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0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem a satisfação 
de apresentar a Mostra Retrospectiva da Obra do Escultor Gaúcho JACI SANTOS.

O escultor, com 31 anos de idade, conta ccm dezesseis 
de atividade artística. Ex-engraxate, jomaleiro e vendedor de laranjas,ori- 

undo das vilas populares e marginais da zona sul de Porto Alegre, 

pelas dificuldades e desorientação ccm as quais a sociedade contempla os pi

vetes e pixotes da vida, com seu talento e esforço pessoal, 

soube sobrepujar as trapaças da sorte

passando

apesar de tudo , 

e tomar-se um escultor destacado.Hoje 
tem suas obras espalhadas pela Itália, Suécia, Alemanha, Canadá e Argentina, 

entre outros.

Aos 14 anos ccmeçou a fazer xilogravura com Danúbio 
Gonçalves a quem fora apresentado pela professora Cristina

Cursou

Balbão.

o Atelier Livre da Prefeitura onde conheceu o 
escultor GUMA, com ele fazendo estágio e tomando-se grande amigo.

1970 estreou na Galeria Pancetti. Mas, a vida ain- 

. Teve de trabalhar cerno metalúrgico 
guida viu-se envolvido por uma série de problemas que lhe vieram dificultar 

a carreira.

da lhe reservara muitos revezes e em se-

Hoje conta ccm o apoio de pessoas importantes 
ra Chaves Barcellos, Danúbio Gonçalves, Guma, Padre Romulo, Anico, Nilton Ma

ia, Maria TamaseHi, Terezinha Pelegrini, Luis Inácio Franco de Medeiros, 

tonieta Abad, e outros.

como Ve

An

Sua arte tem forte influência africana. Remontando às 

consegue simultâneamente o mistério do sincretismo 

do atual. É autor da famosa imagem de Nossa Senhora de Todos

raizes ,
e a comunicação

os Povos.
Pretende fixar residência em São Paulo e dar novo iim

pulso à sua carreira a partir de uma nova etapa em sua vida.

AMILTON MARQUES
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CURRICULUM VITAB

1980 - Coletiva, com alunos da LBA na Paróquia de 
Sta. Terezinha., em Porto Alegre,

- Coletiva de Artes,Assembléia Legislat. POA 
1384 - Mostra Coletiva, na Semana da Cultura Be -

gra, Assembléia Legislativa. Porto Alegre,
- Participa na "Semana Mário Quintana",no Mu 

seu de Arte do Rio Grande do Sul.
- Coletiva, na EXPOINTER, Esteio - RS.
- Individual no Solar dos Câmaras. P.Alegre.

1985 - Coletiva, Semana da Cultura Negra, Assem -
bléia Legislativa. Porto Alegre.

- Coletiva, Galeria de Arte BRDE. P.Alegre.
- Coletiva, na Multifeira, Esteio - RS.
- Coletiva, com artistas do P.C., FGT. POA.
- Mostra Individual,Galeria Gestual,S.Leop .
- Coletiva, Faculdade Canoense,Canoas - RS .

1986 - Coletiva, Semana da Cult.Negra, P.Alegre.
c/Antonieta Abad e outros. Pronto

ção da Casa do Poeta Riograndense, na Ass. 
Legislativa. Porto Alegre.

- Coletiva, Fund.Gaúcha do Trabalho.P.Alegre
- Retrospectiva dos 16 anos de sua escultura 

no MARGS,c/apoio da Casa do Poeta.P.Alegre

DEPOIMENTOS
GUMAs Quando Jaci ingressou em meu atelier, notei 
que seus relevos viriam a prometer muito. E o mes 
mo cumpriu com aquilo que eu esperava.Hoje 
formas desprenderam-se mais, representando a arte 
negra, tema este que ele mesmo tem no seu íntimo.
DANÚBIO: Jaci vem suportando a dureza de sua ex - 
pontânea determinação na arte. Ele, escultor nati 
vo,tem sido estimulado e reconhecido por poucas 
pessoas sensíveis que entenderam a raridade de 
seus dotes criativos.Devemos, portanto,apoiar 
te artista autêntico.
ANTONIETA ABAD: Jaci Santos é um artista nato.Su
as esculturas simbolizam sua ânsia de perfeição e 
de liberdade.
EUNICE GRUMAN: Jaci não agrega nada de supérfluo 
a suas esculturas. Nenhuma curva,nehum volume 
gratuito. Tudo alí tem algo a dizer e o diz bem.

JACI DOS SANTOS CORDEIRO JACI SANTOS

Nasceu em Porto Alegre,RS a 19 de junho de 
1955. Ingressou no Atelier Livre da Prefeitura 
em 1970, apresentado pela Profa. Cristina Bal- 
bão, onde fez estágio em gravura com Danúbio 
Gonçalves. A mesma professora o apresentou ao 
escultor Guma, com quem realizou longo estágio 
em escultura. Em 1984, passou a integrar o De
partamento de Artes Plásticas da Casa do Poeta 
Riograndense. Em 1985 completou 15 anos de ati
vidades artísticas, tendo participado em mais 
de trinta mostras de arte.

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul,
1986, apresenta uma mostra retrospectiva dos de. 
sesseis anos de sua escultura.

Jaci figura com destaque no livro História 
da Arte Brasileira, de Hilda Hbber Harres,Ed.Sa 
gra, Porto Alegre, 1980.

em

- Coletiva,

Nelson Fachinelli 
(Presidente)

1970 - Mostra de Esculturas, juntamente com Gu
ma, Galeria Pancetti,Porto Alegre.

1971 - 1§ FEARTE - Gramado, RS.
1972 - Mostra Individual,Atelier Livre,P.Alegre
1973 - Coletiva, Galeria Gerdau, Porto Alegre
1975 - Mostra Individual,Bamerindus, P. Alegre

- Coletiva, Galeria Eucatexpo, P. Alegre
- Menção Honrosa no IV Salão Universitário 

Real, do DEE, Porto Alegre.
- IV Salão do Jovem Artista, Porto Alegre

1976 - Arte Negra Real,Soc.Floresta Aurora, POA
1977 - Mostra Inaugural,Atelier GOMA, P. Alegre
1978 - Mostra Inaugural da Loja Decorart, junta

mente com Glauco Pinto de Morais e 0 es
cultor GUMA. Porto Alegre,RS.

- Leilão de Artes,Galeria do Centro Comer
cial de Porto Alegre.

- Inauguração da Galeria Opus.
- VII Salão Universitário,Gal.Sete Povos .
- Mostra Inaugural do Museu de Arte do RGS
- 2ôlugar, VII Salão do Jovem Artista. POA

suas

es-

P. Alegre

é
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QUARTA
SHOW
ROSEMERY - No Le Club (Joio Tel- 
les, 54), is 23h, de quarta a sábado. 
Show com a cantora e grupo. 
BANOANEON 
(Joio Telles, esquina Oswaldo Ara
nha), ás 22h30min. Show de som pop. 
Couvert CzS 20,00.
DANTE LEDESMA — No Joâo de 
Barro (República, 546), ás 22h. Show 
de música nativista.
CIRCUITO EMOCIONAL - No Ver
melho 23 (Bento Figueiredo, 23), ás 
23h. Música instrumental. Couvert CzS 
15,00.

No Bar Ocidente

RECITAL
ALEXANDRE LOUZADA - Nofoyer 
do Teatro Sáo Pedro (Praça da Ma
triz), ás 12h30mln. Recital com o violo
nista. Apoio Susec. Entrada franca.

TEATRO
O ASSASSINATO DO CRÍTICO 
TEATRAL — No Teatral de Câmara 
(República, 575), ás 21h. Lançamento 
do projeto de Teatro Líllan Lemertz, 
com a peça de Camilo de Lélls. Ingres
sos a CzS 15,00.

CONCERTO
MÚSICA EUROPÉIA DO SÉCULO
XIX — No Teatro da Ospa (Indepen
dência, 925), ás 21 h. Apresentaçáo úni
ca do violonista japonâs Takeshi Koba- 
yashi. No programa, músicas de De- 
bussy. Chopin, entre outros. Ingressos 
no local ena Panvel doCalçadáo.

FILME
RETROSPECTIVA ARNALDO 
JABOR— Na Cinemateca PauloAmo- 
rim (Andradas, 748), ás 17h, 19he 21 h.

Exlbiçáo de "Toda a Nudez Será 
Castigada". Ingressos no local a CzS 
4,00.

EXPOSIÇÃO
JACI SANTOS — NoMargs (Praça da
Alfândega), ás I9h, Inauguração da 
mostra de esculturas de Jacl Santos.
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Pedra sabão e 

madeira na obra 

de Jad Santos
por Luiz Carlos Barbosa

O escultor Jacl Santos, 
porto-alegrense de 31 anos, 
integra a programação do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul com uma exposi
ção individual que Inaugura 
hoje às 19 horas. Com 26 pe
ças de pequenas e médias di
mensões, em pedra sabão e 
madeira, a mostra ocupará 
a Pequena Galeria, no 2? an
dar do Margs, até 27 deste 
mês. As obras pertencem ao 
acervo do artista e a cole
ções particulares, reunidas 
numa individual que come
mora os 16 anos de produção 
de Jaci Santos, que ingres
sou no Atelier Livre da Pre- * 
feitura em 1970. Neste mes- | 
mo ano, com a participação | 
do também escultor Guma, Q 
Jaci Santos fez sua primeira J 
exposição, na extinta gale- J 
ria Pancetti, de Porto Ale- o 
gre

m

G. i% , i i mmMmmmÊmm ■■■■■
• A arte è uma parte de peças de Jaci Santos na Pequena Galeria do MARGS

mim mesmo, onde posso ex
pressar e transmitir minhas 
emoções: é uma maneira de 
falar em silêncio”, declara
ções do artista, segundo ma
terial de divulgação do 
Margs. Ele estudou com Da
núbio Gonçalves, Guma, Ve
ra Chaves Barcellos, Anico 
Herkovits e Maria Tomasel- 
li Cirne e Lima. No seu currí
culo participação em vários gem". Conhecedora do te

ma, entre 1983 e o ano passa
do dirigiu o Projeto de Me
lhoria de Materiais para os 
artistas do Brasil, organiza
do pela Funarte. Ela é pro

fessora e convidada da Uni
versidade Federal do Rio de 
Janeiro e do curso de Pintu
ra do Museu de Arte Moder
na do Rio de Janeiro.

ALEGRETE
O artista plástico Paulo 

Houayek, com individual na 
galeria Tina Presser, inau
gura outra exposição nesta 
quarta-feira. Será às 20 ho
ras na galeria Sobrado, de 
Alegrete — sua cidade natal 
— com uma série de dese
nhos, aquarelas e acrílicos 
sobre tela. Radicado no Rio 
de Janeiro, onde leciona pin
tura, na Universidade Fede
ral, Paulo Houayek vem re
novando sua pintura na dire
ção das texturas e dos volu
mes. Porém, na exposição 
de‘Alegrete, predomina sua 
produção sobre papel, dese
nhos e aquarelas, que não se
rão vistos em Porto Alegre. 
A galeria Sobrado fica na 
rua General Sampaio, 1.204, 
em Alegrete, onde a mostra 
permanecerá até dia 24 des
te mês.

sora paulista Katie van 
Scherpernberg participa de 
um encontro programado 
pelo Margs para hoje às 17 
horas. Pintora, gravadora e 
desenhista, ela falará sobre 
a "Importância dos mate
riais na formação da ima-

salões e uma individual no 
Atelier Livre da Prefeitura.

ENCONTRO NO MARGS 
A artista plástica e profes-
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MAURO PEÇANHA - No Angra 
dos Reis (Cristóvão Colombo, 1908), ás 
21 h, de terça a sábado. MPB e suces
sos Internacionais.

PEDRO HOMERO - No Sagltarlus 
(José de Alencar, 578), ás 21h, de se
gunda a sábado. MPB esucessos Inter
nacionais.

HÉLIO PINHEIRO - Na Casa de 
Peixes Tarrafa (Avenida Brasil, 1424), 
ás 21h, diariamente. MPB e sucessos 
Internacionais.

SERGINHO — Na Churrascaria Chl- 
marráo (Pernambuco, 2353), ás 21 h, 
de segunda a sábado. MPB e sucessos 
internacionais.

CLÁUDIO BARALDO, ANA LUlZA 
GOGNOY E FELIPE LISALD - No 
Ponto de Referência (Getúllo Vargas, 
327), ás 21h, diariamente. MPB e su
cessos Internacionais.

TENINSON RAMOS - No Embar- 
caçáo (Avenida Sáo Pedro, 825), ás 
2ih, de segunda a sábado. MPB e su
cessos Internacionais.

CLÒVIS E SÔNIA MARQUES — No 
Besalu Bar (Cristóvão Colombo, 2363), 
ás 21 h. MPB e sucessos Internacionais.

GRUPO HARMONIA — Na Chur
rascaria do Parque Harmonia, ás 21 h, 
diariamente. Show e danças folclóri
cas. __________

ria Arte e Fato Santo Antônio, 421), em 
horário comercial, de segunda a sába
do. Gravuras e fotos.
JACI SANTOS — NoMargs (Praça da 
Alfândega), das lOh ás 17h, terça a do
mingo. Mostra de esculturas.

ESCULTORES E PINTORES - No 
Bancc Francês e Brasileiro (Siqueira 
Campos, 824, 5? andar), em horário 
bancário, de segunda a sexta-feira. 
Coletivo de esculturas e pinturas. 
PAPEL ARTESANAL - Na Delphus 
(CrlstovâoColombo, 1093), em horário 
comercial, de segunda a sábados. Co
letiva.
IMAGENS DE NOVA YORK 
Bolsa de Arte (Quintino Bocalúva, 
1115), em horário comercial de segun
da a sábado. Pinturas de Ivan Pinhei
ro Machado.
PAULO HOUAYEK - Na Tina Pres 
ser (Paulino Teixeira, 35), em horário 
comercial, diariamente. T elas 
MARIA LUlZA BAETEGEN - No 
Teatro Sáo Pedro (Praça da Matriz), a 
partir das 9h, diariamente. Maria 
Lulza e Ublratan Paiva de Oliveira, 
expõem fotos.

FLAVIO BICCA ROCHA - Na Com
panhia de Arte (Andradas, 1780), ás 
21h30min, de sexta a domingo. Show 
com o cantor e compositor. Ingressos 
no local a CzS 30,00.
LEOPOLDO RASSIER - No Clube 
Farrapos, ás 23h, sexta-feira. Show 
com o cantor e compositor, participa
ção dos Bollchelros. Ingressos no lo
cal.
PRODUTO URBANO - Na Dancete- 
rla Nosso Bar, em Gramado, ás 23h, 
sexta-feira. Show com a banda de 
rock.
TOM DA BAHIA — No Alamblque's 
(Independência, 30, conlunto 17), ás 
21 h. Apresentação da dupla Tom e Di
to.
DUO EM PRETO E BRANCO - No 
Teatro de Câmara (República. 575), ás 
2lh, de sexta a domingo. Show com a 
dupla Wado Barcelos e Waldlr Garcia. 
Ingressos a CzS 25,00.
SHOW DE ROCK - Na Terrelra da 
Tribo (José do Patrocínio, 527), ás2lh, 
sextafeira, Ataualpa Y os Panques, 
Júlio Reny, entre outros. No domingo, 
apresentaçáo de música popular gaú
cha com Felipe Franco, Alex Souza, 
entre outros. Ingressos CzS 25,00. 
GUINHA RAMIRES - No Bar Porto 
Fino (Dona Laura, 329), ás23h, sába
do. Show com o autor e compositor. 
Couvert CzS 15,00.

TIMM®
PARENTES ENTRE 

PARÊNTESES - No Teatro Sêo Pe
dro (Praça da Matriz), ás2lh, de sex
ta a domingo. Peça de Flávlo Souza 
com direção de Irene Brietzke. Ingres
sos no local a CzS 50,00 (platéia), CzS 
40,00 (camarote central), CzS 30,00 
(camarote lateral), e CzS 20,00 (gale
ria).

RENATO PAPAI E MAMÃE — No 
Teatro Presidente (Ben|amlm Cons- 
tant, 1773), ás 21 h. Peça de Renato Pe
reira com interpretação do autor. In- 
gressos no local a CzS 50,00.

A MALDIÇÃO DO VALE NEGRO - 
No Teatro do Clube de Cultura (Raml- 
ro Barcelos, 1853). ás 21 h. Peça de 
Luiz Arthur Nunes e Calo Fernando 
Abreu; direção de Luiz Arthur Nunes. 
I ngressos no local a CzS 50,00.

A RONDA — No Teatro do Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), ás 21h. 
Texto de Arthur Schitzler com adapta
ção e direção de Federico Wolf. In
gressos no local a CzS 40,00.

GERMINAR — No Teatro da Alian
ça Francesa (Joâo Manoel, 282), ás 
2lh. Peça do grupo Todo canto com di
reção de Paulo Oliveira. Ingressos no 
local a CzS 30,00.

A BOSSA DA JUVENTUDE - Na 
Sala Álvaro Moreyra (Érlco Verlssl- 
mo,307), ás 21h, de sexta a domingo. 
Peça de Renato Campáo e Patsy Ceca- 
to. Ingressos no local a CzS 50,00.

CLÊO E DANIEL — No Teatro do 
Ipê (Borges de Medeiros, 1945). ás21h, 
de sexta a domingo. Peça baseada em 
texto de Roberto Freire com adapta
ção de Angel Palomero. Ingressos no 
local a CzS 50,00.

Na

IMflLDflg
RETROSPECTIVA ARNALDO 

JABOR— Na Cinemateca Paulo Amo- 
rlm (Andradas, 748), ás 17h, 19h e 21h, 
de sexta a domingo. Na sexta, exibição 
de "Tudo Bem". Sábado, "Eu Te 
Amo", domingo "Eu Sei Que Vou Te 
Amar".

IMNKgÃ
DANÇA 86 — No Teatro Renascença 

(Érlco Veríssimo, 307), ás 21h, de sex
ta a domingo. Apresentação de dois 
grupos por noite. Na sexta-feira, Phoe- 
nlx e Prisma; Geração e L'Expres- 
slon, no sábado; domingo, apresenta
ção de Maiuro e Folcloamerlca. In
gressos no local.

FESTIVAL DA MODA DA REGIÃO 
DOS VINHEDOS — Nos Pavilhões da 
Festa da Uva, Inauguração na sexta. 
Até domingo diversas atraçOes, apre- 
sentaçáode moda, corais, balés, entre 
outras.

©(n]©W
ROSEMERY - No Le Club (Joâo Tel- 
les, 54), ás23h, sexta esábado, últimas 
apresentações da cantora em Porto 
Alegre.
KID ABELHA — No Glgantinho, ás 
21h, na sexta-feira. Sábado, em Pelo
tas no Paulistas F. C.; domingo, apre
sentação no Recreio Juventude, em 
Caxias. Ingressos para o Glgantinho 
CzS 50,00 (arquibancada), e CzS 70,00, 
(cadeira numerada).

FESTA DA BERGAMOTA - Em 
Sâo Sebastião do Cai, de sexta a do
mingo.
DA POLENTA E DO VINHO - Em 
Barra do Ouro, município de Osório, 
sábado e domingo. Comidas típicas e 
escolha de rainhas.

M@[nni
GUERRA CIVIL ESPANHOLA - No 
Museu de Comunicação ( Andra
das, 959), em horário comercial, de se
gunda a sexta. Mostra de cartazes. 
IMPRIMA E REGISTRO - Na Gale-

NORBERTO SANTOS - No Bar Tem
po Contemporâneo (Joaquim Nabuco, 
315), ás 21h, diariamente. MPB e su
cessos internacionais.

pikMmtóiji®
CÉU DE INVERNO - No Planetá

rio da Ufrgs (Ramlro Barcelos, esqui
na Ipiranga), ás 20 h sábado e domin
go. Programa para adultos que mos
tra o céu de Porto Alegre nesta época 
do ano. Ingressos no local a Cz* 9,00 e 
CzS 4,50.

DE CANÁRIOS-Na Vicente da Fon
toura, 2825, das 9h ás 18h de sexta a do
mingo. Mostra de canários, periquitos 
e aves exóticas.
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ARTES PLÁSTICAS

aiugar uma Mas este escultor auto 
data, cujo equívoco funda
mental foi ter de encontrarSSKSSSSÈ [r- ■> meu

parede de um presídio, que oZ-os tem
castiga perto de 1.100 pre- 0„0 , , , .__ £ „ , sos, fala aos tropeços. Hasos E o Presidio Central de 31 anos nàQ tenhP Jasa„ A

orto Alegre. La, entre cen- História vai contabilizando,
tenas de condenados — al- ____ _ , , ■
guns há dezenas de anos - «“ei"sabeum*adesses
está Jact Santos. Ele é um ,um f™amento, um ajuste
norto-aleerense de 11 nrn, flscah De Uma ternura »™s- 
P ., . ^ -t , ’ teriosa, seduz sem artima-brasileiro. Nasceu de uma „ L- .
família de quatro Irmãos e "bas Nao ™‘Pa "ln,Sliem
■malrmà. Crlou-se ali no ?blarsnua estrada ‘°rtuosa- 

{údpudA usue,.,.,, Claro que acredito em
■^pij ajuoly o|ad (cjopczuoíeus, em cada pessoa vejo 
‘'SH/arôaiv ojjoj - ç cjbs £'risto”. Aí respira com uma 
-popqBjsa ‘jbidijo (B)oJiaojicrptxanha segurança de sua 

, berdade. Intrigante, forne- 
e argumentos a certa cor- 
ente filosófica que diz ser a 

OVÒVOI.JIION 3 OV3fberdade um estado da al

ue um religio
so. “Quando eu sair daqui, 
ele quer me levar para a Itá
lia. Preciso me aperfeiçoar, 
daqui a três anos vou fazer 
20 anos de escultura”. Sem
pre fez peças únicas, que sig
nificam pouco retorno em 
dinheiro. No setor de valori
zação humana do Presídio 
as ferramentas são inade
quadas 
grossos —, consegue criar 
menos de cinco esculturas 
por mês. Jaci Santos quer 
experimentar na terracota, 
no bronze, fazer seus volu
mes lisos, rosados e verdes 
no metal e no barro. F^ormas 
que despertam o desejo de 
tocar, porque apaziguam. 
Transmitem delicadeza, co
mo um gesto de carinho dos 
braços musculosos que as 
constroem; que também 
lembram João Valjean, a 
carregar a pequena Fanti- 
ne, cuidadosamente.

comida antes de poder criar 
imagens, não tem ambições. 
“Apenas ser acreditado, um 
lugar sossegado para mo
rar, ‘alimentação direita’. 
Nunca feri ninguém, nem 
envolvi meus amigos nos 
meus problemas particula
res". Eram tantos, um líder 
de vila tem muitos proble
mas:

formões muito

’A fome, o frio das 
crianças. As pressões". Re
signado, não culpa ninguém, 
apenas deseja uma vida "cer
ta". "Para insistir no erro tem 
que ter cara-de-pau ou uma 
personalidade muito forte”. 
Não se considera em ne
nhum desses casos. "Perto 
dos 40, ou melhora ou tá per
dido”.

'BJ
op

•SH/:»8aiV ojjoa - t^I6a

na.
I Aliás, Jaci Santos tem 

lensamento maniqueísta 
[ue faz lembrar João Val- 
ean, o protagonista de “Os 
Aiseráveis”, o célebre ro- 

___nance de Victor Hugo. Co-

um

João Valjean, de Victor 
Hugo, não se perdeu, apesar 
do inspetor Javerte e do sórdi
do explorador Thenardier — ><

As esculturas 
que libertam

Página 5
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Jaci quer mesmo é empurrar a vida pra frente', estudar e aperfeiçoar sua arte

A emoção da liberdade 

nas mãos do escultor
i

São 27 obras em pedra sabão e madeira, 
de Jaci Santos, expostas no MARGS, 
resultado da busca de liberdade que 
nunca conheceu, aquela essencial do 

prato de comida e que o levou a 
assalto frustrado e pena de 12 anos

mo o personagem do autor 
francês, Jaci Santos tem 
uma inevitável noção do cer
to e do errado. Nesta pers
pectiva é um tipo para ficção 
de caráter universal. Mons
truosamente humano, cati
va, na sua dignidade. Só dei
xa de fazer suas esculturas 
em dia de visita. Todo mês 
manda o dinheiro para o sus
tento e a escola dos três fi-

um velho oficial da Batalha 
de Waterloo. João Valjean 
santificou-se depois de co
nhecer o bispo de Digne, sal
vou a vida de um revolucio
nário de 1848 e fez a felicida
de de muitos pobres, como a 
pequena Fantine. Jaci San
tos, no Sul do Equador, pas
sa os mesmos sentimentos 
daquele condenado das ga
lés. Também está cercado

chia, agüenta no peito.
Jaci Santos poderia entrar 

para um romance do tipo 
histórico,

por Luiz Carlos Barbosa lhos. Quer que os guris estu
dem. Ele mesmo quer estu
dar. “Quando eu sair daqui 
vou me informar, me aper
feiçoar na arte. Empurrar a 
vida pra frente’’. Agora sua 
arte está valorizada, as es
culturas valem de Cz$ 500 a 
Cz$ 10 mil. “Nunca tive as 
condições que tenho agora”. de Victor Hugo, Jaci Santos 

Mas este escultor autodi- também conhece um religio- 
data, cujo equívoco funda- so. “Quando eu sair daqui, 
mental foi ter de encontrar ele quer me levar para a Itá- 
comida antes de poder criar lia. Preciso me aperfeiçoar, 
imagens, não tem ambições.
"Apenas ser acreditado, um 
lugar sossegado para mo- pre fez peças únicas, que sig- 
rar, ‘alimentação direita’. nificam pouco retorno em 
Nunca feri ninguém, nem dinheiro. No setor de valori- 
envolvi meus amigos nos zação humana do Presídio 
meus problemas partícula- as ferramentas são inade- 
res”. Eram tantos, um líder quadas — formões muito

grossos —, consegue criar 
menos de cinco esculturas 
por mês. Jaci Santos quer 
experimentar na terracota, 
no bronze, fazer seus volu
mes lisos, rosados e verdes 
no metal e no barro. Formas

do mal e do bem, dos justos e / 
dos fariseus. Na inaugura
ção da exposição do Margs 
circularam muitas pessoas, 
amigos que apoiaram o tra
balho de Jaci. Sensível, em
bora calejado, ele sabe dife
renciar o joio do trigo.

Como a cativante criatura

“Do rio que tudo arrasta / 
Se diz violento / Mas não se 
dizem violentas / As mar
gens que o oprimem". Estes 
versos de Bertold Brecht 
causam impacto, porque 
traduzem uma visão da vio-

representaria 
com certeza um lado, uma 
fisionomia da sociedade 
brasileira, que deve mais a 
Jaci do que aos financistas 
internacionais. “Tudo que

mum Adquirem mais força, casa e (azer % ■
quando estão num cartaz, na trabalho„ Patétic0 na sua 
parede de um presidio, que simpllcldade ombros ten. 
castl|a pertci de 1.100 pre- sos fala aQS t „Ha
sos E o Presidio Central de 31 anos nâ0 tenh0 Jasa„ 
Porto Alegre. La, entre cen- Hlstória vai contablllzando
tenas de condenados - al- quemsabeumdladessesfaz 
guns ha dezenas de anos - um saneament0i um ajuste 
esta Jaci Santos^ Ele e um flscaL De uma ternuraJmls.
porto,-alegrense de 3} anos' terlosa, seduz sem artima-
brasile.ro. Nasceu de uma nhas Náo cul ntn ém 
família de quatro Irmãos e la sua estra£a tortsuosa 
uma .rma. Criou-se ali no „c]ar0 acredlto em
bairro Cristal, viveu num D em cada a 
casebre pendurado num da- Crlflt0„ M com umJa
queles morros. Cedo teve de estranha de sua
aprender a buscar alguma llberdade Intrlga,V forne. 
coisa para a refeição. Pre- ce argumentos a certa cor.
maturamente, e ao preço rente filosófica que diz ser a 
que fosse necessário. Aos 10 llberdade um estado da al. 
anos, antes de saber que a ma 
arte faria parte dele. "Uma 
maneira de falar em silên
cio. transmitir minhas emo
ções”.

No último dia 9, o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
inaugurou uma exposição 
individual de Jaci Santos, 
com 27 esculturas em pedra 
sabão e madeira. Naquele 
dia, ele sentiu o gosto da li
berdade, vigiada, amarga.
Permaneceu no venxissage 
durante exatos 70 minutos.
Retornou para onde está há 
dois anos, sete meses e 22 
dias. Ele não faz questão de 
falar desta "hospedagem”, 
deste lado terrível de sua vi
da. Do jogo de cintui'a. Para 
ele é difícil explicar que as 
pessoas são como um calei- 

; doscópio — têm várias face
tas. E depois, malandro não

daqui a três anos vou fazer 
20 anos de escultura”. Sem-

de vila tem muitos proble
mas: “A fome, o frio das 
crianças. As pressões”. Re
signado, náo culpa ninguém, 
apenas deseja uma vida "cer
ta”. “ Para insistir no erro tem 
que ter cara-de-pau ou uma
personalidade muito forte”. que despertam o desejo de 
Não se considera em ne- tocar, porque apaziguam, 
nhum desses casos. "Perto Transmitem delicadeza, co- 
dos 40, ou melhora ou tá per- mo um gesto de carinho dos 
dido”.

Aliás, Jaci Santos tem um 
pensamento maniqueísta 
que faz lembrar João Val
jean, o protagonista de "Os 
Miseráveis”, o célebre ro
mance de Victor Hugo. Co-

braços musculosos que as 
constroem; que também 
lembram João Valjean, a 
carregar a pequena Fanti
ne, cuidadosamente.

João Valjean, de Victor 
Hugo, não se perdeu, apesar 
do inspetor Javerte e do sórdi
do explorador Thenai’dier —

va
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GAZETA MERCANTIL SUL - Porto Alegre, sábado, 26, e segunda-feira, 28 de julho de 1986
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go das 9 às 17 horas. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil. Até 30de agosto.

COLEÇÃO RUBEM KNIJNIK —
Mostra que reúne esculturas, 
objetos, desenhos e pinturas fei
tas no Brasil entre 1960 e 1980. 
São 24 horas de 22 artistas brasi
leiros, entre eles Xico Sfockin- 
ger, Lygia Clark, A vatar Moraes 
e José Resende. No AAARGS 
(Pça. Barão do Rio Branco, s/n? - 
1 ? andar - Fone 21.8456), de ter
ça a domingo, das 10 òs 17 ho
ras, Possui ar condicionado e 
não tem estacionamento prá- 
prio. Até 12 de agosto.

ANA BALADÃO, CARMEM OU- "PROJETO ESPAÇO INVESTIGA- 
VEIRAETEREZINHAREIS — Reu- ÇÃO" — Tendo por referencial 
nindo 24 desenhos, as artistas básico o desenho, William See- 
trabalham temas semelhantes: wald utiliza tecidos; ferro, pa- 
Ana Baladão retrata pássaros, pel, madeira e pigmentos para 
paisagens e o mar com técnica realizar um trabalho de pesqui- 
mista; Carmem de Oliveira e Te- sa em materiais e linguagem. O 
rezinha Reis têm em comum a artista gaúcho cria sobre a pró- 
técnica do pastel seco. A primei- pria sala em que expõe, dividin- 
ra desenha meninos, paisagens do-a em dois campos onde pre- 
e mar, enquanto a segunda, valece num lado a cor e, noutro, 
paisagem morta e folhas. Na as massas. No Espaço Investiga- 
Galeria do Hotel Embaixador ção do MARGS (Pça. da Alfânde- 
(Rua Jerônimo Coelho, 354, fo- ga, s/n? — Fone: 21-8456 — 1? 
ne: 26-5622) de segunda a sexta andar) de terças a domingos das 
das 15 às 19 horas. Aos sábados 1 Oàs 17 horas. Não tem ar condi
das 9 às 13 horas. Tem ar condi- cionado e tem estacionamento, 
cionado e o estacionamento é 3 de agosto, 
pago. Até 9 de agosto.

DILVA GONÇALVES DE LIMA —
Pinturas e desenhos em cartão, 
lendo por suporte a celulose 
branqueada Primacei. “Meta
morfoses" está na Sala de Arte 
da Associação Leopoldina Juve
nil (Rua Marquês do Herval, 280 
— Fone: 22.8211) de terça a sá
bado das 15 às 21 horas e, aos 

lonial até hoje ó o tema da mos- domingos, das 11 às 16 horas, 
tra que ocupa o salão de exposi - 
ções do Museu Júlio de Castilhos (acionamento pode ser feito na 
(Rua Duque de Caxias, 1231 —
Fone: 21-3959)deterçaadomin-

FERNANDO PIRES — Fotos artís-
MARCIANO SCHMITZ — Com 
temas variados, sob influências 
surrealistas, expressionistas e 
simbolistas, o artista apresenta 
pintura mural e 12 trabalhos a 
óleo em tela na galeria de arte 
da Associação BADESUL (Rua Se
le de Setembro, 666 — térreo — 
Fone: 21-2655; R. 292)de segun
da a sexta das 10 às 12 e das 
13:30às 16:30horas. Tem ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil. Até 6 de agosto.

ticasa cores, preto e Dranco, em 
alto contraste e modo, com re-

ROTEIRO cursos como o airbrush • enve
lhecimento em sépia, estão ex- _. n 
de A°rte°(A9ndradas °V7Q0 ^ n hNa Gaierla Tina Presser estOo (expostas as pinturas do Houayek"O CRUZADO E SEUS ANTECE

DENTES" — O sistema monetá
rio brasileiro desde a época co-

25.7220) de segunda a sexta das 
8 às 24 horas e aos sábados das 8 
às 22 horas. Tem ar condiciona
do e o estacionamento é difícil. 
Até 3 de agosto.

"GUERRA CIVIL ESPANHOLA"
— Mostra de cartazes coloridos 
que, através de palavras de or
dem e figuras incisivas, regis
tram um dos maiores conflitos 
ocorridos no século XX. No Mu
seu de Comunicação Social Hi- 
pólito José da Costa (Rua dos 
Andradas, 959 — Fone: 21.2926) 
de segunda a sexta das 8h 15 às 
18hl5e, aos sábados, das 14 às 
18 horas. Não tem ar condicio
nado e o estacionamento é difí
cil. Até 2 de agosto.

Presser (Rua Paulino Teixeira, 35 
— Fone: 32.3726) de segunda a 
sexta das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas. Aos sábados, das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas. Não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento pode ser feito na mesma 
rua. Até 31 de julho.

226 Fone: 26.8870) de segun
da a sexta, das 10 às 12 e das 14 
às 19 horas. Aos sábados, das 10 
às 17 horas. Não tem ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil. Até 30 de julho.

fotógrafos profissionais e ama
dores. São 93 fotos coloridas e 
preto e branco produzidas por 
Leonid Streliaev, Leopoldo 
Plentz, Luis Eduardo Achutti, Da
niel de Andrade, Rochelle Costi, 
Eneida Serrano, Jacqueline Jo- 

•ner, Liane Neves e Fernando 
Brentano, entre outros. No 2? 
andar do MARGS (Pça. da Alfân
dega, s/n? — Fone: 21.8456)de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas. Tem ar condicionado e 
não possui estacionamento. Até 
27 de julho.

Não tem ar condicionado e o es-

rua Félix da Cunha. Até 10 de
agosto.

ROSANA KRUG — Seis dese
nhos em técnica mista e dois 
acrílicos sobre lona compõem a 
mostra que está no Espaço de Ar
te da Sandiz (Av. João Wallig, 
1800, fone: 34-5577 — Shopping 
Center Iguatemi) de segunda a 
sexta das 10 às 22h e, aos sába
dos, das 10 às 20 horas. Tem ar 
condicionado e estacionamento 
próprio. Até 30de julho.

COLETIVA — Nelson Ellwanger, 
Vagner Dotto e Mariza Barros as
sinam 45 trabalhos em pintura, 
desenho e xilogravura que de
coram o ambiente composto por 
uma nova linha de móveis. A 
mostra conjunta está na Classe 
“A" Móveis e Decorações (Av. 
Protásio Alves, 3338, fone: 34- 
2411) de segunda a sexta das 9 
às 12 e das 14 às 19 horas. Aos 
sábados, das 9 às 12 horas. Não 
tem ar condicionado nem esta
cionamento próprio. Até 31 de 
julho.

"JACI SANTOS — ESCULTURAS" 
— São 26 esculturas em pedra 
sabão e madeira de pequenas e 
médias dimensões. Na galeriò 
do 2? andar do MARGS (Praça da 
Alfândega, s/n? fone: 21- 
8456) de terças a domingos das 
lOàs 17horas. Não tem ar condi
cionado e tem estacionamento 
próprio. Até 27 de julho.

PINACOTECA APLUB — Exposi
ção permanente de cerca de mil 
obras de artistas plásticos do iní
cio do século até os contemporâ
neos. Entre eles, Leopoldo Go- 
luzzo, Ângelo Guido, Libino Fer
raz, João Faria Viana, Ado Ma- 
lagoli, Xico Stockinger e Vasco 
Prado. De segunda a sexta das 
13h30min às 18 horas.

CERÂMICA, PESQUISA E EX
PRESSÃO — Exposição que reú
ne 79 peças e retrata as etapas 
necessárias para a feitura de 
um trabalho em cerâmica. No< 
Museu Universitário (Av. Paulo

MIRKA ALMEIDA — Paisagens e 
casarios em pinturas a óleo com 
espátulas, em 60 trabalhos, es
tão expostos no Ponto de Arte Al
berto (Av. 24 de Outubro, 111 — 
Ed. 5? Avenida Center 
22.4928) de segunda a sexta das 
10 às 19 horas e, aos sábados, 
das 10 às 12 horas. Tem ar condi
cionado e estacionamento pró
prio. Até 30 de julho.

Fone:VERA CHAVES BARCELLOS — 
Gama, 1)0-2? andar), de se- Partindo de uma única imagem 
gunda a domingo, das 8h30 às fotográfica, a artista cria diver- 
12 e das 14h30às 18 horas. Não sos obras através da ampliação 
tem ar condicionado e possui es- ou redução em xerox, da seri- 
tacionamento próprio. Até 31 de grafia e guache para realizar um 
Í«,ho- jogo mental, um exercício de

possibilidades. “Cadernos Para 
Colorir ou Era Uma Vez Uma 
Imagem" compõe-se de um to
tal de 60 obras e está na Galeria 
Arfe & Fato (Rua Santo Antônio,

"FOTOGRAFIA CONTEMPORÂ
NEA GAÚCHA" — Painel da 
produção fotográfica que expõe 
as principais correntes e tendên
cias de um grupo formado por 31

PAULO HOUAYEK — Exposição 
individual de 33 pinturas abs
tratas em óleo sobre tela e acríli
co sobre papel. Na galeria Ti

:
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