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A montagem experimental foi construída tendo

— f
te o espaço que ocupa, levantando urna intenção critica sobre a 

geometria, volumemetria e sensações dela decorrentes.

em men-

A dinâmica grafica, as areas de cor, textura e con- 

ceitaação destes elementos sao retirados do cotidiano. 

dia.no e vida são conceitos fundamentais para a estruturação
r

desta experimentabilidade, onde o simples espaço e transcen

dido pedo fluxo vivencial a que os elementos constitutivos se

Cot i-

subraetem.

Assim, ja podemos compreender que o elemento 

importante e o humano; indivíduo, social, antropoloógico, 

queologieo, biológico, histórico, cultural,

Nao de forma incisiva, classificatória, 

tiva, como as especializações tratam, mas inteira, 

tu. uiva, sem postulados.

mais

ar~

estrutural, etc. 

unilateral e defini-

fluida, in-

o suporte-questao esta "levantado para

dar-lhe-á a efetiva
Quer dizer:

receber o diálogo-corpo-performatico, que 

vida e significado.

William Seewald
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Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

Para que o espectador 

ocupe o espaço da obra
por Luiz Carlos Barbosa cidos, madeira, ferro, papel 

e pigmentos, a exposição 
Inaugura hoje às 19 horas, 
Interferindo sobre a própria 
estrutura espacial da sala do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul.

■ ‘Tentei colocar toda a mi
nha bagagem de artista 
plástico dentro daquele es
paço”, explica William See- 
wald, acrescentando que a 
mostra funciona quase co
mo uma leitura, 
mentário sobre arte e sobre 
espaço”. Arquiteto profis
sional, ele enfatiza: “Não 
confundir espaço plástico 
com espaço arquitetônico. 
Cada um tem a sua especifi
cidade”.

distintos de tensão. “Num 
predomina a expressão da 
cor; noutro, a expressão das 
massas. É como se o espec
tador entrasse para dentro 
de um tubo de tinta”, com
para, para esclarecer a rela
ção público-obra.

Mesmo procurando dife
renciar bem seu trabalho ar
tístico da atividade em ar
quitetura, ele reconhece a 
importância da bagagem 
técnica do curso. "Mas a ar
te foi bem anterior à arquite
tura”, salienta, contando 
que hoje, a formação acadê
mica é indiferente no seu

“Um trabalho investigati- 
vo de fato, adequado ao lo
cal. Desta forma, o espaço 
em si é a obra, cujo especta
dor entra para dentro 
vez de ficar na frente". É 
por isso que o artista plásti
co William Seewald, porto- 
alegrense de 28 anos, neto de 
alemàes, resolveu chamar 
sua primeira individual de 
“Projeto Espaço Investiga
ção”. Como o nome indica, a 
exposição acontece na sala 
do Margs que leva ao público 
trabalhos de pesquisa 
materiais (suportes) e lin
guagens. No caso de Willian 
Seewald, cómo ele ressalta, 
a investigação transcende 
ao material para se fixar na 
busca de símbolos. Com te-

em

um co

em
processo de trabalho. 
"Aliás, solitário”, revela. 

Apesar de trabalhar com 
Ele conta que dividiu a sa- vários materiais, William 

la do Espaço Investigação Seewald esclarece que 
do Margs em dois campos

o re
ferencial básico de sua cria
ção é o desenho. "É o início 
do processo pela capacidade 
de resposta rápida ao pensa
mento”. Por isso, o desenho 
enquanto concretização de 
idéias, aparece em todas as 
suas obras. Ele relata que 
uma obra sempre deixa um 
"gancho” para a linha de 
continuidade do processo.

Ainda distante do circuito 
de galerias - tem obras so
mente na Arte & Fato -, ele 
considera difícil a entrada 
no mercado de arte, admi
tindo ter uma linguagem 
pouco acessível. "Por isso, 
esses espaços institucionais 
como o museu são importan
tes, porque oferecem a pos
sibilidade de fazer, criar”. 
Nos seus planos, além da 
continuidade da pesquisa de 
linguagem, quer incluir-se 
no mercado de arte e pro
grama uma outra exposição 
individual, que deverá ocor
rer até o final do ano em Pe
lotas.
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Mostra de arte bem 

próxima de sua casa
ào precisa pegar um avião e ir a Paris ou Nova Ior
que para saber quais são as novas tendências da ar
te contemporânea, em Porto Alegre, elas estáo todas 

representadas. E, o mais interessante, ainda, próximo a 
sua casa. Dúvida? Então me acompanhe. Mora no centro? 
Impossivel, então, ignorar o Margs, lá, há, no mínimo, duas 
mostras que Lrão chamar a sua atenção, as mostras 
William Seewald e o Espaço Colecionadores. Se você mora 
Cidade Baixa, Menino Deus e adjacências, no Centro Muni
cipal de Cultura, na Érico Veríssimo, está a coletiva que co
memora os25 anos de existência do Atelier Livre. Reside no 
Bom Fim, Bela Vista ou Higienópolis? Saiba que há, no 
mínimo, três galerias no bairro Rio Branco. E, finalmente, 
reside na Zona NorVe? Próximo da sua casa, há uma mos
tra de litografias de autores franceses, no Shopping Center 
Iguatemi.
MARCO CELSO VIOLA
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MARCO CELSO VIOLA

Investigação em 

! torno do espaço
s

!

Expondo no espaço Investigação do Margs, William 
Seewald propõe-se a investigar o próprio espaço oferecido 
pelo Museu. Diz Seewald que “há muito tempo não se fa
zia alguma coisa para investigar aquele espaço, e foi isto 
que fiz, como proposta, usei até o mesmo nome em meu 
trabalho: Projeto Espaço Investigação”.

Como característico em seu trabalho, diz Seewald que 
procura fazer uma discussão em cima de história da arte, 
“por isto uso pigmentos naturais. É quase um processo 
metafísico,discutir o processo cultural!’Falando sobre as 
suas influências, Seewald diz que repousam em Hélio Oiti- 
cica, art-noveau e nos barcos de São Lourenço do Sul, on
de residiu.
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VERA CHAVES BARCELLOS — No 
Arte & Fato (Santo Antdnlo, 421. em ho
rário comercial, diariamente. Xerox a 
corese guaches. ROSANA KRUG —
No Espaço de Arte Sandlz (Shooplng 
Iguateml), em horário comercial de 
segunda a sábado. Desenhos e pintu
ras. MARCIANO SCHMITZ — No Ba- 
desul, (Sete de setembro, 666), em ho
rário bancário, de segunda a sexta. 
Estudose pinturas. BEN Y LANGER
— No Shooplng Center Iguateml, de se
gunda á sábado, em horário comer
cial. Tapeçaria. WILLI AM SEEWALD
— No Margs (Praça da Alfândega), 
das 10 ás 17h. Instalações no Espaço 
Investigação. Ml RICA— No Ponto de 
Arte Alberto (24 de outubro.tll). em 
horário comercial, de segunda a sába
do. Pinturas. PAULO HOUAYEK — 
Na Tina Presser (Paullno Teixeira, 
35), em horário comercial, segunda a
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EXPOSIÇÃO
MOSTRA DE CERAMICA - No 
Museu Universitário (segundo 
andar do prédio da Reitoria)»das 
8h is 18h. Diversos trabalhos em 
cerimlca.
WILLIAM SEEWALD 
Margs (Praça da Alfândega), 
das 10 is 17h. Mostra no Espaço 
investlgaçio.
ACERVO MARIOQUINTANA —
Na Casa de Cultura Mirio Qutn- 
tana (Andradas, 736), das 9h às 
17h, mostra de diversos obietos 
relacionados com o poeta.

No


