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Inauguração:

Hora — 20;30 
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14;00 às 19;00 hs. às 20;30 horas do dia 

04 de maio, quinta-feira, à Av. 

Independência n.° 359/375.



Toda a obra deste artista é, de fato, umNa primeira individual de Rubens Gerch-

exemplo de fidelidade a uma temática ligadamam em Porto Alegre, o público gaúcho te-

à realidade brasileira, mesmo na fase de Novará oportunidade de ver alguns dos melhores

York, que foi uma pesquisa preparatória inse-momentos da obra gráfica de um artista da

rida a seguir no trabalho desenvolvido quandomaior importância deste país entre os surgidos

de sua volta ao Rio de Janeiro. O resultadonas duas últimas décadas. Essa importância po

ma/s importante dessa fase é sem dúvida ode ser constatada não só através de sua fe-

filme TRIUNFO HERMÉTICO, uma das obras-cunda e generosa produção mas também, e

primas do cinema experimental brasileiro.principalmente, por suas características da coe-

Para se resumir eu diria que, como gra-rência e fidelidade a certos princípios que con-

vador, desenhista, pintor ou artista experimen-sidero fundamentais e que são as marcas es-

tal, Rubens Gerchmam é no momento um dossenciais ée seu trabalho.

criadores que dão a dimensão mais exata daSurgido no início dos anos 60 e parti-

arte brasileira contemporânea. E mais, comocipando de uma geração que se temperou no

diretor da Escola de Artes Visuais do Parquefragor de muitos embates, Gerchmam a seguir

Lage ele está contribuindo inegavelmente paranunca se extraviou pelos falsos caminhos pro-

a promoção da nossa cultura como um todo.postos pela tirania das tecnologias avançadas,

embora as tenha usado em muitas ocasiões e

(fâillencourlde forma muito mais eficaz do que aqueles
ranascô

que se consideram como os únicos capazes
Porto Alegre, maio de 1978

de manipulá-las.
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