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APRESENTAÇÃO

Em 1958, o MARGS promovia em sua antiga sede, 
nos altos do Teatro São Pedro, a Primeira Retrospectiva 
de Paulo Osório Flores, um ano após a morte'do artista. 
Hoje, passados vinte anos, este Museu, coerente em 
suas metas educativo-culturais, nos traz novamente o 
artista.

Paulo Osório Flores permanece atual. Já naquela 
época, ele abordava, numa autenticidade inquietante, o 
desenho, as artes gráficas, a pintura e a escultura, desde 
o figurativo até as propostas abstracionistas de van
guarda.

É para os jovens ávidos de conhecimento de arte, no
que diz respeito a um passado recente, que o MARGS 
dedica esta exposição.
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Realiza verificando, entre o construído e o vago, tomado 
pelo gosto vigilante e pelo domínio do conhecimento, na 
confluência do permanente com o transitório. Deste 
trabalho gerado e interposto entre todos os enigmas, 
resulta uma dimensão específica de pureza e uma 
densidade toda elástica.

O desenho de Paulo Osório Flores tem um ritmo 
sereno e seguro, que, embora essencial, não é tomado 
como finalidade, por não se reduzir a um simples jogo 
evidente de andamentos. Composição cerrada, com os 
valores religados num justo equilíbrio, em posição e 
equidistância lúcidas, obtidas pela simples revelação 
respaldada pela pesquisa sóbria, originando um volume 
pleno de harmonia. Desenho de clara transparência, 
transbordando de luminosidade, da qual procede, em 
parte, o imponderável sempre presente. Esta beleza 
viva,, leve, e ao mesmo tempo aguda, também é efeito 
das linhas incisivas que, sem a profundidade do sulco, 
emanam uma certa penetração de navalha fina e depura
da. Associa-se a determinado grafismo do desenho 
contemporâneo, refletindo o novo, numa leveza aérea, de 
cristal, sem a perda da permanência, no imperativo de 
uma graça inconfundível.

A pintura de Paulo Osório Flores, depois de uma 
fase que possui as características de seu desenho, 
deixou de fazer referência à forma aparente da natureza. 
Não se escraviza ao objeto com uma fisionomia fugaz,

Paulo Osório Flores enfrentou todas as vicissitudes, 
todos os problemas e todas as incompreensões naturais 
na existência dos artistas. Teve uma vida extremamente 
breve, porém rica de experiência. Apesar de tudo, 
realizou uma obra admirável, com virtudes maiores. 
Deixou o toque do criador no desenho, na pintura e na 
ilustração. Soube, como todo artista legítimo, captar o 
sentido mais profundo de sua época. Teve a coragem de 
se colocar na vanguarda dos movimentos estéticos. E, 
entre as tantas características globais de sua arte, uma não 
pode deixar de ser referida, qual seja, a de ser um dos 
introdutores do abstracionismo no Brasil.

Paulo Osório Flores ajusta seu desenho à manifesta
ção visível das coisas. Achega-se à forma aparente da 
natureza, exposta numa'visualização, que confrontada 
com o mundo circundante, traz equivalência, sem, no 
entretanto, ser imitativa. Procura sem convencionalismos 
e constrói com firme arcabouço, esquivando-se do 
áereo e do indeterminado. Daí o sentido de estrutura das 
figuras, de limpidez marcante, o milagre de representa
ção dos retratos, onde estão realçados o substancial e o 
ocidental dos retratados por um leve toque mágico, pelo 
mínimo imponderável, a elegância das paisagens e a 
ductibilidade das naturezas-mortas. Traça-se num estre
mecimento de encanto suavemente aflorados, num justo 
equilíbrio, onde o comedimento reorganiza, por seu 
turno, numa espécie de censura calcada e permanente.

excepcionalmente vivas e luminosas, através de uma 
revalorização geral de todos os elementos, obtida sem 
facilidades ou escamoteações. A pintura de Paulo Osório 
Flores, nova, com verdadeiro sentido atual, em constan
tes definida^, expressa um ritmo lento e seguro, funda
mentalmente plástico. Há uma centralização de forças e 
de níveis, a par de uma rica distribuição, de tal modo que 
sua presença, de duas dimensões, adquire uma multipli
cidade de realidades, num desvendamento sutil e traba
lhado.

apresentando-se de modo convencional, acomodado na 
continuidade das repetições. O objeto não impera numa 
visualização bitolada, implicando num reconhecimento 
imediato e numa relação vulgar com o cosmos, expressa 
em fácil prudência. Reconstrói a natureza numa outra 
medida, sob novas profundidades. Corporifica noutro 
âmbito, com os poderes do artista. Pinta como sente e 
cbncebe, na verdadeira criação, excluindo acomodações 
repetidas e superficiais, deixando de lado todos os 
convencionalismos.

Paulo Osório Flores parte da linha Cezanne- 
Cubismo-Abstracionismo, toma a realidade como deve 
ser tomada, na essência e não no acidente, vê o aspecto 
inédito, o lastro da própria aparência e constrói com 
equilíbrio e precisão. O assunto torna-se secundário e ao 

tempo adquire uma espécie de violência, de 
magia, devido ao ineditismo. Assim, um peixe perde a 
dimensão aparente e ilusória de todos os dias e adquire 
uma verdade substancial de peixe, numa relevância de 
elementos sutilmente aquosos, onde domina a água em 
todas as suas mutações, conforme está organizado o 
mundo na filosofia de Tales, nas variantes infinitas da 
umidade.

Na ilustração, Paulo Osório Flores, seguiu-a trajetó
ria da pintura. Depois de inúmeras experiências no plano 
objetivo, realizou o não-figurativo. Conseguiu atingir o 
nível sonhado pelo ilustrador, dando o toque de criação à 
tarefa eminentemente interpretativa. Além de várias 
criações para revistas e jornais, o ilustrador, concluiu sua 
atividade no livro “Anatomia e Metafísica do Jazz”. O

mesmo

último trabalho levado a efeito foi justamente este. Ai 
atingiu os foros da maestria. Com o branco, o negro e o 
gris, ergueu um mundo de impressionante beleza, atra
vés de um ritmo desconcertante à primeira vista, numa 
forma de lúcida construção.

CLÓVIS ASSUMPÇÃO
Na maioria das vezes o pintor dissolve o assunto no 

rigorismo das linhas, desaparecendo a coisa para sobrar 
a forma não figurativa, numa composição de sólida 
estrutura plástica, com uma transparência de cores,

Texto da apresentação da ‘Exposição de Paulo Flores", realizada no 
MARGSem 1958.



dade com tons de luz ambiental. A síntese predomina e a 
expressão encanta ao parecer-nos viva.

São assim os desenhos a nanquim do nosso jovem 
artista Paulo Osório Flores, ou melhor, Paulo O.F. como ele 
assina seus trabalhos. São desenhos espontâneos, sem 
nenhuma tortura técnica, embora amadurecidos lenta
mente no pensamento, também nos ensaios e nos 
estudos antes de se aventurar a fazer a obra definitiva, 
que nunca o será ante a insatisfação do próprio ego. A 
procura da simplicidade é uma constante neste nosso 
artista. A síntese e composição são muito agradáveis, as 
linhas nervosas muito expressivas, notando-se que seus 
desenhos são o resultado de árduos e penosos estudos. 
Ao gravá-los no papel, a pena embebida em nanquim 
escorrega suavemente, traduzindo o pensamento a car
regar beleza plástica com sua pureza e conteúdo.

Sou um dos que apreciam um desenho por parecer- 
me a expressão íntima e direta do autor, e sobretudo por 
considerá-lo básico na carreira de qualquer artista.

Ante os desenhos de Paulo O.F. ora expostos no 
Auditório Caldas Júnior, do Correio do Povo, fiquei 
encantado por ele seguir o princípio da linha pura 
gravada no papel, a mais difícil de dar-nos expressão por 
ser mais dura. Para que ela seja viva é necessário que o 
artista a grave diretamente no papel sem marcação de 
lápis. Se a linha sair torta nada importa. O que importa é 
a primeira intenção. Vejo em Paulo O.F. um moço com 
muito talento. Começa agora a pintar e irá longè se sua 
pintura tiver como base os mesmos princípios do dese
nho, espontaneidade, que pode ser aparente, não impor
ta, mas sempre súmula de muitos ensaios e sacrifícios. 
Os desenhos de Paulo me fazem lembrar, quem sabe, 
outros artistas menos dotados como desenhadores. 
Paulo inicia a carreira de pintor por onde muitos meda
lhões ainda não chegaram, nem chegarão.
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Parece que o público do nosso meio ainda não 
aprecia desenhos. Nem mesmo aquarelados. Gosta de 
quadros coloridos a óleo. Seria bom saber o porquê. Seria 
fácil constatar o desinteresse que existe pela pouca 
freqüência que há de público nas exposições de dese
nhos.

A arte do desenho é das mais sutis que existem. 
Quanta vida nesse conjunto de linha às vezes puro, 
outras nervoso e vibrátil, evocando à visão humana um 
mundo requintado de prazeres e sensações. É uma 
linguagem gráfica para exprimir a forma, a emoção, as 
linhas das coisas ou as possibilidades polifônicas das 
linhas, sua riqueza está escondida atrás de sua modéstia 
de meios.

consciência, a seriedade. Pode ainda usar certos recur
sos no pontilhado das cabeças, poderá caminhar para 
etapas diferentes de sua arte, mas o fato de, num meio 
como o nosso, ter perseguido um desenho construtivo, 
plástico, de espaço e volumes, indica suas qualidades.

Com o pincel, seu desenho é expressivo e forte. É 
um retratista que transmite a emoção das pessoas. É, 
porém, na sinceridade de desenhos como o da natureza 
morta com relógio rococó e frutas, que apreciamos sua 
receptividade aguda às linhas, ao grafismo mum trabalho 
em que a equilibra com a pureza "matissiana” das 
maçãs.

Justamente é no desenho e através dele que o 
artista deposita seu pensamento. No desenho deverá 
estar gravada a forma, a expressão e até o colorido. O 
colorido no desenho não será por certo pintura a cores e 
muito menos tinturaria. Com a intensidade do claro 
escuro, o desenho puro e simples sugere tonalidades de 
luz ambiental e, quando o desenho é de um Goya, os 
leves grises do lápis nos dão impressão de profundidade. 
Com simples contornos de linhas puras, quando acerta
das em seu lugar, os desenhos podem provocar no 
espectador valores de luz. Quando Picasso brinca 
desenhando, à maneira clássica, retratos de Stravinski, 
Manuel de Falia e de outros amigos, a linha pura de 
contorno sem sombras cria volume e, por ele, profundi-

Paulo O. F. sente toda a poesia e toda a riqueza 
plástica dessa arte, que basta para consagrar um artista. 
Certos desenhos de Modigliani, de Matisse, de Holbein, 
Mantegna e Clonet bastariam para eternizar esses 
nomes. Porque o desenho é em si mesmo um mundo 
visual e expressivo. O artista gaúcho não utiliza as 
sombras. Faz um desenho linear, em geral tortuoso por 
sistema e às vezes com grafismo nervoso e sensível, um 
pouco a Dufy, mas pessoal. Naturalmente que os moder
nos foram vistos por Paulo O. F.,mas isso é a história 
refletida e antiga das artes.

O que desde hoje dignifica sua visão das formas é a

Talvez sua geração venha a encontrar, na maturida
de,um Brasil que possua condições sociais e de cultura 
para apoiar as artes plásticas.

FERNANDO CORONA MÁRIO BARATA

Artigo publicado em 1950 e que faz parte do livro "Caminhada 
Artes" (1940- 1976). edição de 1977, de autoria de Remando Corona.

nas Texto do catálogo da "Exposição Paulo. O. F ", patrocinada pelo Art. 
Club do Rio de Janeiro e pelo Ministério da Educação, em 1950.



DADOS BIOGRÁFICOS

Paulo Osório Flores nasceu em Porto Alegre, no ano 
de 1926. Em 1944, iniciou seus estudos de arte escolhen
do artes gráficas, sob a orientação de Ernest Zeuner. Em 
1945, ingressou no Curso de Artes Plásticas - Pintura, no 
Instituto de Belas Artes, hoje Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 1946, 
tranferiu residência para Buenos Aires, freqüentando a 
Escola Livre de Artes, do Governo daquele país. Partici
pou da Exposição do Livro Brasileiro e enviou trabalhos 
para a Exposição Coletiva da Associação Francisco 
Lisboa de Porto Alegre.

Em 1947, voltou definitivamente ao Brasil. Em janeiro 
de 1948, com a Associação Araújo Porto Alegre, viajou 
para Minas Gerais e Bahia, onde participou das exposi
ções coletivas de Salvador, Belo Horizonte e Porto 
Alegre. Em Minas Gerais, trabalhou no atelier de Heitor 
Coutinho. Integrou a equipe de decoradores da Feira 
Internacional de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Com Athos 
Bulcão, criou um atelier no Rio. Trabalhando também no 
atelier de Bruno Giorgi, participou da Exposição Coletiva 
da Escola do Povo e da mostra organizada em benefício 
dos estudantes.

Ainda em 1948, participou do Salão Nacional de

Belas Artes, recebendo Menção Honrosa em Desenho. 
Ilustrou a Revista “Letras e Artes” e executou trabalhos 
gráficos para a revista “Rio”.

Voltando a Porto Alegre, em 1949, fez sua Primeira 
Exposição Individual de Desenho. Em 1950, voltou ao Rio 
de Janeiro, onde intensificou seu trabalho como ilustra
dor.

Em 1951, casou-se com a desenhista Noemi Lopez 
da Cruz e, em 1952, nasce sua primeira filha Lia. Nesse 
mesmo ano, executou um painel para o edifício projetado 
por Rocha Villaça.

Retorna a Porto Alegre, em 1953, radicando-se logo 
após, no interior do município de Santa Maria.

Em 1954, ano em que nasceu sua segunda filha 
Virgínia, fez as ilustrações de "Anatomia e Metafísica do 
Jazz”.

Dois anos depois, sua família é completada com o 
nascimento de seu filho João Paulo. Nesse ano dedicou- 
se somente ao desenho.

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Dr. Sinval Guazzelli

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Prof. Plácido Steffen

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
Dr. Joaquim Paulo de Almeida Amorim

A 11 de julho de 1957 faleceu Paulo Flores, encer
rando, com apenas 31 anos, sua carreira de artista 
plástico já consagrado pela crítica.

DIRETOR DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
Dr. Luiz Inácio Franco de Medeiros
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