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Antônio Dias: um artista 

em busca de sua própria obra
nais, mas apenas como cobertura. O que ele não quer é 
Iludir o espectador com aquilo que aobrà não é.

Arte sem bitolas
Desde o último dia 10 ele expõe telas e quatro discos fei

tos com papel do Nepal nas galerias Thomas Cohn e Sara- 
menha, respectivamente. Na Luisa Strina, desde o dia 12, 
vem mostrando pinturas sobre tela e papel. Hoje, a partir 
das21h, vai exibir 10 pinturas sobre papel do Nepal — exe
cutados em maio deste ano em Taipei, na China — na Ga
leria Tina Presser (Paulino Teixeira, 36), fechando assim 
o circuito que o trouxe ao Brasil e, pela primeira vaz, a 
Porto Alegre. Sim, Dias já está na cidade, e, logo mais, às 
I5h, falará aos artistas e público interessado sobre sua 
obra e trajetória no circuito internacional na sede do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). À noite, quando 
a Tina Presser abrir suas portas, estará também sendo 
lançada uma monografia sobre sua obra recente, assina
da pelo crítico de arte Ronaldo Brito e contendo diversas 
reproduções de obras expostas nas quatro galerias.

Após atravessar uma fase denominada de “Ilustração 
da Arte”, composta por grandes telas pintadas numa úni
ca cor, Dias experimentou, já na década de setenta, pa
péis artesanais indianos e o papel de arroz da China. Em 
1977, em viagem ao Nepal, encontrou um tipo de papel ar- 
tesanal cuja textura permite o uso de tinta sem provocar o 
vazamento do papel industrial conhecido, além de apre
sentar a vantagem de não ser atacado por microorganis
mos, evitando manchas. Nele, passou a aplicar pigmentos 
metálicos, óxldos e grafites que, no dizer de Sandro Sproc- 
cati, um dos maiores críticos de arte contemporânea da 
atualidade, desenvolvem uma ação em profundidade en
tre os emaranhados internos da rede de signos, que acaba 
por coincidir com a qualidade da operação, com a sua es
pessura.

Dias, no entanto, nega-se a estabelecer um vínculo en
tre a arte e a política. Para ele, a criatividade não aceita 
bitolas, “e a política, em arte, é uma dessas bitolas”. E 
vai mais longe: “Não acredito em política hoje. Em qual
quer lugar do mundo, no Brasil, na Itália, na Alemanha, 
política è sinônimo de politicagem, escândalo, descrédito, 
conchavo, coisa espúria. É política com p minúsculo. Hoje 
o papel do artista na sociedade, eu diria que é o de qual
quer outro profissional. Como um datilografo, ele deve 
realizar bem o seu trabalho, desempenhar bem sua tare
fa, seu ofício”.

Por MARIA LÚCIA FRÓFS
Editoria 2° Caderno/ZH

Toda obra inventiva á um colapso no entendimento. 
Quem diz isso é um artista cujo trabalho percorre um ter
ritório de significações ambíguas e, portanto, como defi
niu o crítico Frederico Morais, rico em indagações estéti
cas e intelectuais, um universo denso e tenso, que não se 
entregará facilmente num primeiro encontro ou aborda
gem. Ainda hoje, passados 20 anos desde que decidiu em
preender uma eterna viagem na tentativa de aperfeiçoar 
o relacionamento com sua própria criação, um “work in 
progress” segundo Morais, nela persistem as zonas obs
curas e indecifráveis até pelo autor.

Duas décadas na Europa, onde elegeu Milão como cen
tro irradiador de sua produção, e ao longo das quais estu
dou estética, filosofia, arte e ciência, foram suficientes 
apenas para que o paraibano Antônio Dias, 41 anos, che
gasse à conclusão de que "todo o trabalho deve ser inteli
gente, mas é importante, ao mesmo tempo, colapsaro en
tendimento. Todo trabalho bom, realmente inventivo, vai 
contra a lógica e a razão”. Para ele, o pensamento Dadá 
é, ainda, o melhor caminho, o mais importante. Transgre
dir, portanto, ê fundamental.

Nesse processo, porém, algo mudou. Ao chegar ao Rio, 
recentemente, para inagurar uma exposição em cadeia 
de suas obras atuais, envolvendo quatro grandes galerias 
do País — a Thomas Cohn Arte Contemporânea e a Sara- 
menha, do Rio, a Luísa Strina, de São Paulo, e a Tina 
Presser, de Porto Alegre — encontrou trabalhos seus ex
postos na mostra “Opinião 66”, revivida pela Galeria de 
Arte do Banerj, fase que lhe rendeu inclusive um prêmio 
na Bienal de Paris. Comen}indo-os, o artista afirmou: 
“Naquele tempo meu trabalho era obviamente juvenil. 
Era uma espécie de vômito. Hoje ele é mais seco, distan
ciado da emoção, porém, menos árido do que o seu perío
do inicial europeu”.

A preocupação construtiva, conceituai, de sua obra 
atual, está expressa em símbolos como o martelo, o ma
chado e o osso, elementos, de acordo com o próprio Dias, 
ligados a uma “consciência de trabalho”. Ele diz que não 
pretende criar qualquer idéia de ilusão, motivo pelo qual 
nunca usou a cor como atmosfera, como harmonização de 
tons, como veículo para espaços ilusórios, tridimensio-
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Grafite, ouro, óxido de ferro e grafite 
sobre papel do Nepal

Antônio Dias

em Rotterdam, Berlim, 
Bréscia, Milão, Munique, 
Pádua, Gent, Basel, Bruxe
las, Buenos Aires e Bolo
nha. Em 1973, voltou á Bie
nal de Paris, desta vez pela 
representação italiana.
Em 80, representou o Bra
sil na Bienal de Veneza. No 
ano seguinte, entrou na 
Bienal de São Paulo pela 
representação brasileira.
Sua última exposição no 
Brasil foi em 83, na Galeria 
Thomas Cohn.

Já em 64, com uma expo
sição na Galeria Relevo, 
apresentada por Pierre 
Restany, fundador do Novo 
Realismo e então no auge

Pigmento, grafite e ouro sobre papel do NepalTraietóna do seu prestígio internacio
nal, Dias explodia no cená
rio da arte carioca brasilei
ra. No ano seguinte, foi um 
dos maiores destaques da 
mostra “Opinião 66”, ao la
do de Rubens Gerchman e 
Hélio Olticlca. Participou 
de mostras internacionais 
de grande importância, co
mo “A Figuração Narrati
va Na Arte Contemporâ
nea” e “O Mundo em Ques
tão”, ambas realizadas em 
Paris. Em 67, transferiu-se 
para a capital francesa e, 
em 68, para Milão, como 
contratado do estúdio Mar- 
conl, a partir do qual cons
truiu sua carreira interna
cional. Nos dois últimos

anos, representou o Brasil 
na inauguração da ala nova 
do MOMA de Nova York, 
participou da Bienal de Sid- 
ney e realizou uma indivi
dual no Museu de Belas Ar
tes, em Taipei. Além disso, 
obteve uma consagradora 
retrospectiva de sete salas 
no Lenbachhaus de Muni
que.

Artista brasileiro de 
maior currículo internacio
nal, Antônio Dias vive em 
Milão desde os anos 60, 
apesar de ter nascido em 
Campina Grande, na Pa
raíba, em 1944. Sua baga
gem profissional inclui 
mais de 60 individuais e 
participações em inúmeras 
bienais e coletivas realiza
das nos cinco continentes. 
Expôs individualmente, pe
la primeira vez, no Brasil, 
em 1962. Em 1966 represen
tava o País na Bienal de 
Paris. Realizou individuais

Atualmente, no exterior, 
tem exposições marcadas 
para Tóquio, no Hara Mu- 
seum, e no Museu Alvar 
Alto, na Finlândia. Em 
novembro, após treze anos, 
realiza uma individual em 
Milão, cidade que escolheu 
para fixar residência.
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sados, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, sobre 
sua obra e experiências 
profissionais. À noite, por 
ocasião da abertura de sua 
exposição na Tina Presser, 
será lançada uma mono
grafia, assinada pelo críti
co de arte Ronaldo Brito, 
sobre o trabalho recente do 
artista, com reproduções 
de várias das obras expos
tas. Programa obrigatório 
para os que buscam sensi
bilidade e emoção no resul
tado do fazer artístico.

MARIA LÚCIA FRÓES

11TI
Indiscutivelmente, tal 

vez a exposição mais im
portante que Porto Alegre 
terá a oportunidade de ver 
este ano será inaugurada 
no próximo sábado, na Ga
leria Tina Presser. Ela fe
cha um circuito que inclui 
também as galerias Tho- 
mas Cohn Arte Contempo
rânea e Saramenha, do 
Rio, e Luisa Strina, de São 
Paulo, todas exibindo 
atualmente a mais recente 
produção do artista brasi
leiro contemporâneo de 
maior circulação intema- 

I cional: o paraibano Antônio 
Dias, 41 anos. Desde 1967 
ele vive em Milão, embora 
venha pelo menos uma vez 
por ano ao Rio, e chegou 
desta vez ao Brasil afir
mando que “oitenta ou no
venta por cento da pintura 
que está se fazendo aqui é 
retrógrada”. Já deve estar 
dando o que falar, certa
mente.

Na Tina Presser, ele vai 
mostrar 10 pinturas sobre 
papel do Nepal, realizadas 
em maio deste ano em Tai- 
pei. Na realidade, a exposi
ção é resultado de uma ex
periência de vida do artista 
no Nepal, onde viveu em 77, 
e da descoberta de um pa
pel através do qual vislum
brou a possibilidade de am
pliar ainda mais sua lin
guagem carregada de 
símbolos. Com vinte anos 
de carreira e mais de 60 in
dividuais realizadas nos 
cinco continentes, Dias foi 
o único brasileiro a repre
sentar o Brasil na inaugu
ração da ala nova do MO- 
MA de Nova York, em 84. 
intitulada An International 
Survey of Recent Painting 
e integrada por 150 artistas 
convidados para abrigar 
toda a produção contempo
rânea mundial.

Na tarde do próximo sá
bado ele estará em Porto 
Alegre, quando vai falar ao 
público e artistas interes- 
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