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Arte
0 Margs já está se 

preparando para rece
ber a mostra de vasco 
Prado, que será aberta 
na próxima terça-feira. 
Os cuidados com a ex
posição do mestre gaú
cho estão sendo totais. 
Desde a programação 
visual, que mantém a 
mesma linha para se- 
guranças, garçons e 
monitores, que vestirão 
grandes aventais, até a 
montagem que leva a 
assinatura de Lisiara 
Simon, criadora das es
truturas em vidro, cris
tal e aço escovado. Tu
do para receber as 60 
obras de Vasco que já 
foram mostradas no 
Rio com o maior suces
so. Por lá algumas 
obras já foram adquiri
das por colecionadores 
famosos, como Renato 
Bronfman, um dos 
maiores apreciadores 
de esculturas do pais.
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Vasco Prado, um dos mais impor
tantes escultores do Rio Grande do 
Sul, abre exposição no dia 24 de 
novembro, às 19h, na Pinacoteca 
Central do Margs (Praça da Alfânde
ga). A mostra reúne trinta e duas 
esculturas em bronze, mármore, 
madeira e terracota de diversas fases. 
Além disso inclui desenhos e o lança
mento de um álbum de serigrafias 
10 gravuras inéditas em tiragem de 
100 exemplares. Vasco Prado tem 84 
anos, sendo um dos artistas mais 
conhecidos dos gaúchos, não só pela 
sua trajetória no circuito nacional

pelas suas imagens, que ocupam 
espaços públicos do Estado. A exposi
ção permanece até 20 de dezembro.
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Artes 3
SEGUNDO CADERNO TERÇA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 1998

i Do mármore ao bronze
Vasco Prado inaugura hoje uma exposição retrospectiva no Margs
erá aberta hoje, às 19h, uma A equipe de montagem criou su- anos no ateliê de sua sossegada ca- 
mostra retrospectiva de Vas- portes especiais para realçar as es- sa no alto do Morro São Caetano, 
co Prado na Pinacoteca culturas. As peças foram colocadas a última de uma rua sem carros, 

Central do Margs. A exposição sobre bases de aço escovado e vidro onde desfruta uma vista privilegia- 
reúne 32 esculturas em bronze, e receberam iluminação especial. da do Rio Guaíba e da Capital, 
mármore, madeira e terracota de - A idéia é dar a impressão de Aluno de Fernand Leger e Etienne 
diversas fases da carreira do escul- que as obras estão suspensas no ar Hajdu na Escola de Belas-Artes de 
tor gaúcho de 84 anos. O público

S
adianta Coutinho. Paris entre 1947 e 1948, Vasco é

poderá apreciar desde o primeiro O catálogo traz, além de reprodu- um dos mais conhecidos artistas 
mármore esculpido pelo artista, ções das obras expostas, textos do gaúchos. Com o amigo Xico Stoc- 
nos anos 40, até os bronzes em próprio artista, de Luis Fernando kinger, 79 anos, forma 
grandes dimensões realizados em Veríssimo e do arquiteto e crítico nômada dupla de escultores do Es- 
1998. A mostra também inclui de- de arte argentino Horacio Ruiz e tado. Já fez mais de cem exposi- 
zenas de desenhos e gravuras, um poema do português Luiz Vei- ções individuais - em quase toda a 
além do lançamento de um álbum ga Lleitão. A exposição foi previa- América do Sul, na Europa e no 
com 10 gravuras inéditas, numa ti- mente elaborada pela arquiteta Li- Japão. (Ticiano Osório) 
ragem de cem exemplares.

a mais re-

>

siara Simon, pós-graduada em Bar- 
Com um custo total de R$ 120 celona, e pelo designer gráfico 

mil e patrocínio das lojas Renner, a Alex Medeiros. Para o jornalista, a 
mostra de Vasco Prado foi organi- mostra que será inaugurada hoje 
zada em parceria pelo artista e pelo abre um novo caminho para as ar- 
jomalista Fábio Coutinho. A expo- tes plásticas gaúchas, 
sição já foi apresentada no Centro - Há um capricho em tudo. Nos 
Cultural dos Correios, no Rio, no preocupamos não apenas com as 
mês passado. Na abertura, no dia obras de arte, mas também em dar

O QUE: exposição retrospectiva 
de Vasco Prado, com 32 escultu
ras em bronze, mármore, madeira
e terracota, desenhos e gravuras
ONDE: na Pinacoteca Central
do Margs (Praça da Alfândega,
s/n°)

14, houve mais de mil visitantes. uma unidade a todos os elementos QUANDO: abertura hoje, às
- O diretor do espaço, Afonso do evento, do crachá do segurança 

Braga, pediu que fosse prorrogada até o avental do garçom, 
a visitação da mostra, mas daí já Célebre por mulheres sensuais, 
estávamos comprometidos com o míticos cavalos, touros e negrinhos 
evento do Margs - conta Coutinho. do pastoreio, Vasco trabalha há

19h. Visitação de terças a domin
gos, das lOh às 19h, até o dia 20
de dezembro
QUANTO: entrada franca

Jovem Feminina ,
bronze de 1998

FOTOS REPRODUÇAO/ZH
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A inesgotável arte de Vasco Prado
Na exposição que abre hoje, no Margs, o artista oferece um painel de sua vasta e variada produção

Silvia Abreu § arüsta- Reúne 32 esculturas em bronze, mármore, madei-
]~\ o alto do Morro São Caetano, em Teresópolis. Vasco g | ra e terracota de diversas fases, além de 31 peças, entre se-
U Prado, pode se deter, a qualquer hora do dia. observan- § rigrafias. monogravuras e desenhos. A mostra também in
do a bela e vasta paisagem que surge revelando Porto Ale- \ I clui o lançamento de um álbum de serigrafias com 10 gra-
gre. Neste recanto quase ermo. o desenhista, gravador e es- ■ r if § vuras inéditas. Parte do acervo remonta a década de 80,
cultor gaúcho ergueu sua casa/atelier. onde vive em com- * mas há übras re('entes- Procuramos mostrar as várias téc-
panhia da segunda esposa, a também artista plástica Su- ÍtjxÍSMw K nicas (lu<“ 0 Vasco produz", diz. Marcelo Moreira. O projeto
sana Alves, e da filha mais nova. Pilar, de 11 anos. Ali. ele ..JaMgr é resultado da exposição organizada pelo produtor Fabio
pode ficar em silêncio para trabalhar, sob a vigilância ca- \ ^H Coutinho. apresentada pela primeira vez em 1997.
rinhosa do assessor Marcelo Moreira, seu amigo há 15 ^ v no Centro Cultural dos Correios de Brasília,
anos. Aos 84 anos, o velho mestre que se fez conhe- O público pode apreciar desde o primeiro már-
cer no mundo por suas mulheres de formas opu- i*. $ more esculpido por Vasco, em 1941. até os bronzes
lentas e arredondadas, pelos cavalos e seus cavalei- A,. A’ em grandes dimensões produzidos em 1998. Um
ros imponentes e viris e por seus Negrinhos, conti- ^yPPpUH exemplar da “Vênus”, uma das primeiras terracotas
nua tão operante e genial como nunca. O segredo de ir com tiragem, de 1977. é outra atração. Esculturas
tanta disposição ele revela com um sorriso: “E preciso Ms ^ jj» » consagradas como ‘Torso Uruguaiana e “Égua Pas-
muita disciplina. A inspiração não vem do céu". \ tando", podem ser vistas até o dia 20 de dezembro.

Hoje. Vasco Prado abandonará a tranqüilidade e o pSéÉP*? ' 1 Nascido em Uruguaiana em 1914. Vasco nào
silêncio que tanto preza para receber amigos e admi- pensou duas vezes em aceitar uma bolsa de estudos
radores na Pinacoteca do Museu de Arte do Rio Gran- do governo francês, em 1947, para freqüentar. du-
de do Sul Ado Malagoli (Margs), onde inaugura, às . u. J u , , rante dois anos. a Escola de Belas Artes de Paris.
19h, importante exposição sob o patrocínio das Lojas Artlsta reune esculturas' gravuras e desenhos Neste period0, estudou no atelier de Etiénne Hadju e 
Renner. A oportunidade é única. Apesar de não ser uma retrospectiva, tem Femand Leger. Em 1968 e 1969, fez estágios na Polônia, Espanha. Alema- 
o peso de tal. A exposição é a mesma mostrada no Espaço Cultural dos Cor- nha e Portugal. Um dos mais respeitados artistas brasileiros, suas obras es- 
reios, no Rio de Janeiro no mês passado, porém acrescida da obra gráfica do tão em espaços públicos e em coleções particulares no Brasil e no mundo.
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VASCO PRADO

Arte de erros e acertos
Retrospectiva de obras do escultor abre hoje no Margs

Tania Barreiro Janeiro, entre 14 de outubro e Artes em 1940, abandonando- 
15 de novembro passados.

A exposição no Rio de Ja- 
meu trabalho, uma busca cons- neiro reuniu mais de mil pes- 
tante que venho fazendo atra- soas apenas na abertura, o que 
vés de erros e acertos, mas por si só expressa a importân- primeiro atelier, sob a orienta- 
motivada sempre pela minha cia do artista, com longa traje- ção de Oscar Boeira. O cará- 
visão afirmativa do homem e tória no circuito nacional, e ter de artista autodidata em 
da vida”. São palavras de Vas- peças espalhadas em vários nada o atrapalhou, pois entre 
co Prado, um dos mestres das museus do mundo. Alguns 1947 e 1968 foi bolsista do 
artes visuais gaúchas. Porém exemplos? Chile, Varsóvia, governo francês e artista con- 
palavras escritas, não orais Maldonado, Praga e Tóquio. E vidado da Polônia, Espanha e 
(todo o mundo sabe que o Vas- ainda em espaços públicos e Alemanha. Atualmente 
co é avesso a entrevistas),
abrindo o luxuoso catálogo da tina, Uruguai, EUA, Canadá, um ritmo de guri, produzindo 
individual do artista, que inau- França, Polônia, Itália, Alema- incessantemente suas peças fi
gura às 19h na Pinacoteca Cen- nha e Japão, 
trai do Museu de Arte Ado

a três meses depois.
“Esta é minha obra... é o

As heranças da fronteira
No ano seguinte montou seu

com
acervos particulares da Argen- 84 anos, Vasco Prado mantém

gurativas, que se repartem en
tre mulheres, touros e cavalos.

Sobre estes últimos, escre
veu o poeta português Luiz 

culturas em diversos materiais Lobos (Poa/62), Medalha de Veiga Lleitão: “Pastoril o cou- 
e de diversas fases, a exposição Prata na I Bienal do Metal (Var- ro, épico o volume/ breves as 
inclui o primeiro mármore por sóvia/69), 1Q Lugar no Concur- cabeças, breves como sabres/ 
ele esculpido, até os bronzes em so Nacional para o Mural da e curtas (longas) patas finas/ 
grandes dimensões realizados Assembléia Legislativa (Poa/ constelações de esporas 
no corrente ano. No vemissa- 72) e UI Grande Prêmio Kota- 
ge, será lançado ainda um ál- ro Takamura (Tokyo/84). Tan- 
bum de serigrafías com dez gra- tos méritos, ele acumulou

Entre os prêmios recebidos, 
destacam-se o 1Q lugar no Con- 

Reunindo desenhos e 32 es- curso para o Monumento Villa
Malagoli (Margs).

no
avesso dos flancos/ cavalos
suspensos no ar, com cascos na 

em terra”. Natural de Uruguaiana, 
vuras inéditas, em tiragem de quase seis décadas de duro tra- Vasco Prado conserva os cava- 
100 exemplares. A exposição já balho, sem nenhuma formação los no imaginário e os trans- 
foi apresentada no Centro Cul- acadêmica. Pois Vasco Prado forma em arte. Na cabeça, a 
tural dos Correios, no Rio de ingressou na Escola de Belas boina, que não abandona.

O gesto intenso da vida é a busca permanente

Sob o crivo humorístico
Toda a respeitabilidade do 

mestre com seu currículo in
findável não impede Luis Fer
nando Verissimo de sair-se 
com uma das suas. Ei-lo que 
diz: “Tenho uma irresistível 
compulsão de passar a mão 
nas esculturas do Vasco. Toda 
forma arredondada desperta 
este tipo de sensualidade, e 
quem nunca pensou em alisar 
uma bunda do Rodin é porque 
nunca a viu. Mas com as es
culturas do Vasco a coisa vai 
além da pura safadeza estéti
ca. Acho que o Vasco não fi
cará brabo comigo se eu dis
ser que a sua escultura é boli-

nável. Não consigo pensar 
num elogio maior”.

São duas visões diferenci
adas: a de Veiga Lleitão, líri
ca, e a de Verissimo, humo
rística. Mas ambas laudatóri- 
as. Uma obra de arte tem exa
tamente a competência de 
despertar no espectador sua 
sensibilidade individual. É a 
famosa releitura, jamais feita 
da mesma forma por duas pes
soas diferentes. Esse é um pri
vilégio que cabe ao especta
dor e que está à disposição de 
quem visitar a Pinacoteca do 
Margs até 20 de dezembro. Na 
Praça da Alfândega, s/nQ.A exposição já foi apresentada no Rio de Janeiro, em outubro deste ano
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GUARACY ANDRADE/ZH

SEGUNDO CADERNO

Bronze e argila
O salào principal do Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul está mostrando a 
nova coleção de trabalhos de mestre 
Vasco Prado, que na noite de terça-feira 
recebeu com Luiza e Paulo Amaral pa
ra o vernissage. Os trabalhos, sobre ba
ses de ferro e vidro, entusiasmaram os 
colecionadores que estiveram na abertu
ra da exposição. É importante uma visi
ta ao museu, prestigiando um dos nos
sos artistas queridos.
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