho meninos de ma, que boje po- 

(19-17), Siron Fiancoé autor de voam o meu liabalho. Porém, são impoilantcs, pois têm a ver 
obra polêmica, caracterizada na minha obra, a pintura é. uma 
pela preservação ambiental do coisa, c as instalações, outra, 
planeta c pela defesa das cale- Estas é que têm caiáter políli- jelos cpie produzem riqueza 
gorias oprimidas. de registro'. É o caso da para váiias pessoas.

f/2para uma sétie no Masp, aca
ba dc ser vendido poi U$ 55 
mil. Os lúcios das transações

da olua.
Discussões ideológicas pontuam saa obra

com o carinho público e com 
a cumplicidade para com ob- A crítica cumpre seu papel

JC: roderia citar um gran- estética. A crítica cumpre seu 
dc nome brasileiro e um es- papel e eu o meu. O tempo dirá

XI Siron Franco: Citar apenas para os meus bisnetos. A van- 
£iV» um é difícil. Tem o Ibciê, o guarda utiliza linguagenscitra- 

rrv.,-*-r-r»i’m‘iwkv»,y•&}<<swv *<■r.sÂw ’l''mga, ° Uaniel Senise e o (Ias que nem scmpie são com- 
’4 V,-1 Amílcar de Castro, (|ue ainda picendidas. O tempoéque faiá
d ’■ __ innimn, produz, aos 80 anos. Fnlie os a grande seleção. Sou engaja

do na vida pois, se não partici
par como cidadão, deixarei os 
inescrupulosos no poder e 

JC: No seu casopaiticnlar, compactuarei com a desnidcm. 
a críticapotleJuncionar como Não abro mão de reivindicai a 
um estímulo, ou é apenas um favor dos desvalidos. Acrcdi- 
grande incômodo? lo (|iic a obra que ficará é aque-

Siron Franco: Alguns crí- Ia que tem reivindicação justa 
c semeia alguma coisa. Pois, 
como diria o iiip.ii pai: pedir c

cn-

estrangeiros está o alemão 
Ansclm Kicler.

ticos olham apenas a cpicstão 
temática, mas não se pode es
quecer que existe uma questão difícil, mas doar é bom.

-JServiço

A exposição do Siron Tranco podo snr visitada nlrt -1 dn |iilho nn 
Musnu ('o Arte do ítio Grande do Sul Ado Malayoll, de terças a 
domingos das 10 ás 191 r.

]’eqas que integram retrospectiva do artista goiano estão em mostra no olargs
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Obras de Siron Franco no Margs
chas c traços. Mas os téílÉis sociais 
e o engajamento para a formação 
da identidade cultura]Tfy-g$illeii:n es
tão presentes em p/aticam,enle to
dos os seus trabalhos.

Nesta nova exposição em Porto 
Alegre, Siron Franco vai doar uma 
tela de 3x2 metros para o acervo 
do Margs. Intitulado O que vi pela 
TV - Canal 01, o quadro foi pro
duzido ano passado com a utiliza
ção de terra, resina, ouro, chapas 
de radiografias e óleo sobre tela. 
Os apreciadores das artes plásti
cas podem ainda conferir um to
tem — parte de 50Ü peças que for
mam o Monumento às Nações 
Indígenas, que segue, as linhas do 
mapa brasi 1 eiro e-«opta. arhistória 
das tribos nacioíláis; Pela primei
ra vez uma peça é exposta fora de 
Goiânia. " ■

Porto Alegre - O Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Margs) abre 
espaço a partir de hoje para um dos 
artistas plásticos brasileiros mais 
importantes ainda em atividade. 
•Obras de diversas fases do goiano 
Siron Franco podem sefconferidas 
até o dia 4 de julho. São 55 peças de 
colecionadores, algumas delas pre
miadas cm bienais, a instalação En
xadas, composta por 893 lâminas 
do Utensílio, e a face de um totem 
pertencente ao Monumento às Na
ções Indígenas.

Aos 51 anos, Siron é um dos no
mes mais respeitados da plástica 
brasileira no.;exterior, com livre 
acesso à exposições na Europa e 
Estados'"UnItiOsr*Ele não valoriza 
um motivo em si,'podendo variar 
do monstro ao ser humano, passan
do por objetos inanimados e' man- Tema: identidade cultural brasileira
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VIDA SOCIAL / DÉCIO AZEVEDO
Grande mostra Novo adereço

O governador Olívio Dutra e o pintor Siron Rosa brindaram No reino de Caburé, a feli- 
com champanhe no vernissage da exposição do artista plástico cidade não tem limites. O mai-

O festeiro do litoral gaúchogoiano que levou um grande público ao Margs terça à noite. A or
mostra reúne 54 trabalhos e sua permanência de sete semanas agregou um novo modelo à sua
na Pinacoteca é um recorde para exposiç nduais. O lí- coleção de bólidos e que já está

Ciceroneado devidamente ensacado em fren-vio Dutra estava muito à vontade e sem
por Siron, o governador percorreu as insta. ouviu expli- te aos seus jardins de Atlânti- “
cações sobre muitos dos trabalhos, detendo-se na montagem da. Trata-se de uma Ferrari,

coisinha assim de US$ 200mil.combinada de quase mil pás de enxadas.

O

Juca Chaves, com a filha, o governador Olívio Dutra e Siron Francoy no Margs



golpe militar de 64 teve muitas 
resistências. Na literatura, na 
música, teatro, cinema, impren

sa e em outras formas de comunicação. 
Nas artes plásticas, um nome resistiu 
comtalento, armado de pincéis, entrin
cheirado em suas telas: Siron Franco 
(52), goiano de nascimento, cidadão do 
mundo poradoção.

Impressionado pelo simbolismo, este 
autodidata teve na sua infância no Pan
tanal, toda a natureza disponível para 
inspirar seus desenhos que serviram de 
base para mais adiante, retratar o coti
diano brasileiro numa crítica social con
tundente, ao mesmo tempo bem 
humorada e sensual. Desse engajamento 
social surgiram painéis contra as drogas, 
contra a violência e em favor da preser
vação da natureza e da cultura indíge-

0

na.
Com lugar assegurado nos mercados 

norte-americano e europeu, sua obra 
tem arrancado da crítica internacional 
muitos elogios pela "loucura” estética imposta em seus trabalhos, onde o homem e to
dos os seres vivos são muitas vezes, espectros, representados apenas pelo puro simbo

lismo pictório.
Sobre o artista disse um dia o poeta Ferreira Gullar: "Siron é um homem que reinventa 

a imagem do mundo, com um poder mágico de tudo transformar em imagem pictória”.
Apaixonado por Porto Alegre, e especialmente pela obra de Iberê Camargo a quem 

dedica sua mais recente exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (maio/99), 
Siron sempre que pode, expõe em nossa cidade. Esta paixão é manifestada pela doação 
ao MARGS de uma de suas telas: "0 que vi pela TV - Canal 01" é uma tela de 300cm X 
200cm, com aplicações de terra, resina, ouro, radiografia e óleo, concluída em 1998.

RI Meealnfo



Jornal:...ottT CoVVU\jS
? / õc_ 7#93

Assunto ■ i; *..© A jTjkvv

ARTES VISUAIS

Sron traz inéditos ao RS
No Margs, hoje, o artista participa cie atividades alternativas com crianças
Autor de obra contestada "já 

nos anos 70, Siron Franco tem fW' 
hoje reconhecimento indiscu- fcvfcr 
tível, tanto no mercado nacio- irfij 
nal como internacional. O ar- 
tista inaugura exposição na ^
Bolsa de Arte (Quintino Bocai- ; 
ú va 1115) às 20h de hoje, mos- i 
trando 18 pinturas recentes e $ 
inéditas. A mostra celebra o 
20Q aniversário da galeria e 
pode ser visitada até 26 do cor
rente. Do trabalho atual de Si
ron diz Gabriel Perez-Barrei- 
ro que “é um testemunho no
tável de sua capacidade de 
questionar as mesmas bases de 
sua atividade. Em qualquer 
ponto de sua carreira, ele po
dería ter escolhido a via mais 
segura, passando a copiar a sua 
própria obra, mas preferiu dar 
uma série de saltos no escuro, 
que poderiam afastá-lo do pú
blico e, no entanto, conduzi
ram-no a um maior compro
misso com a verdade e since
ridade cm sua obra”.

Toda essa celebridade não 
impede que Siron Franco con
tinue tão simples como o me
nino pobre que foi, caçula en- 
tre os dez filhos de um barbei- M,
ro de Goiânia. E por isso par- H __________
ticipa de atividades alternati- }}o[sa de Arte expõe 18 pinturas recentes do artista goiano Siron Franco

orientação, alunos de escolas A retrospectiva do artista, ritodos c domtogo.,_A gpo;

íe°, Met ftc s?p^r=içâo
Z&2SZSSZ pessoas, Tenck^que 600 a«!

Vi
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SEGUNDO CADERNO QUARTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1999

Semana Siron Franco
O artista goiano tem exposições no Margs e na Bolsa de Arte

ADRIANA FRANCIOSI/ZH

nquanto posa junto a seus quadros 
expostos na Bolsa de Arte de Porto 
Alegre, o artista plástico goiano Si

ron Franco, 52 anos no próximo dia 25 de ju
lho, faz considerações:
- Acho que sou um fotógrafo frustrado - 

diz enquanto presta atenção no ruído que 
faz o filme correndo pelas engrenagens da 
câmera.

No início de sua carreira, ele deixou registra
da uma imagem poderosa e assustadora dos 
anos de chumbo brasileiros. Selecionado para a 
13a Bienal Internacional de São Paulo (1975), 
ele relembra o clima fantasmagórico das estra
nhas figuras, meio humanas, meio monstruo
sas, que apareciam na sua pintura de então.
- Era o clima da época que essas pinturas 

refletiam - define, enquanto se dedica a ana
lisar uma de suas obras mais recentes, com 
menos figuras humanas.
- As figuras viraram pintura - afirma. - 

Naquela época, eu concentrava muito da mi
nha energia fazendo os esboços para o qua
dro, que eram inúmeros. A obra era perfeita- 
mente esboçada e só faltava passar para a te
la. Agora tenho trabalhado diretamente sobre 
a tela: o esforço de realizar um esboço minu
cioso foi passado para o próprio quadro, que 
vai sendo feito aos poucos, enquanto as mãos 
de tinta vão secando.

Siron diz que virados contra a parede de 
seu ateliê existem uns 70 quadros dos quais 
somente 20 serão concluídos.
- Minha relação com a pintura ficou mais 

lúdica com o passar dos anos - diz. - Sei que 
sob a fase final do quadro estão soterradas 
outras pinturas que entrevejo entre as man
chas da tinta.

O artista não quer falar de uma nova fase, 
mas de uma continuidade para a sua obra em 
que exibe eventualmente alguns pássaros e 
rostos dissimulados entre as manchas de cor. 
Vê seu gesto de pintor impressionando a tela 
como uma frase, que pode ser também uma 
frase musical.

De menino pobre de Goiás Velho a um dos 
nomes mais importantes da pintura brasileira 
contemporânea, Siron diversificou também 
suas atividades. Além de esculturas e instala
ções, ele cria objetos.
- Trabalho com madeira, chumbo e ouro - 

diz o artista, que prepara atualmente o proje
to de uma praça que será construída no lado 
oriental de Berlim. (Tuio Becker)

E

ESTUDANTES CRIAM
COM O ARTISTA

T\ epois de um mês de estudo sobre a obra 
U de Siron Franco, alunos da Escola Muni
cipal Ana íris do Amaral encontraram-se com 
o pintor na manhã de ontem. O compromisso 
de meninos e artista era dar seguimento à ins
talação intitulada Enxadas, parte da retrospec
tiva de Franco em exposição no Margs. A 
atividade se repete hoje com outra escola.

Imaginação à solta e enxadas a postos, os 
32 estudantes do 2o ano do 3o ciclo (equiva
lente à 7a série) depararam com um artista se
reno e falante, disposto a esclarecer dúvidas e 
pôr a mão na massa. Nem os flashes, micro
fones e câmeras de vídeo inibiram o pintor e
os meninos. Os alunos circulavam à vontade,
montando casinhas, flores e figuras abstratas 
com as enxadas, iguais às utilizadas pelo ar
tista em sua obra.
- De uma tragédia ele faz obras boas - ava

liou Silvano Antônio Rembowski, 13.
Terminada a obra coletiva, os meninos cer

caram Franco e percorreram a Pinacoteca do 
Margs, observando as telas do pintor brasilei
ro conceituado no Exterior.Siron Franco diante de um detalhe do quadro “Caçada”
- Arte é você com a tela ou a música dizen

do “olha, assim eu vejo o mundo” - ensinou 
o artista.
- E assim cada um cria um mundo para si! 

- completou Wagner José Treib Paz, 13.
Enquanto o pintor conversava com os meni

nos, a filha Nina, 13, observava o pai em uma 
cena comum. Os amigos sempre pedem para 
conhecer o pai famoso de Nina, e o artista já 
foi várias vezes à escola da filha em sua ma
ratona em prol da arte. (Patrícia Rocha)

O QUE: mostra de pinturas de diversas fases e instalação intitulada 
Enxadas, de Siron Franco
QUANDO: de terça a domingo, das lOh às 19h. Até 4 de julho 
ONDE: na Pinacoteca do Margs (Praça da Alfândega, s/n°)

O QUE: mostra de pinturas da produção atual de Siron Franco 
QUANDO: de segunda a sexta, das 10h30min às 19h. Sábados, das 
lOh às 13h. Até 26 de junho 
ONDE: na Bolsa de Arte (Quintino Bocaiuva, 1115)
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A\ Volta do mestre
Franeo está entre nós outra vez agora com sua produ

ção atual, depois que esteve por aqui, inaugurando no Margs 
uma de suas mais importantes retrospectivas. A mostra indivi
dual de Siron na Bolsa de Arte coincide com o 20° aniversário 
da galeria, que fez questão de brindar com o artista plástico 
goiano e 18 de suas pinturas recentes e inéditas.

9,

Boa saíra
O pintor Siron Franco desembarcou em Porto Ale

gre juntamente com a mulher, Rossana, e a filha, Ni
na, para uma curta temporada. Sua primeira noite te
ve um jantar-homenagem oferecido por Marga Pas- 
quali em seu apartamento. Os diversos ambientes re
pletos de obras de arte contaram com colecionado
res, artistas e amigos de Siron. Maria Tomaselli Cir- 
ne Lima comentava com leda e Xico Stockinger, 
presenças raras na movimentação social, sua partici
pação na 2a Bienal do Mercosul. Na noite de terça- 
feira, Siron foi novamente muito cumprimentado por 
sua exposição que se inaugurava na Bolsa de Arte. O 
artista está em temporada de êxito com a mostra re
trospectiva no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli e seus novos trabalhos na Bolsa.

^ dO/(%l39

!■>

ftSIRON — O artista plástico Siron Franco abre hoje ao 
público uma exposição com seus trabalhos mais re
centes na Bolsa de Arte de Porto Alegre (Quintino Bo
caiuva, 1115). A mostra permanece até o dia 26.___

Ui 1 r»
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Duas exposições imperdíveis
Nas pinacotecas do Masca de Arte do Rio Grande do 

Sul, a maior exposição de Siron Franco, um dos mais 
importantes pintores brasileiros da atualidade. Até 04 de 
julho. Nas Salas Negras do mesmo museu, as fotografias 
do paulista Marcos Magaldi, cm mostra inédita, utilizando 

técnica especial: são revelações seletivas sobre chapa 
metálica, chamada de bromalus. A exposição vai até 20 de 
junho e pode ser vista de terças a domingos, das lOIi às 

I9h. O Margs fica na Praça da Alfândega, 1010.

uma


