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Dois escultores, 

basalto e madeira
ambos no Grand Palais de Paris, e 
em 93 participou da exposição co
letiva de escultores do Rio Grande 
do Sul na Embaixada Brasileira e 
na Galeria Debret de Paris. Suas 
obras podem ser vistas em vários 
estados brasileiros e em numero
sos países, como Estados Unidos, 
Itália e França.

• 0 Umbu Hotel recebe até 8 
de janeiro de 1995 a exposição 
“Transformação da Natureza”, do 
escritor Rui Oliveira. Conhecido 
nacionalmente por sua técnica de
senvolvida em madeira há 23 anos, 
o escultor se caracteriza por seguir 
uma linha humana bem definida, 
através do aprimoramento da na
tureza morta.

A visitação ocorre diariamen
te, de segundas a domingos, das 
14h às 18h30min, na Galeria de 
Artes do Umbu Hotel, na Av. Far
rapos 292, em Porto Alegre.

Gonçalves, onde reside.
Depois de duas décadas de tra

balho com este material, Bez Batti 
constituiu-se num dos raros escul
tores que trabalham com basalto. 
A figura humana sempre foi o seu 
tema. Mais recentemente, porém, 
passou a pesquisar outros temas.

Desde 1962 Bez Batti vem 
mostrando seu trabalho em várias 
exposições coletivas e individu
ais. Dentre as principais, “Um Sé
culo de Escultura no Brasil”, no 
Museu de Arte de São Paulo, em 
1982; “O Ofício da Arte: A Escul
tura”, no Sesc Fábrica Pompéia de 
São Paulo, em 1988. No ano de 
1990 fez uma viagem de estudos à 
Europa, com ênfase na exposição 
comemorativa dos 100 anos da 
morte de Van Gogh, na Holanda. 
Em 92 foi selecionado para o Sa
lão de Outono e para o Salão da 
Sociedade dos Artistas Franceses,

O artista plástico gaúcho João 
Bez Batti lançou dia 15, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs) o livro “Bez Batti Escul
turas em Basalto”. A obra recebeu 
o incentivo fiscal Pronac/MinC - 
Lei 8.313/91 e Decreto 455/92 - e 
o valor obtido com a sua venda 
reverterá para o Margs. No dia 16 
o livro foi lançado em Bento Gon
çalves, na Ponto a Ponto Encontro 
de Arte, sendo a renda destinada à 
aquisição de um respirador pe
diátrico para a UTI do Hospital 
Tacchini.

João Bez Batti nasceu em 
Venâncio Aires, em 1940, tendo 
estudado desenho e pintura com 
Vasco Prado e Zorávia Betiol, 
em Porto Alegre. Depois de se 
iniciar pelo desenho, começou a 
esculpir em madeira e mármore. 
Após, passou a utilizar o basalto 
encontrado na região de Bento
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‘Paris tem verdadeiras obras de arte em miniatura’
As esculturas dos sumérios remontam a 4 mil anos antes de Cristo e podem ser apreciadas no Museu do Louvre

VALDIR BEN-ARQUIVO PESSOAL/ZH

basalto esculpido com primor tura antiquada. No pátio interno, o que 
pelo gaúcho João Bez Batti é me surpreendeu foi a construção de 
parecido com a pedra usada pe- uma pirâmide de vidro através da qual 

los sumérios na antiguidade. No Museu se entra no museu. Percorrí o Louvre 
do Louvre, Bez Batti pôde ver de perto a rapidamente. Tinha uma ânsia de che- 
arte que tanto admirava nos livros sem- gar até a arte suméria. 
pre consultados para estudos.

família de rochas basálticas. São escul
turas muito bem polidas. Fiz uma gran
de descoberta: os sumérios gravaram em 
pequenos cilindros de pedras muito du
ras, geralmente pretas ou esteatitas, fi
guras de divindades, animais e cenas 
históricas. Rolavam sobre tábuas de ar
gila fresca, nas quais imprimiam em 
relevo — uma espécie de selo para fir
mar documentos e cerimônias religio-

O
CILINDROS — E lá estava eu em frente 

... às estátuas de Gudéia, uma sentada e
O meu roteiro e de três amigos come- outra de pé, com as mãos postas uma 

çou na Alemanha. A partir de Frank- dentro da outra, como que orando. Am- 
furt, viajamos à Holanda, onde se co- bas ainda conservam parte do bloco de 
memoravam os 100 anos da morte de pedra primitiva, se parecem muito com 
Van Gogh. Vi no Museu Krõller-Mul- ex-votos. Em seguida, aproximei-me da 
ler, em um pequeno lugarejo interiora- cabeça de Tello, com as sobrancelhas es- 
no, 248 desenhos de Van Gogh. Mas pessas e um turbante. Lá estava tam- 
minha meta era chegar a Paris, ao Mu- bém o Código de Hamurabi — o bloco 
seu do Louvre, porque lá estão as obras de pedra se conserva bruto como foi 
que sonhava ver de perto, pois já me encontrado na natureza, o escultor in- 
eram familiares de tanto admirá-las em terferiu em uma pequena parte do mes- 
livros. Eu e Valdir Ben, também de mo.
Bento Gonçalves, após chegarmos à

sas.
Nem os desenhos de Van Gogh, nem 

as esculturas de Brancusi, nem a obra de 
Matisse, nem mesmo as esculturas de 
Michelangelo me causaram tanta emo
ção. Como puderam fazer naquela épo
ca uma obra tão moderna? Tinha aca
bado de descobrir verdadeiras obras de 
arte em miniatura. Os sumérios viveram 
4 mil anos antes de Cristo, entre o rio 
Tigre e o Eufrates. Foram precoces no 
uso do cobre, da prata e do ouro. Eram 
homens de cabeça redonda e pelada, 
com grandes olhos, e baixa estatura.

A minha identificação com tais obras 
capital francesa, nos dirigimos ao Lou- é também decorrente do fato desta pe- 
vre. Qual não foi minha surpresa ao dra ser muito semelhante ao basalto 
deparar-me com um prédio de arquite- preto. Possivelmente sejam da mesma

Emoção em Paris
Bez Batti admira estátua da Gudéia

■L

□ João Bez Batti é 
dos mais importantes 
escultores do Rio 

I Grande do Sul. Criado 
| às margens do Rio Ta- 
| quari, sempre se sentiu 
| atraído pelas pedras 

que são moldadas pela 
própria água. Um dos 

f únicos artistas a 
; frentar o desafio da du

reza do basalto, repro- 
j duz em suas obras ele- 
j, mentos da natureza, | 

cabeças e as linhas sen- 
I suais do torso femini- | 
! no. Nesta quinta-feira,
| às 20h, no Museu de 

Arte do Rio Grande do 
| Sul, será lançado o ál

bum Bez Batti — Es- J 
I culturas em Basalto, | 

, editado pela Fundação 
Ioschpe, com textos 
fotos sobre a produção 

I do escultor.
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Pedras mágicas
O magnífico trabalho que o escul

tor Bez Batti vem desenvolvendo 
com o basalto, no decorrer dos anos, 
poderá ser admirado em sua integri
dade na obra Bez Betti - Esculturas 
em Basalto, que o artista lança ama
nhã no Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. O livro vem recheado de 
textos que comentam a obra do artis
ta assinados por nomes como Carlos 
Urbim, Frederico Moraes, Luiz Fer- 
nado Veríssimo e Xico Stockinger 
entre outros. A renda obtida no lan
çamento da obra reverterá para o 
MARGS.
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-a lançamento
“Bez Batti — esculturas em Ba

salto” é obra que será lançada ama
nhã, pelo artista, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul — Margs —, 
às 20h, com vendas revertendo ao 
Margs.
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Arte locai em livros & cadernos
0 artista plástico gaúcho João Bez Batti lança às 20h no Margs (Praça 

da Alfandega, s/nQ) o livro "Bez Batü/Esculturas em Basalto". Amanhã, o 
livro será lançado em Bento Gonçalves, no Ponto a Ponto Encontro de Arte 
(Marechal Deodoro, 248). Bez Batti é um dos raros escultores que trabalha 
com basalto, tem na figura humana seu tema preferido e já realizou várias 
exposições e pesquisas recentes sobre outros temas, como o Cosmos.

A Oficina Sapato Florido (5g andar da CCMQ) lança às 17h30min o
"Caderno Um", soma de expe
riências, conceitos e amostras 
conquistadas nos seus 10 anos 
de trabalho. Com uma forma 
gráfica anticonvencional, em for
ma de um caderno de desenho, 
a obra retrata em textos de ar- 
te-educadores das oficinas do 
Instituto Estadual de Artes Vi
suais do Estado, experiências e 
expectativas em relação ao de
sempenho de professores e alu
nos, entre 4 e 12 anos de idade. 
B A escritora, poetisa e psica-Obra de Bez Batti chega ao livro 

nalista Cheila Stumpf, natural de Santa Cruz do Sul, dá autógrafos do seu 
livro "A Esquina do Real" na Bookmakers, Rio de Janeiro, hoje à noite, 
paralelamente à vemissage de Everaldo Rocha. A autora recebe este ano a 
Medalha Cultural da Revista Brasília por sua obra e lança seu livro no 
centro do país no mesmo mês em que estará ocupando a cadeira Mário 
Quintana na Academia de LetraS do Rio de Janeiro.
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O artista é um dos raros escultores que trabalham com 
o basalto

Bez Batti lança hoje obra 

sobre as suas esculturas
se num dos raros escultores que tra
balha com basalto. A figura huma
na sempre foi seu principal tema, 
mas recentemente o artista come
çou a pesquisar outros temas, che
gando ao cosmos.

0 artista vem mostrando seus 
trabalhos em várias exposições co
letivas e individuais, entre elas 
“Um Século de Escultura no Bra
sil”, em São Paulo. Suas obras estão 
em vários estados brasileiros e em 
países como os EUA, Itália e Fran-

0 artista plástico gaúcho João 
Bez Batti lança, às 20h de hoje, no 
Margs, o livro “Bez Batti Escultu
ras em Basalto”. A obra recebeu in
centivo fiscal do Pronac/Minc, e o 
valor obtido será revertido para o 
Museu. Amanhã, às 19h30, ocorre
rá lançamento em Bento Gonçal
ves.

Bez Batti nasceu em Venâncio 
Aires, tendo estudado desenho e 
pintura com Vasco Prado e Zorávia 
Betiol. Após duas décadas de traba
lho com o basalto, Batti constituiu- ça.
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Um livro para 

Bez Batti
O escultor gaúcho João 

Bez Batti, 54 anos, não 
tem conseguido traba

lhar direito nos últimos tempos. 
Anda muito nervoso a propósi
to da realização de um antigo 
sonho: a publicação de Bez Bat
ti, Esculturas em Basalto, uma 
espécie de biografia e catalogue 
raisoné, fartamente ilustrado, 
em edição de luxo e capa dura. 
O livro será lançado hoje 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs), em Porto Ale
gre, e, amanhã, na galeria Pon
to a Ponto Encontro de Arte, 
em Bento Gonçalves.

No ensaio biográfico que 
abre o livro, o escritor e jorna
lista Carlos Urbim, de Zero 
Hora, descreve o processo de 
formação do escultor e seu 
bate diário com a pedra, as 
angústias da criação e o apri
moramento da técnica. “Ele 
busca nos morros, nos rios e na 
mata respostas para as longín
quas indagações que a pedra 
suscita”, anota Urbim. O tex
to — redigido a partir de con
versas com o artista e uma visi
ta ao ateliê que ele mantém há 
26 anos na periferia de Bento 
Gonçalves — combina infor
mação e poesia. Lembra a tradi
ção de egípcios, semitas, sumé- 
rios e olmecas no uso de 
das pedras mais duras

no

em-

uma 
que se

conhece, e reproduz o esforço 
de Bez Batti na tentativa de 
dominar o material.

Nos outros ensaios críticos 
do livro, ilustrados por fotos de 
Leonid Streliaev, entre outros, 
aparece o elogio às característi
cas que o escultor impôs a seu 
trabalho. O crítico carioca Fre
derico Morais procura contex- 
tualizar a produção de Bez Batti 
na história da arte universal, 
para identificá-lo como “um re
presentante do velho ofício da 
escultura, um artista-artesão”.

ISRZ UV1TI
Jytfuliuras rm llawlto

O QUE: Bez Batti,
Esculturas em Basalto’, livro 
sobre o artista gaúcho. 
lochpe-Maxion, 108 páginas. 
QUANDO: lançamento hoje 
às 20h, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega, s/n°), em Porto 
Alegre. Amanhã, às 
19h30min, na galeria Ponto 
a Ponto Encontro de Arte 
(Marechal Deodoro, 248), em 
Bento Gonçalves.
QUANTO: 50,00.

r>
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BEZ BATTI ESCULTURAS FM 
BASALTO
Pinacotecas do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n °>, 
às 20h
Lançamento do livro do artista plástico 
João Bez Batti, com renda revertida para 
o museu.
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BEZ BATTI ESCULTURAS EM 
BASALTO
Pinacotecas do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n °), 
às 20h
Lançamento do livro do artista plástico 
João Bez Batti, com renda revertida para 
o museu.
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Injeção de cultura
O Instituto Estadual do Livro tem 

casa e inaugura sua sede na próxima quin
ta-feira. O endereço do bairro Menino 
Deus tem inauguração duplamente festiva, 
pois estarão abrindo ao público duas im
portantes bibliotecas doadas à entidade. 
Trata-se dos acervos reunidos pelo embai
xador Teodemiro Tostes e Guilhermino 
Cesar, cujos familiares transferiram para o 
instituto. A ocasião será também para lan
çamento de diversos livros, entre eles Ba
zar, de autoria de Teodemiro Tostes.

nova

Seixos artísticos
O escultor Bez Batti teve a companhia 

de Alice e Carlos Urbim, Deborah e Leo- 
nid Streliaev no lançamento do livro que 
mostra sua atividade como escultor. Dóris 
Uhr Spohr e o designer Rui, colecionado
res de obra do escultor, não pouparam 
elogios à edição, que conta com vários 
depoimentos. Evelyn Berg Ioschpe, Leni 
Pozzebom, Maria Helena Webster, entre 
os que estiveram no lançamento. Ao Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul será 
destinada parte da renda dos livros.

Coquetel no museu
Deborah Streliaev e Dóris Spohr no lançamento da edição artística

c
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Maria Tomaselli Cime Lima e Alice Brüeggemann brindaram no Margs


