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Danúbio Têrça 

Museu de Arte
no

i

O consagrado artista gaúcho 
Danúbio Gonçalves Inaugura 
têrça-feira, dia 3, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
(altos do Tiatro São Pedro) a 
mestra de seus trabalhos mais 
recentes.

Apresentando o artista, a- 
firma Francisco Stockinger:

domina perfeitamente os meios 
que emprega, aliás sua maior 
preocupação. Danúbio semnre 
foi um verdadeiro apaixonado 
pela técnica, mas não por a-
mor à própria técnica e sim 
pela 'certeza de que somente 
com seu perfeito domínio é que 
o artista estará apto a expri
mir tudo o que deseja”.

A mostra de Danúbio após o 
“vernissage” às 20 horas ás 
têrça-feira, prosseguirá aberta 
Bo público até o dia 16 do 
corrente.

— As litografias que Danú
bio Gonçalves ora expõe são 
frutos de uma evolução artís
tica de mais de 20 anos. Re
fletem um artista maduro, que
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A PALAVRA DE STOCKINGER

As litografias que Danúbio Gon
çalves ora expõe, sâo frutos de 
ume evolução artística de mais de 
20 anos. Refletem um artista ma
duro, que domina perfe;tamente 
os meios que emprega, aliás, sua 
maior preocupação. Danúbio sem
pre foi um verdadeiro apaixonado 
pela técnica, mas não po. amor cj 
própria técnica e ,sim, pela certe
za de que somente com seu per
feito domínio, é que o artista es
tará apto a exprimir tudo que de
seja. Sem dúvida uma jornada 
mais longa, onde não surgem su
cessos fáceis, nem são permitidos 
truques e subterfúgios, mas é o 
único que realmente leva à verda
deira arte e as litos aqui expostas 
atestam isto melhor que as pala
vras.

f

São trabalhos que contam a- 
penas uma estória plástica, oriun

da de uma mancha ou forma pri

mordial, à qual o artista acrescen

ta, de acôrdo com o critério de 
seus conhecimentos, outras for

mas, linhas e cores, formando 
uma linguagem pessoal sem, no 
entanto, deixar de refletir as mais 
recentes tendências da arte mun
dial.
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Litografia em côr-Danúbio Gonçalves (1968)

*

O Museu cie Arte do Rio Grande do Sul, têrça-feira, às 20 horas, inau

gura a exposição das litografias de Danúbio Gonçalves. Nessa mostra ná 

Trabalhos um tanto diferentes daqueles que estávamos habituados a ver. A- 

qui Danúbio explica os motivos dêsses novos rumos que vem tomando. A a- 

presentação do catálogo é de Francisco Stockinger.

Danúbio
A s

mesmo

Àié ao ano passado sempre tive no meu trabalho motivação figurativa, depois, na fase 
de agora, em que faço litografia a côres, desa parece a figuração humana.

Já e iugar comum dizer que estamos (em geral), nós artistas plásticos, movidos pela te
mática espacial. A escolha desta motivação e m voga naturalmente se prende à tensão oriun
da do noticiário das fantásticas experiências e tentativas da caminhada interplanetária, Re
percutem também em mirhas litografias, um tanto dessa odisséia 2002 (as do inicio de 68), 
o mundo biológico, as microtexturas a incerte za atômica com sua presença neurótica, etc. 
Trabalhos aparentemente abstratos, mas en gravidados pelos acontecimentos Yitais de nos
so século.

Tenho nestes últimos anos mudado bas tante, percorrendo àvidamente e com ansia de 
atrazo, caminhos que desejava conhecer Às vêzes me assusto co ma transformação rápi-



truques e subterfúgios, mas é o 
único que realmente leva à verda
deira arte e as litos aqui expostas 
atestam isto melhor que as pala
vras,

São trabalhos que contam es

panas uma estória plástica, oriun

da de uma mancha ou forma pri

mordial, à qual o artista acrescen
ta, de acordo com o critério de 
seus conhecimentos, outras for

mas, linhas e cores, formando 
uma linguagem pessoal sem, no 
entanto, deixar de refletir as mais 
recentes tendências da arte mun
dial.Litografia em côr-Danúbio Gonçalves (1968)

0 Museu de Arte do Rio Grande do Suí, têrça-feira, às 20 horas. Inau

gura a exposição das litografias de Danúbio Gonçalves. Nessa mostra ná 

trabalhos um tanto diferentes daqueles que estávamos habituados a ver. A~ 

qui Danúbio explica os motivos dêsses novos rumos que vem tomando. A a- 

presentação do catálogo é de Francisco Stockinger.

mesmo

Até no ano passado sempre tive no meu trabalho motivação figurativa, depois, na fase 
de agora, em que faço litografia a côres, desa parece a figuração humana.

Já é lugar comum dizer que estamos (em geral), nós artistas plásticos, movidos pela te
mática espaciai. A escolha desta motivação e m voga naturalmente se prende à tensão oriun
da do noticiário das fantásticas experiências e tentativas da caminhada interplanetária, Re
percutem também em minhas litografias, um tanto dessa odisséia 2002 (as do início de 68), 
o mundo bioiógico, as microtexturas a incerte za atômica com sua presença neurótica, etc. 
Trabalhos aparentemente abstratos, mas en gravidados pelos acontecimentos vitais de nos
so século. ■%

Tenho nestes últimos anos mudado bas tante, percorrendo avidamente e com ânsia de 
atrazo, caminhos que desejava conhecer. Às vêzes me assusto co ma transformação rápi
da e contínua. É o caso por exemplo, desta exposição, onde apresento cinco litografias . 
diferentes das demais. Estas últimas são de grande simplicidade, co melirninação do "bar- 
roquismo iexturial" e estão bem mais integradas no espírito da arte de agora. Arte de ho- 1 
je que não se satisfaz mais com o bidimensiona lismo. Em buscando movimento real, do espaço 
ou da forma , colocado no espaço verdadeiro (sem cenário) da luz em todas suas possibili
dades de transformação.

Parei de pintar porque o simples quadro de parede ja não me satisfaz ao que penso 
realizar. Estou naturalmente em sintoma com os rumos mais novos das artes plásticas. Ven
do Julio Le Pare na última Bienal de São Paulo, noturalmente, como todos, não escapei ao 
fascínio de suas obras. Trouxe de uma viagem a Montevidéu, uma publicação de uma envre- 
vista e uma programação de suas teorias que me abalaram profundamente. Algo um tanto 
chocante, derrubando tabus, calcificados pelos séculos. E não encontrei argumentação para 
discordar de Le Pare.

Respeito os que mantêm posição diferen te da arte cinética, mas não lhes absolvo por 
não admitirem que realmente é algo nôvo e adequado as exigências das gerações futuras. 
Devemos, me parece, ter consciência dessa ver dade, integrando-nos no espírito da época em 
que vivemos. Não adianta medir suas consequências ou se apavorar com elas. Pessoai- 
mente acredito que os próprios regimes poéticos, sejam quais forem, estão sendo desacre
ditados pelas gerações mais novas que exigem a derrubada dos totens e superadas veda
rias. A eliminação natural dos governantes do mundo, peía morte normal e o surgimento 
de gerações com novas reivindicações vitais que naturalmente serão responsáveis por ur
gentes reformas sociais. O avanço vertígino so da tecno'ogia é surpreendente d:ante da 
lentidão acomodada do reacionarismo às no vas formas comunitárias da vida,
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Danúbio
Museu

Hoje no 

Arte
Inaugura hoje, às 20 horas, 

no Museu de Arte do Rio G. 
do Sul (altos do Teatro São 
Pedro) a mostra de litografias 
de Danúbio Gonçalves, o con
sagrado artista gaúcho.

Apresentando o artista, o 
escultor Stockinger afirma:

— As litografias que Danú
bio Gonçalves ora expõe fão 
frutos de uma evolução artísti
ca de nmis de 20 anos. Refle
tem um artista maduro, que 
domina perfeitamente os meios 
que emprega, aliás, .sua maior 
preocupação. Danúbio sempre 
foi um verdadeiro apaixonado 
pela técnica, mas não por a- 
mor à própria técnica e sim 
pela certeza de que somente 
com seu perfeito domínio é que 

/

o artista estará apto a expri
mir tudo que deseja. Sem dú
vida uma jornada mais longa, 
onde não surgem sucessos fá
ceis, nem são permitidos tru
ques e subterfúgios, mas é o 
único que realmente leva à 
verdadeira arte e as litos aqui 
ex-postas atestam isto melhor 
que as palavras.

São trabalhos que contam a- 
penas uma estória plástica, o- 
riunda de uma mancha ou 
forma primordial, à qual o ar
tista acrescenta, de acôrdo 
com o critério de seus conhe
cimentos, outras formas, li
nhas e cores, formando ‘uma 
linguagem pessoal sem, no 
entanto, deixar de refletir as 
mais recentes tendências da 
arte mundial”.
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Vacíiia Derenji 
é a atual 
diretora 
da rádio 
da UFRGS.

o tema». O espetáculo é uma criação co
letiva do CAD, com roteiro e direção d* 
Luiz Arthur Nunes. É uma experiência 
que não pode deixar de ser vista: teatro 
de pesquisa.
* Hoje encerra a individual do pintor 

pelotense Luiz Carlos de Mello Costa.
A mostra do jovem pintor é uma promo
ção do Diretório Acadêmico da Faculda
de de Arquitetura e se realiza no saguão 
dz faculdade.
* Quinta-feira, no Clube de Cultura, a 

estréia de «Agua Furtada 389». A po
ça de Paulo Ubiratan Campos de Carva
lho ficará em cartaz até dia oito. A di
reção é do próprio autor.

'■* Sábado, no Teatro Leopoldina a es
tréia de «As curiosas comédias de 

Qorpo Santo». No elenco Amélia Bitten
court, Yetta Moreira, Hedy Lubisco, Ma
ria Rocha, Neila Kiesling, Elizabeth 
Hora, Cláudio Heemann, Delmar Man- 
cuso, Hamilton Braga, Voltaire Costa, 
Ivo Bender no papel de Qorpo Santo e 
a participação especial da menina Suza- 
na Silva, da cantora Dea Mancuso e de 
Carlos Heitor Azevedo. A direção do 
espetácu ♦> está com Antônio Carlos Se
na. Cláudio Heemann e Delmar Man
cuso. Ingressos na Xangri-Lá e na bilhe
teria do Teatro.
* Na galeria do Instituto de Arquitetos 

do Brasil a mostra de Danúbio Gon
çalves. O gravador gaúcho expõe 26 lito
grafias em córes. Annes Dias 166.
* Em cartaz na Reitoria tôdas as noi

tes, às 21h, «Homem: variações sobre

* Rubem Braga apadrinhou a mostra 
de Edgar Koetz na Guanabara. O Pin- 

toi gaúcho expõe pinturas em acrílico, 
guache e pastel na Galeria Goeldi.

DANÚBIO-

Danúbio 
Gonçalves, 
além de expor 
na galeria do 
Instituto dos 
Arquitetos do 
Brasil, tomará 
parte na mostra 
de arte da 
Expositor 68.
O gravador 
gaúcho em 
nova fase.
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