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André Petry de Abreu
mostra seus
trabalhos
noMargs

As bandeiras coloridas 

de André Petry .
De hoje até o dia 22, o Espaço Investigação do Museu de Ar

te dó Rio Grande do Sul sedla os trabalhos de André Petry De 
Abreu. Sáo bandeiras em fibra de vidro e resina, cuja coloca
ção é obtida com pigmentos próprios, tecidos, papel crepom 
e fios coloridos. As “Bandeiras” de André Petry tem dimen
sões médias de 1,30 m de largura por 70 centímetros de altura* 
e os nove trabalhos que compõem a mostra estão suspensos, 
permitindo sua movimentação no espaço.

André Petry de Abreu iniciou seus estudos em escultura no 
Atelier Livre de Porto Alegre em 1977; entre 79 e 80 partici
pou do Laboratório de Som no Centro de Desenvolvimento da 
Expressão de Porto Alegre; em 1981 concluiu o curso de ar
quitetura na Unlsinos e, atualmente, atua como professor na 
Universidade Federal de Santa Maria. Com várias participa
ções em salões, André Petry já expôs seus trabalhos em cole
tivas e individuais, tendo obtido também várias premiações. 
A mostra pode ser vista de terça a domingo, das lOh às 17 ho
ras.
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Esculturas foram executadas em fibra de vidro e 
resina

Bandeiras de Petry 

deAbreunoMARGS
A partir de hoje à noite podem ser vistas no Espaço Investi

gação do Museu de Arte do RS as “Bandeiras” do jovem ar
tista de Santa Maria André Petry de Abreu. São esculturas em 
fibra de vidro e resina, coloridas com pigmentos especiais, on
de há lugar para a aplicação de tecidos, papel crepom e fios 
coloridos. Elas têm em média 130cm de comprimento por 70cm 
e funcionam também como móbiles, estando suspensas no es
paço por fios.

André Petry de Abreu iniciou seus estudos em escultura no 
Atelier Livre da Prefeitura em 1977. Participou depois do 
Laboratório do Centro de Desenvolvimento da Expressão de 
Porto Alegre. Em 1981, concluiu o curso de Arquitetura na 
Unisinos, atuando atualmente como professor da Universidade 
Federal de Santa Maria. Sua participação em Salões teve início 

1977, no VI Salão do Jovem Artista de Porto Alegre, onde 
obteve o 2o lugar. Dentre diversas outras participações, foi 
premiado em Escultura no VI Salão Universitário de Artes de 
Porto Alegre e no Obraberta I, de São Leopoldo. Já por ocasião 
do Obraberta II, conquistou premiações, além de em Escul
tura, também nas classificações Proposta e Desenho. Em Por
to Alegre, pudemos entrar em contato com seu trabalho tam
bém na coletiva Mocidade Independente, promovida pela ga
leria Arte& Fato.

em
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ARTES PLÁSTICAS

Três novas opções 

a partir de hoje
por Luiz Carlos Barbosa

Numa só noite, o circuito de arte 
abre três exposições e realimenta 
uma reflexão sobre os suportes artísti
cos, por casualidade ou conseqüência 
de um trabalho, com nomes que vêm 
de Santa Maria. A rodada de vernissa- 
ges começa pela pequena sala do Es
paço Investigação do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Margs), às 19 
horas, quando o porto-alegrense An
dré Petry de Abreu, 28 anos, radicado 
em Santa Maria desde 1983, inaugura 
sua primeira individual com oito es
culturas em resina de fibra de vidro. O 
movimento prossegue às 21 horas na 
galeria Arte & Fato, com a abertura 
de duas individuais simultâneas. No 
andar térreo, Alphonsus Benetti, 32 
anos, expõe 17 óleos sobre eucatex e te
la e dez gouaches sobre papel, enquan- q | de Maria Lecja
to no primeiro andar, a professora e 
artista plástica Maria Leda Macedo, 
nascida em 1929, em Santa Maria, 
mostra suas composições com papel 
artesanal.

ciais, mas isso 6 uma leitura subjeti
va”. Afinal, o espectador traz a sua 
própria carga cultural e sensível, ca- 

Antiga animadora da Escolinha de paz das interpretações mais inusita- 
Arte da SEC e fundadora da primeira das. 
escola deste tipo no interior do estado 
— no Círculo Militar de Santa Maria, 
em 1950 —, de forma didática, Maria 
Leda Macedo revela todo o processo 
de confecção do papel artesanal. Para 
completar, exibe um grupo de gravu
ras realizadas neste tipo de suporte 
pelo seu marido, o historiador Rio- 
pardense de Macedo, e gouaches de 
Glória Yen Yordi - são trabalhos en
tre Cz$ 150 e Cz$ 1,5 mil. Com dois fi
lhos e sempre envolvida com a arte- 
educação e o ensino, Maria Leda Ma
cedo confessa que a experiência com a 
fabricação dc papel tem sido melancó
lica e solitária. ‘' Inventei a roda de no
vo, percorrendo as etapas mais primi
tivas”. Não é a única no Brasil a fazer 
isso: idêntica trajetória fez Otávio 
Koth, que é o responsável pela única 
publicação sobre o assunto no país.
"Sou pretensiosa. Meu objetivo é fazer 
um bom suporte, para ninguém botar 
defeito. Afinal, importar papel num 
país subdesenvolvidoé um luxo”.

Ao invés de fabricar papel e preocu
par-se com a questão ecológica — no 
Japão, por exemplo, o papel ê o lixo 
"limpo” é reciclado — como faz Maria 
Leda Macedo, André Petry de Abreu 
busca na fibra de vidro uma expressão 
contemporânea. "Comecei fazendo 
construções em acrílico e alumínio, 
trabalhando com o espaço vazio, onde menos abstrato. "O tema (no seu caso,

a figura humana em que trabalha des
de 1975) é apenas o motivo que serve 
como referencial para chegar à obra 
de arte”. Para ele, a função da arte é 
permitir uma experiência estética, vi-

E Petry respeita com entusiasmo 
esta determinação, pois para ele, nes
te trabalho a comunicação acontece 
pelo aspecto lúdico. As bandeiras, 
principal mente aquelas de cores mais 
vibrantes, causam um impacto visual 
agradável. "A obra de arte pode ser 
simplesmente um vidro que deixa 
transparecer o artista ao público ou o 
contrário”. Dizendo-se despreocupa
do com o mercado — suas peças osci
lam entre Cz$ 800 e Cz$ 1,5 mil — ele 
acha cedo para medir sucesso comer
cial. Porém, tem três individuais mar
cadas : em 5 de junho, no Museu de Ar
te de Santa Catarina; em 25 de julho, 
na galeria Macunaíma da Funarte e 
em 16 de setembro no Centro de Artes 
da Universidade de Santa Maria.

Na Sala de Exposições, também da 
Universidade de Santa Maria, 
Alphonsus Benetti realizará indivi
dual no segundo semestre, depois de 
mostrar neste mês, 15 telas na Galeria 
do IBEU — Instituto Brasil Estados 
Unidos —, do Rio de Janeiro. Seus 
óleos variam entre CzS 500 e Cz$ 2,8 
mil. Depois de passar por uma primei
ra fase de desenhos intimistas e rigor
técnico, hoje ele faz uma pintura que 
valoriza o espontâneo, com evidência 
de pinceladas bem marcadas num 
movimento pendular entre o mais e o

os materiais indicavam apenas os 
contornos’'. Hoje a produção de Petry 
se estrutura pelo movimento, rom
pendo com a escultura tradicional, 
também no uso da cor. As bandeiras 
que ele faz, dentro de uma temática tal para o ser humano. Está longe de 
realista, contrapõem com o geome- mostrar uma representação óbvia e
trismodelinhaseretalhosdetecidono direta da realidade. E por isso que 
interior da resina. "Fragmentação e nos seus trabalhos aparece apenas a 
unidade denunciam a contradição im- sugestão dos contrastes e das transpa- 
posta pelas próprias condições so- rências.
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