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Enquanto se ultimava a edição deste livro, o primeiro sobre 
um artista plástico em atividade no Rio Grande do Sul, Vasco 
Prado recebia os cumprimentos oficiais do nosso Ministério 
das Relações Exteriores por ter conquistado o Prêmio 
Aquisição do Museu ao Ar Uvre de Hakone, no Japão.
A láurea outorgada no outro lado do mundo viria ressaltar 
um traço da obra de Vasco, que nele vem sendo tese e antítese: 
a sua universalidade.

Vasco provém do Realismo Social, escola que teve ongem 
em Moscou (1934) e de lá se diíiindiu pelo mundo, ganhando 
relevo nas artes plásticas brasileiras, sobretudo nos anos 50. 
Nessa época, junto com Carlos Scliar, Glênio Bianchetti, 
Danúbio Gonçalves e Glauco Rodrigues, criou o Clube da 
Gravura - marco na história da arte brasüeira. A proposta de 
trabalho que os unia era a de uma arte engajada e empática ao 
homem do campo, posicionada contra o abstracionismo, e 
acessível através da técnica reprodutível da gravura.

Embora desde essa época Vasco nunca se omitisse quando 
as bandeiras de seu tempo eram empunhadas, ele se 
destinava, de fato, a uma arte só particular enquanto 
universal, porquanto engajado com a Vida e suas grandes e 
misteriosas questões.

Ao completar 70 anos de idade - marcados pela edição 
deste livro e pela Retrospectiva que o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul ensejou -, Vasco Prado se revela um artista 
completo no seguro manejo do traço, do volume e da textura. 
Sua obra consegue oscilar entre o lirismo e a 
monumentalidade - como se isto fosse humanamente possível.

Mais: ele é marco de referência obrigatória e generosa no 
ambiente artístico do Sul, de onde nunca quis sair, 
construindo para o Brasil uma obra de abordagens múltiplas e 
contudo sólida e coerente, como poucas se têm visto.

Neste livro podemos percorrer esse universo através do 
olhar perceptivo e bem composto de um fotógrafo que é, ele 
próprio, um artista: Luiz Carlos Felizardo, jovem gaúcho de 
currículo internacional. Eis aí a aventura que se enseja ao 
leitor: a fruição de uma obra de arte noutra obra de arte, 
qualificadas pelo comentário do intelectual e amigo 
Manoel Sarmento Barata e do crítico de arte Mark Berkowitz.

Penetrar no universo de Vasco Prado através do labor 
dessas mãos competentes podería parecer uma vaga proposta 
de passear pelo Belo, não fosse Nietzsche nos soprar no ouvido 
que "a arte grega ensinou-nos que não há superfícies 
realmente belas sem profundezas medonhas".

Fecha-se, pois, o circuito: da arte grega à moderna, varando 
o interior do Rio Grande e circunvolvendo o Japão, temos 
aqui um Vasco Prado sereno e vital aos 70 anos de idade, 
referenciado por uma obra artesanalmente competente, 
sobretudo telúrica, amorosa e boa de briga.

mas

Evelyn Berg Ioschpe
Diretora do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul

Ilustração da sobrecapa:
Detalhe da Obra Negrinho Triunfante. Monumento 
público localizado na cidade de Alegrete, RS.
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Nossa Homenagem a Vasco Pradoíndice
m
mi O desenvolvimento cultural de uma nação pode ser expresso 

pelo interesse de seu povo nas atividades artísticas e no acervo 
das suas obras de arte.

Este é um dos motivos da Companhia Iochpe de Participações 
para apoiar projetos culturais, visando retribuir, desta forma, a 
contribuição da comunidade ao seu desenvolvimento.

É justo, portanto, que a pedra fundamental deste projeto seja a 
divulgação do trabalho de um renomado artista plástico 
nacional. E a escolha feita por nós é de um artista que tão bem 
representa a cultura sul-rio-grandense: Vasco Prado.

Em quarenta anos dedicados à arte, ele vem divulgando, com 
sucesso e
merecedor desta homenagem na passagem pelos seus setenta 
anos de vida.

Suas esculturas, nos mais variados materiais, do bronze à 
terracota, encontram-se espalhadas em museus do Brasil e do 
exterior. Agora, todo o seu talento colocado à disposição da arte 
está finalmente reunido numa obra.

A Companhia Iochpe de Participações, em convênio com o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, espera, com a publicação 
deste livro, abrir novos caminhos para aqueles que se dedicam à 
educação e cultura do nosso País.

A Vasco Prado, nossos cumprimentos pelo exemplo de artista 
que é uma honra para a cultura brasileira.

Apresentação:
Nossa Homenagem a Vasco Prado 
Companhia Iochpe de Participações

Um Documento Oportuno 
Joaquim Paulo de Almeida Amorim

Depoimento Pessoal:
Esta é a minha obra...
Vasco Prado
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Um Documento Oportuno
'

No levantamento da história das artes visuais no 
Rio Grande do Sul, ressalta uma lacuna: a bibliografia, ou seja, o 
livro de/ou sobre o artista desta terra, que se venha a constituir 
em registro permanente e multiplicador de sua obra.

A iniciativa da Companhia Iochpe de Participações de 
preencher esta falha é, sob todos os ângulos, auspiciosa.

Apoiando a política do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, de resgatar, registrar e 
difundir a obra do artista plástico gaúcho, inscreve-se a 
Companhia numa nova geração de empresas brasileiras que têm 
cumprido importante papel na valorização da cultura em que 
atuam.
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O lato de ser Vasco Prado o artista enfocado nesta obra não é 
casual: ao completar 70 anos de idade na terra que o viu nascer, 
aprender, trabalhar e ensinar, ele é um patrimônio do Estado, ao 
lado de outras figuras notáveis. Sua casa é, de longa data, local de 
recepção para muitos dos forasteiros que por aqui aportam. 
Vasco está enraizado em nossas praças, edifícios públicos, dentro 
dos museus e na intimidade de nossas casas. Seus desenhos, 
gravuras e esculturas, aqui retomadas por Marc Berkowitz, e sua 
vida contada por Manoel Sarmento Barata, amigo de todas as 
horas, formam importante documento desta obra onde se deseja 
homenagear Vasco Prado.

i

Joaquim Paulo de Almeida Amorim 
Subsecretário de Cultura do 
Estado do Rio Grande do SulmI

■

.

Vasco - desenhando a caricatura do fotógrafo 
Felizardo, 1975.
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"Esta é a minha obra • • •

I?

m
...É o meu trabalho, uma busca constante que venho fazendo 

através de erros e acertos, mas motivados sempre pela minha 
visão afirmativa do homem e da vida.

1*-

m
Aliás, se sou um artista figurativo é justamente, a meu ver, por 

este empenho no mundo humano. Procuro representar o 
homem, fazer palpável o seu anseio de amor, de liberdade.
Em suma, vê-lo 11a sua relação com os demais homens e também 
como parte da natureza.

Não compreendo como se possa fazer arte , atualmente, sem 
atentar para o que ganha sentido mais agudo na realidade 
histórica.

As minhas motivações nascem do mundo que, a cada dia, não 
é o mesmo de sempre. Por isso preciso vê-lo de novo, procurar 
nele o gesto intenso da vida.

Busco este resultado no meu trabalho de artista. Assim, se sou 
levado forçosamente à pesquisa de forma, não é gratuitamente, 
por uma obsessão experimentalista. Acho que na minha obra 
são os temas vivos da minha experiência que comandam as 
exigências formais. Naturalmente tenho limitações que nem 
sempre permitem realizar meu intento.

Recebi, nos meus começos, influências diversas que foram 
sendo superadas através dos anos de trabalho.

Criei, assim, a minha própria linguagem."

•'A-

£3! i'

I

Auto retrato de Vasco Prado. 
Desenho a lápis, 1959.
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Vasco Prado:
Um Horizonte Palpávelm

-
Vasco Prado, setenta anos. Trabalha com a agilidade e a 

disposição de um jovem. É neste fazer, essencialmente, que tem 
consistido a sua vida. Um fazer apaixonado, exuberante e, no 
entanto, rigoroso.

m
mi
mlmm
: Ao mesmo tempo que enfrenta os materiais, também se 

acumplicia com eles: entende-se com a textura da madeira, 
desentranha as virtualidades da pedra, do bronze, do alumínio. 
Para configurar o seu mundo.

#
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O artista, em seu ateliê, trabalhando em armação 
de arame para escultura, 1984.Vasco Prado trabalhando na pedra, 1975.
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Fachada da residência e ateliê de Vasco Prado. 
Pedra Redonda, Porto Alegre. ►

;m

Toda essa espessura de volumes, formas, ou linhas na 
superfície do papel, são imagens que ele criou. Aparentemente 
silenciosas, elas assumem o espaço com uma poderosa força 
expressiva. Consistem, existem, densas de beleza e sentido.

Em poucas palavras, como é do seu feitio, ele me disse um dia, 
como que a traduzir a sua experiência para a minha seara:
"Na linguagem da escultura, só há substantivo."

Nada mais certeiro. Mas, sobretudo, nada mais revelador do 
seu próprio afã de expressão plástica. Ele rejeita o adjetivo, o 
acréscimo, a aderência retórica. O seu empenho centra-se na 
busca irredutível do intenso. Por isso arrosta uma difícil 
simplicidade: para alcançar aquela exuberância coesa, aquela 
expressividade inteiriça, que vibra desde a imanência do próprio 
material.

-M
m-i

m

Vasco Prado com sua família.
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Nesse momento, foi importante o seu contato com o gravador 
Leopoldo Mendez. Era um artista de esquerda, como o

É assim que Vasco Prado modela os seus substantivos 
absolutos.ü mexicano

próprio Vasco, que aliás, em 1946, tinha sido candidato a 
deputado estadual pelo Partido Comunista, no Rio Grande do 
Sul. Esse contato o levou a interessar-se muito pela gravura. 
De volta ao Brasil, organiza, junto com Carlos Scliar e outros 
artistas do Sul, o Clube de Gravura de Porto Alegre (1950).

Tudo isto exigiu uma dura porfia. Foi preciso indagar, 
experimentar, saber a arte do passado para descobrir a nova, já 
que somos liistóricos: continuamos, mesmo quando inovamos e 
inventamos.

'

É com lucidez que ele avalia aquela fase:
"Apesar do sectarismo dos que pretendiam impor um 
dirigismo político no Clube de Gravura, o que nunca aceitei, 
acho que aí se fez um trabalho importante. Constituiu mesmo 

movimento com repercussão no País e até ensejou

Essa continuidade, porém, nada tem de pacífica para um 
artista moderno. Com a sua vasta liberdade de criação, a arte 
moderna — ao questionar toda uma tradição — às vezes pareceu 
querer começar tudo de novo, partir de algo assim como um 
começo radical. Em alguns casos, a sua liberdade foi mesmo 
devastadora: penso em certos experimentalismos vanguardistas, 
que não passaram disto. E contudo, nas suas grandes 
manifestações, ela tem sabido retomar a continuidade, embora 
de modo não linear, mas dialeticamente, através de oposições e 
saltos. Assim, enquanto faz pesquisas de forma em função dos 
novos "conteúdos" que procura expressar, o artista moderno 
também absorve, numa nova síntese criadora, elementos da arte 
do passado, seja clássica, barroca, romântica, seja oriental ou 
primitiva. Ele não se deixa determinar por uma dessas formas, 
senão que as assimila livremente ao apelo das suas tendências, 
numa dimensão superadora que corresponde à sua visão do 
mundo e às suas mais peculiares exigências de expressão.

Em seu ateliê, prepara peça em bronze, Madona, 
para o 9? Clube da Skultura, 1984.um

m

A obra de Vasco Prado exemplifica admiravelmente isto. 
O seu processo evolutivo foi lento. Em 1947, quando faz a sua 
primeira exposição individual, era evidente a influência 
rodiniana, e justamente na escultura em que tematizava o 
Negrinho do Pastoreio pela primeira vez.

Pouco depois, sçgue em viagem de estudos para Paris, onde 
trabalha com Etiénne Hajdu e Fernand Léger. Na Itália, aprecia 
com entusiasmo a arte clássica, especialmente as obras de 
Donatello e Ghirlandaio, mas também de contemporâneos como 
Giacomo Manzu e Marino Marini. Já então, por mais que a 
considerasse, a escultura de Rodin não o satisfazia: via nela algo 
de teatral. E ele buscava uma escultura mais sólida, mais simples 
e despojada. Durante esse período, embora trabalhasse muito em 
desenho e modelagem, sentia-se em crise, não encontrava um 
caminho.

.

__
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Monumento público, em Alegrete, RS. 
Necjrinho Triunfante, peça em bronze, medindo 
l,50m de altura por 2,60m de comprimento, 
1967.
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trabalho semelhante no Umguai. Voltamos a atenção para os 
temas locais, desenvolvendo um tratamento realista, às vezes 
com algo de documental. Foi nessa fase que eu comecei a 
descobrir a simplicidade e a me libertar, para depois encontrar 
a minha linguagem.”
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Em suma, o chamado "realismo socialista” do Clube de 
Gravura não constrangeu a criatividade de Vasco Prado. Na 
verdade, até propiciou que ele se ativesse a motivações que lhe 
eram muito próximas ou afins, como os temas da vida pastoril 
rio-grandense, e passasse a dominá-los com admirável concisão e 
simplicidade, através da técnica da gravura.

Contudo, Vasco continuava a procura de uma nova expressão, 
embora a gravura e o desenho já lhe sugerissem alguns indícios 
neste sentido. Porque, na verdade — como ele bem o sabia — o 
núcleo do que buscava, só na escultura poderia encontrar.

E efetivamente, pouco depois, começou a encontrar o veio de 
expressão plástica que procurava. Para tanto, sem perder de vista 
o substrato da sua experiência, avançou na pesquisa de formas, 
assimilou sugestões dos antigos e dos contemporâneos, ao 
mesmo tempo que as foi integrando e superando numa nova 
síntese.

O primeiro resultado disso foi o bronze que esculpiu, em 1960, 
para a cidade de Pelotas. Nele — o que é muito significativo — 
retoma o tema do Necjrinho do Pastoreio, mas já numa nova 
concepção, mais livre, em que se evidencia o despojamento e a 
simplificação do tratamento escultórico.

A partir de então, centrado na escultura e no desenho, 
aprofunda e liberta a sua linguagem, que se abre vigorosamente 
para um expressionismo muito diferenciado e pessoal, com uma 
dicção que é fluente, harmoniosa, mas ao mesmo tempo severa e 
tensa.

A arte de Vasco Prado tem raízes. Sim, ela expressa sentidos, 
valores e "conteúdos" que concernem ao mundo brasileiro, 
especialmente a este, do Sul, a que ele pertence. Apropria-se de 
um espaço, que não é só físico ou geográfico, mas sobretudo 
histórico-social. É a partir daí, deste mundo pastoril rio- 
grandense, que ganham corpo as suas imagens de artista.
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Estas, no entanto, embora implicadas em certos temas do 
folclore e da tradição local, não se limitam à transcrição ou 
ilustração da legenda regional. São mediatizadas por uma 
criação estética superior, que lhes confere uma dimensão de 
universalidade. Universalidade verdadeira, concreta, a que 
compreende o particular e nele se faz palpável.

todo da sua unidade expressiva. Então, o Negrinho do Pastoreio 
transmuta-se na vigorosa imagem de uma vontade social que 
ousa buscar a sua libertação. Montado num cavalo de 
configuração mítica, avança sobre o horizonte, os braços erguidos 
num gesto de insubmissão e vitória, impressionante na sua 
monumentalidade e concisão formal. É o seu Negrinho Triunfante.

A esta nova concepção pertence igualmente o bronze de 1970, 
também admirável pela beleza e a monumentalidade da 
expressão, embora realizado em escala bem menor — o Negrinho 
com o sol.

3

ü i1
Assim, não me parece feliz interpretar o sentido da criação de 

Vasco Prado como "tradução de uma tradição", conforme escrevia 
A. Trevisan no seu — não obstante — admirável estudo sobre os 
"Escultores Contemporâneos do Rio Grande do Sul" (Ed. da 
Universidade. Porto Alegre, 1983). Aí está uma questão que 
importa esclarecer.

M.

Já se vê que o artista não restringe a sua criação plástica à 
tradução do repositório de imagens, representações e valores 
legados pela tradição regional. Certamente, como rio-grandense,

Uma agenda original. Em seu quadro-negro, 
Vasco lista as tarefas do dia.Veja-se, por exemplo, o tema do Negrinho do Pastoreio — 

presente na sua obra desde a fase inicial. Se na primeira 
escultura, datada de 1943 — obra imatura, portanto — a 
concepção do artista, inclusive do ponto de vista estético-formal, 
mantém-se próxima ao contexto da lenda, à medida porém que 
elabora a sua expressão plástica e a sua visão do mundo, já ele 
passa a interpretar a figura lendária com autonomia, e chega até 
a concebê-la de um ponto de vista crítico, que a supera e 
transcende ideologicamente.

i

■

Na primeira configuração, o Negrinho que se contorce e 
agoniza no formigueiro é a imagem do inocente oprimido — 
"apesar de tudo, filho de Deus" — tal como o vê, numa 
autoexpiação, a consciência culpada de uma sociedade 
escravagista cristã.

mi Mas o segundo trabalho, datado de 1960 (ao qual já me referi 
com outro propósito), evoca o Negrinho numa situação que não 
mais induz à autopunição do espectador: ele está de pé, são e 
salvo, olha com serenidade e doçura, embora ainda sejam 
visíveis no seu corpo alguns vestígios da violência sofrida.
Em relação à imagem anterior, o conteúdo ideológico apresenta- 
se desbastado. E o próprio tratamento formal da obra parece 
corroborar isto.

s
&

É, porém, na terceira escultura da mesma vertente temática 
(implantada em 1968, numa praça de Alegrete) que Vasco Prado 
supera inteiramente o contexto ideológico da legenda pastoril, 
apresentando uma concepção nova, criticamente refletida no
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Obra intitulada Tiradentes, monumento público 
exposto no jardim da Assembléia Legislativa de 
Porto Alegre, em aço inoxidável, medindo 5,0m 
de altura, 1976. *

está implicado na cultura local, matriz coletiva da sua 
sensibilidade. Mas, entre esta dimensão simplesmente dada e a 
sua atividade artística, há toda a complexa mediação do 
enriquecimento cultural, das idéias e da consciência do artista 
face aos problemas da sua época.

No caso de Vasco, esta consciência o leva a transcender 
criticamente a literalidade da temática regional, dando-lhe uma 
conotação coerente com a sua visão do homem e da vida.

Não foi, pois, fortuitamente que um grupo de fazendeiros e 
entusiastas do tradicionalismo gauchesco - nostalgia que mal 
encobre a ideologia do latifúndio — fez veementes objeções ao 
deparar com o Negrinho Triunfante numa praça, à entrada de 
Alegrete.

m
m:
U
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O tema do cavalo e/ou do cavaleiro — espécie de "leit-motiv" 
na obra de Vasco Prado — ao mesmo tempo que reflete a praxis 
originária do mundo rio-grandense, dá relevo também a uma 
dimensão universalmente constitutiva do homem.

Complemento da ação humana, pode-se dizer que foi a cavalo 
que o homem afirmou-se como protagonista da história, 
dominando a natureza. Ou que, não faz muito, a história era 
uma cavalgada do passado para o futuro. Daí a disposição para 
tomar o cavalo como metáfora da liberdade.

-

m Vasco assume todos esses sentidos na sua expressão plástica 
do cavalo, constelando valores que concernem ao homem, seja 
guerreiro ou lidador do campo.

Não raro, é o sentido de dignidade do homem que ganha 
relevo, numa belíssima translação metafórica em que as formas 
do cavalo agenciam uma atitude de força e altivez, ao mesmo 
tempo que de severa delicadeza, compondo um todo de solidez 
alada e livre.

Mas é também como imanência que ele o concebe: ponto de 
intersecção entre o homem e a natureza, pujante espaço 
corpóreo, a compleição do cavalo é vida plena e latejante. É neste 
denso espaço que o homem prolonga a sua vitalidade, 
envolvendo a mulher num arroubo erótico. Sim, nesse 
"momento” imanente do cavalo tudo é possível, porque a 
exuberância da vida entrelaça, numa exaltação plástica e erótica,

mü

Detalhe da obra de Tiradentes.
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Monumento público, obra exposta por (xasião 
dos 150 anos da cidade de Pelotas, RS. 
Negrinho Saindo do Formigueiro, obra esculpida 
bronze, 1963.

em

corpos e formas, animais e humanos. É primavera no mundo de 
Vasco Prado.

Se em algumas peças — sobretudo nas suas inexcedíveis 
terracotas, mas também nos bronzes, monogravuras e desenhos 
- conjuga de modo contrapontístico o espaço corporal do cavalo 
e as fonnas da mulher, em outras detém-se na presença absoluta 
da mulher, numa visão marcadamente sensual.

Esse sensualismo, aliás, se desdobra em diversas tomadas de 
íòrte expressão plástica - desde as imagens da maternidade, 
que a fêmea fecunda também manifesta o calor da amante, até às 
cenas de conjunção carnal, marcadamente eróticas, mas sempre 
certeiras na sua coesão de forma. Sim, nas mais palpitantes 
motivações, mesmo elevando a intensidade ao extremo, Vasco 
domina a expressão escultórica.

em

Outra admirável proposta de intensidade do artista - 
agora numa espécie de movimento inverso ao das terracotas, e 
explorando com êxito e contenção a imanência própria dos 
materiais — ressalta dos seus trabalhos no mármore, na madeira 
e no alumínio.

Lembro que certa vez, no ateliê-residência da Pedra Redonda, 
detive-me numa das suas peças de alumínio, pintadas (a duco) de 
vermelho. Era uma escultura com um mínimo de características 
figurativas — como o são, aliás, as suas obras em mármore e em 
madeira. Do alongado corpo feminino, sobressaía o ventre que 
começava a entumescer. Aquela figura concisa tinha, no entanto, 
um repouso tão maciço, tão denso de espera e de certeza. Lí o 
título no catálogo: "Esperança". Sim, era isto!

É também esta intensa e exata expressividade plástica que 
emana dos seus torsos femininos e masculinos, no mármore 
madeira — a configuração a afagar a matéria, propondo-lhe 
docemente uma forma, para que a matéria a exalce e abrace 
definitivamente.
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ÍE contudo, no mesmo Vasco Prado, há o escultor vocacionado 

para uma arte pública, cívica, criador de símbolos, atento ao 
horizonte da história. Porque o autor do Negrinho Triunfante é 
também autor do belíssimo painel mural em alumínio vasado - 
Revolução Farroupilha - afixado na fachada lateral da Assembléia 
Legislativa rio-grandense.

Detalhe da obra Negrinho Saindo do Formigueiro.
A lenda do Negrinho do Pastoreio é motivo de 
culto, entre os gaúchos, que trabalham no campo. 
Fazem-se pedidos, acendem-se velas. O Negrinho 
do Pastoreio vai ajudar.
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É uma obra de grande maestria, em que as imagens 
recortadas em relevo, consentâneas com o material e com as 
características arquitetônicas do prédio, emergem, impressivas e 
severas, na dinâmica de um conjunto que tem a força de 
evocação épica.

Ali também, no edifício do Legislativo, mas voltado para a 
Praça da Matriz, está o seu criativo fantasma-símbolo de 
“O Tiradentes", a intervir com três bocas no presente, quando a 
liberdade era amordaçada neste país. É como se o enforcado 
irrompesse do fundo da História — vulto e voz de uma máscara 
do coral ético-cívico do teatro grego - a proteger a planta frágil 
da democracia.

uma

Naturalmente, assim como os bem-pensantes da tradição 
provincial rejeitaram o Negrinho Triunfante de Vasco Prado, 
também não quiseram reconhecer a imagem espectral do seu 
Tiradentes. Eles, sim, permanecem ao pé da letra e, não raro, ao 
pé dos poderosos do dia.

Não é irrelevante que a arte de Vasco seja figurativa, e não 
abstrata, embora sempre trabalhada pela pesquisa de formas. Ele 
próprio costuma salientar isto, dizendo-se “muito empenhado 
mundo humano para deixar de ser um artista figurativo".

Na verdade, ele não só vive e frui a vida em todas as suas 
implicações, mas busca entender o curso do mundo — este 
horizonte próximo e longínqüo, de ontem e de hoje, denso de 
acontecimentos, valores e significações. Para saber o que os 
homens estão fazendo do homem.

É um artista lúcido. Homem parcimonioso em palavras, por 
vezes quase tímido no seu recato inicial - e no entanto 
extremamente polido, civilizado — Vasco não restringe 
interesse às artes plásticas. Gosta de literatura, de música e de 
política. Aliás, tem sempre presente o que vai ocorrendo por 
estes brasis. Embora sem dogmas e sem sectarismo, é um 
homem de esquerda, preocupado com o destino dos que 
precisam trabalhar para viver.

O que importa aqui é, porém, a sua obra, o seu fazer. Fazer 
que é também um saber. Não o saber abstrato, mas um saber 
inteiro e vivo. E que, como naqueles versos de Carlos 
Drummond de Andrade, “compreende com todo o corpo".

no
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Vasco Prado faz a sua arte em largo e profundo. Com a 
cabeça, com as mãos, com o corpo todo. É um dos poucos 
grandes esculturoes deste País. Um mestre que sabe o que está 
fazendo. E, felizmente, continua!

Painel Mural em alumínio vasado, Revolução 
Farroupilha, localizado na Assembléia Legislativa 
de Porto Alegre, 1973.

Escultura em alumínio pintada a Dulco.
Intitulada Esperança 72, 1972.

Manoel Sarmento Barata 
Porto Alegre, agosto de 1984.

Pertencente ao acervo do Museu de Arte do Rio
Grande do Sul.
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Desenho e Gravura:
O Domínio da Técnica

m

No burburinho da arte contemporânea do Brasil, na confusão 
de tentativas de definições, no excesso de denominações e 
rótulos, alheias às trans, pós e neovanguardas, surgem figuras 
isoladas e solitárias de artistas que fogem de tais rótulos e dos 
modismos (em arte também existem modas, seguidas 
indiscriminadamente por muitos artistas, em geral maus), que 
lutam para manter sua individualidade, que assumem 
plenamente as suas posições e não se submetem às exigências do 
mercado, das tendências em moda ou mesmo de alguns críticos. 
São artistas do porte de Tomie Ohtake, Sérgio Camargo, 
Arcângelo e Thomaz Ianelli, Franz Weissmann e, 
indubitavelmente, Vasco Prado.

m
.

.

Gaúcho de nascimento, Vasco Prado vive e trabalha em 
Porto Alegre. Homem muito viajado e bem informado sobre os 
acontecimentos e as evoluções do mundo artístico, ele prefere, 
não obstante, seguir o seu caminho. Às voltas, agora, com uma 
exposição retrospectiva que deverá circular pelos principais 
centros culturais do País, ele continua trabalhando e criando, 
olhando mais para a frente do que para trás, na plenitude de sua 
criatividade.

W

Sempre achei que o verdadeiro artista plástico, o verdadeiro 
artista profissional, tem que ser realmente polivalente. Tem que 
dominar todas as técnicas para poder escolher livremente aquela 
que mais lhe convenha no momento, que melhor se adapte ao 
espírito da obra que ele almeja criar. Nâo acredito no artista que 
faz abstração porque não sabe desenhar uma figura, que não 
gosta de gravura porque não sabe gravar, que despreza a 
escultura porque não sabe esculpir, que só trabalha em pedra 
porque desconhece a técnica do bronze ou da terracota, que, 
enfim, não possui toda uma gama de opções. Acredito no artista 
completo, mas frequentemente me pergunto se não sou exigente 
demais. Esse é um dos problemas da crítica ou do crítico: deve-se 
ser exigente ou benevolente? É difícil responder, mas creio que a 
exigência deve ser temperada com certa benevolência, somente, 
é claro, quando o crítico acredita na existência de um talento que 
merece ser incentivado; e, quanto mais esse talento se 
desenvolver, mais exigente o crítico deve-se tomar.

"É a partir do desenho que a arte começa. É também 
o desenho que determina a direção e as transformações 
da arte e fornece a possibilidade de repintar as idéias e 
concepções artísticas. O desenho é o ponto de partida 
para o esboço do quadro, da escultura ou de qualquer 
anotação clássica."

p | Estudo para um trabalho - aspecto informal.
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Desenho a lápis, 1980.
Vasco Pradom
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Essas divagações me vêm à cabeça depois de horas e horas 
passadas com Vasco Prado, vendo e examinando sua obra. 
admirando sua enorme versatilidade. Ele se impôs como
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Gravura em madeira. Moça no Banho, 1958.

escultor, trabalhando em mármore, bronze, terracota, madeira, 
aço inoxidável e, enfim, todos os materiais possíveis e 
impossíveis - ou aparentemente impossíveis -, sendo sua 
escultura analisada em outro capítulo deste livro. Quero apenas 
dizer que, quando cheguei a sua casa-ateliê, pensava encontrar 
somente um escultor, mas encontrei um artista completo, que faz 
inclusive escultura e que tem certa preferência por ela.

Descobri que Vasco Prado é um desenhista de mão-cheia e 
um excelente gravador, que faz relevos em vidro e trabalhos 
gráficos, quase monotipias, em tiragens mínimas, e que usa uma 
técnica de pochoir, de papel recortado, aplicando a tinta com rolo; 
isso, sem se falar de experiências com tampas metálicas de latas 
de Nescau e de muitos outros bricolages. Na plenitude de seus 
70 anos, Vasco Prado não descansa. Muito pelo contrário.

Revendo alguns de seus trabalhos gráficos, observo as 
gravuras de madeira que produziu no início dos anos cinqüenta, 

época do Clube de Gravura de Porto Alegre, que ele aliás 
ajudou a fundar. Foi um movimento que reuniu alguns bons 
artistas gaúchos e que, entretanto, acabou por se esvaziar porque 
seu conteúdo ideológico-político era maior do que o artístico, o 
que muito prejudicou alguns dos artistas de talento, mas com 
personalidade menos forte e conseqüentemente dominados com 
facilidade pela parte política.

Vasco Prado saiu da experiência e do realismo social 
incólume e tranquilo. Suas incursões pela gravura não se 
limitaram à madeira e ao linóleo, incluindo também o metal, 
técnica da qual tirou o muito que ela podia oferecer.

Há muitos escultores que utilizam o desenho apenas como 
suporte, para íázer os esboços das esculturas que estão 
planejando. Os desenhos de Rodin - para citar somente um 
exemplo — tomaram-se famosos pela sua beleza (existem os que 
os preferem a suas esculturas), mas Rodin os executava pensando 
unicamente em seu trabalho como escultor. Já Henry Moore 
considera o desenho um meio de expressão totalmente 
autônomo, um produto final. E assim pensa também 
Vasco Prado.

na

$

Apesar de existirem grandes e famosas coleções de desenhos 
— a da Rainha da Inglaterra é um bom exemplo — o 
colecionador brasileiro e o mercado de arte ainda não

. tDesenho com tinta de impressão e lápis de cera. 
Obra intitulada Mulher com Espelho. 1979.
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reconheceram sua importância, apesar dos grandes exemplos do 
passado e do presente: Dürer e Altdorfer, Leonardo e 
Rembrandt, Watteau e Goya; no século XX, Picasso, Matisse, 
Hockney, Rauschenberg e outros mais. O desenho dá realmente 
a medida do artista, permite penetrar em sua intimidade, revela 
a verdadeira dimensão de sua sensibilidade e de seu talento, 
servindo frequentemente de alicerce sobre o qual ele constrói a 
sua obra. É a música de câmara das artes plásticas, a arte cm seu 
estado mais puro. E é justamente a esse estado mais puro, ao 
despojamento que apenas admite a essência, que Vasco Prado 
quer chegar em seus desenhos. Quer, e quase sempre consegue, 
como em seus desenhos de cavalos, um de seus temas favoritos. 
Somente uma grande familiaridade e muito amor, juntamente 
com o total domínio do traço, tornam possível a Vasco Prado 
apresentar-nos a quintessência do cavalo, em toda a sua pujança 
e nobreza. O mesmo acontece com o corpo humano:
Vasco Prado não somente o conhece e o ama, mas também 
consegue transmitir esse amor e uma sensualidade saudável.
O erotismo, que freqüentemente aparece nos desenhos, nas

Hmmmff i
ü
n

-V,

m iGravura em linóleo. 
Cabra, 1957. esculturas e nas gravuras do artista, é um erotismo dionisíaco, 

alegre, sem subterfúgios.
$Cavalo no Viaduto. Desenho com tinta de 

impressão e lápis de cera, 1982.
m %É rico e ao mesmo tempo simples o mundo de Vasco Prado: 

casa enorme, de muitos níveis, muitas escadas, muitos 2t
%uma

recantos, mas ao mesmo tempo bastante funcional, tendo uma 
parte aberta à visitação, com tuna exposição permanente de seus 
trabalhos e dos de sua mulher, Zoravia Bettiol, também artista.
É tuna casa cheia de obras de muitos artistas, refletindo uma 
atitude generosa não muito freqüente no ambiente das artes. 
Tem um grande jardim, com esculturas de diversos materiais, 
distribuídas pelos gramados, adquirindo a pátina que somente o 
tempo, o sol e a chuva podem dar.
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No meio de tudo isso, a figura quase frágil e tímida, mas ao 
mesmo tempo afável e autoritária, de Vasco Prado. Faz muito 
que cheguei à conclusão de que os bons artistas, os grandes 
artistas, em todos os domínios da arte, são pessoas simples, 
diretas, modestas e muitas vezes tímidas. Não praticam o 
vedetismo. Têm plena consciência do seu valor, deixaram suas 
dúvidas para trás ou as relegam para o ateliê. O processo criativo 

realização da obra podem ser penosos, um verdadeiro parto, 
resultado final produz essa tranqüilidade que encontrei
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mas o
em muitos contatos pessoais com artistas como Henry Moore, 
Francis Bacon, Alexander Calder, Sérgio Camargo e, agora,
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Cavalo. Desenho com tinta de impressão e lápis de 
cera, 1982.

Vasco Prado. São criaturas realizadas, pelo menos 
artisticamente; e o resto torna-se secundário.

A versatilidade de Vasco Prado, que tanto elogiei, também 
Podería ter seu lado perigoso: uma quebra de unidade, 
diluição de força, uma fragmentação da obra. Não é, todavia, o 
que acontece e acredito que isto será claramente demonstrado na 
exposição retrospectiva. Existem artistas que parecem pular de 
galho em galho, que parecem estar eternamente à procura de 
alguma coisa que não conseguem encontrar, que pesquisam 
muitas coisas ao mesmo tempo sem chegar a conclusão alguma. 
Já vi muitas exposições individuais que mais pareciam coletivas, 
tamanho era o número de linguagens e técnicas. Vasco Prado, 
depois de sua excursão pelo realismo social, pelo qual teve uma 
passagem digna, mas sem muita originalidade (que de qualquer 
forma não teria sido admitida), retomou às pesquisas anteriores 
e daí em diante prosseguiu em seu caminho, sem pressa, mas em 
profundidade. É a chamada volta por cima.

Nos muitos anos em que exerço minha profissão, nas muitas 
bienais nacionais e internacionais sobre as quais escrevi e que 
ajudei a julgar, presenciei ascensões e quedas de muitos artistas — 
mais quedas do que ascensões, infelizmente. Fogos de artificio,

uma

fogos de palha; poucas chamas que continuaram ardendo, 
mesmo com ventos contrários soprando. Havia o "op" e o "pop”, 
o "tachismo", o "expressionismo abstrato", a "nova" figuração, a 
"nova" realidade e o "hiper-realismo"; todos aí estão novamente, 
com outros nomes. E eram obras que mexiam, chiavam, 
assobiavam, andavam, piscavam ou acendiam luzes e até 
falavam. O tempo e a evolução das espécies fazem, porém, sua 
própria triagem; e "o resto é silêncio", como já disse 
Shakespeare. É curioso ver quão pouco Vasco Prado tem sido 
atingido por todas essas tentativas; não por ele ser impermeável 
às inovações, pois ninguém, mas ninguém mesmo, fica isento de

Relevo repuxado em alumínio (tampa de lata). 
Diâmetro 1 lcm, 1984.
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qualquer influência. O importante é saber digeri-las, utilizar o 
que interessa e descartar o resto. Em sua obra, Vasco Prado 
mostra freqüentemente sua preferência por certos artistas, como 
por exemplo o italiano Marino Marini, mas isso nada tem a ver 
com as influências diretas sofridas por artistas sem talento. Sào 
antes convergências, ecos, reflexos, homenagens. Porque o seu 
caminho estava traçado. Definitivamente.

Não perguntei a Vasco Prado qual das modalidades de arte 
ele preferia. Não lhe perguntei porque me lembrei de certas 
palavras de Cecília Meireles. Uma noite, num jantar em minha 
casa, alguém lhe perguntou de qual das facetas da arte ela 
gostava mais. E ela, serena e linda, respondeu: “Tu perguntarias 
a uma estrela qual das suas pontas ela prefere?”

Estou certo de que Vasco Prado continuará subindo 
calmamente, ora esculpindo, ora gravando, ora desenhando, 
servindo-se de todas as técnicas sem se preocupar com 
hierarquias e preferências: ele, a estrela, amando todas as suas 
pontas com igual fervor.

Gravura, pertencente ao acervo do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, intitulada Homem na 
Fundição, 1959.I
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Marc Berkowitz
Porto Alegre, julho de 1984 Gravura em linóleo, intitulada Duas Mulheres, 

1957. ►' •
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Nas mãos de Vasco Prado,
toda matéria se transforma em Arte.

m.

li í“Os escultores modernos atacam a matéria — pedra, 
mármore, madeira — e vão pondo à mostra as formas 
que ela própria sugere. É a Talha Direta.
E o bronze, que em seus começos era encontrado em 
estado natural, tornou-se, depois, uma liga de cobre e 
estanho. Hoje, a técnica de fundir o bronze pelo 
processo de cera perdida é a mesma de dois mil anos 
atrás..."
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Vasco Prado .

iModelos em gesso de peças já executadas em 
bronze, detalhe do ateliê de Vasco Prado.

Peça única. Torso Feminino em mármore branco 
do Espírito Santo medindo l,20m de altura, 1981. U
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Grande Torso, 1976.
Peça medindo 0,45m de altura por 0,45m de 
largura com 0,65m de comprimento.

Vasco Prado é conhecido sobretudo como escultor, embora 
também se dedique — e com sucesso — ao desenho e à gravura.
O caminho da escultura foi uma escolha consciente, feita desde o 
começo. Apesar de se ter revoltado contra os métodos 
antiquados de ensino da Escola de Belas Artes de Porto Alegre, 
ele certamente não é um autodidata, tendo estudado na capitai 
gaúcha com Oscar Boeira e, em Paris, na École de Beaux Arts, 
com Léger e Hajdu. Ele fala muito mal do ensino acadêmico, dos 
atrasos que causa, mas isso, a meu ver, depende do próprio 
aluno, do futuro artista. Eu pessoalmente acredito que o artista 
que percorre o caminho “convencional", que estuda, aprende o 
métier, domina as diferentes técnicas, em geral sabe o que quer e 
aonde pretende chegar. Essa atitude pode parecer acadêmica e 
até reacionária, mas sinceramente não me considero nem uma 
coisa nem outra. O que busco em arte não é a perfeição - que 
provavelmente não saberia reconhecer, se a visse —, porque 
devem ser considerados outros fatores, nem o bonito 
convencional, mas sim essa tranqüilidade criadora, que, além de 
talento, se baseia em “notório saber". O ensino “acadêmico" é de 
fato deficiente, mas não acredito que aprender a pintar, a 
desenhar, a esculpir, a gravar - mesmo de acordo com as regras 
rígidas do passado - tenha feito mal a algum artista possuidor de 
verdadeiro talento.

Estes pensamentos me vieram à mente quando estava 
tentando estabelecer um contato mais íntimo com a escultura de 
Vasco Prado, após tê-la olhado mais dentro do contexto das 
outras modalidades da obra do artista, tais como o desenho e a 
gravura. Vi o resultado de um início de revolta contra a tradição, 
que culminou em estudos que na Europa podem ser chamados 
de convencionais. A diversificação de técnicas e de materiais, 
contudo, mostra claramente o espírito inquieto de Vasco Prado, 
que constantemente procura, pesquisa e encontra; mostra 
também, com a mesma clareza, que, sem o domínio das técnicas 
e sem essa base sólida para alicerçar a constante procura, tal 
pesquisa seria impossível.

Mármore, bronze, terracota e madeira são os materiais mais 
frequentemente utilizados por Vasco Prado, que raramente 
recorre a algum outro. Ele consegue "domar" os mármores 
nacionais, quebradiços e difíceis de trabalhar. Não é por nada 
que os famosos mármores de Carrara, na Itália, são os preferidos 
por quase todos os escultores. Não somente são resistentes, como 
também têm superfícies de um aveludado inigualável. Mas
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quem não tem cão caça com gato — e quem não tem Carrara 
esculpe com Espírito Santo. Os torsos de mulher realizados nesse 
mármore, despojados, certos e essenciais, são prova disso.
Vasco Prado obviamente ama e conhece o corpo da mulher: 
muitas de suas esculturas são de um sensualismo que vai até o 
erotismo. Surgem então, porém, aqueles torsos que representam 
mais a idéia platônica do corpo da mulher, mostrando a 
quintessência de sua beleza. É um despojamento severo, sem 
concessões, que entretanto retrata a mulher em todo o seu 
esplendor. Essa mesma atitude, esse despojamento com 
espontaneidade, resultado de grande familiaridade com o 
assunto e o material, existe também nos trabalhos em bronze - 
espontaneidade que é privilégio dos que não têm mais 
problemas técnicos e que sabem adequar a sua técnica à 
necessidade interior de cada obra e ao material utilizado. Essa 
capacidade de adequação, possuída por uns poucos privilegiados, 
é que resulta numa obra que resguarda a sua autonomia, a sua 
individualidade, e preserva o seu alto nível técnico. Ela se faz 
sentir muito no bronze, um material nobre e bonito, mas 
freqüentemente mal empregado por causa da preferência do 
público comprador por trabalhos polidos, brilhantes e dourados, 
o que não permite explorar as muitas possibilidades das pátinas.
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Vasco Prado não é um artista que procura a originalidade a 
todo preço. Ele vai por caminhos talvez já pecorridos, 
contribuindo não tanto com invenções, mas antes com 
inovações. São pequenos detalhes, técnicas experimentadas em 
novas aplicações ou em ângulos diferentes.

A preocupação com a obra de Vasco Prado leva-me a 
reflexões sobre a escultura atual em geral e sobre a situação dessa 
arte no Brasil, sobretudo quando comparada com a de outros 
países. No século passado, quando surgiram os grandes 
movimentos que tanto influenciaram a arte de hoje — desde 
Turner, que era um movimento de uma pessoa só, até o 
impressionismo e o expressionismo —, houve uma participação 
mínima da escultura. Esta começou a manifestar-se nos albores 
do século XX. Apesar das reações provocadas pelos grandes 
inovadores, no século XIX a escultura continuava em sua 
placidez acadêmica, com alguns estertores na obra de Rodin e de 
pouquíssimos outros. Foi no século atual que a escultura passou a 
fazer parte do rebuliço geral: os ferros de González, as formas

r

s
Peça em mármore, intitulada Penélope, com altura 
de 2,10m, 1975. Obra exposta no jardim da 
residência de Vasco Prado.

Vitória, Escultura em madeira pau-ferro, 
com l,28m, 1965.
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O Bem-Amado. Relevo em bronze, 1981.
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puras de Brancusi, o imenso ímpeto e a curta duração do 
construtivismo na Rússia, o uso de novos materiais por Pevsner, 
para citar apenas alguns exemplos que me vêm à memória, tudo 
isso antes da Primeira Guerra Mundial. Só depois aparecem os 
Moore, os Hepworth, os Calder, os Barlach, os Lehmbruck — 
estes dois últimos típicos da Alemanha — enfim todos aqueles 
que tornaram possível o que hoje chamamos de escultura 
contemporânea e que também ajudaram a implantar a idéia do 
artista completo contemporâneo, idéia essa que se tinha perdido 
depois da Renascença, com a divisão da arte em compartimentos 
estanques, e da qual Vasco Prado é um bom exemplo.

Ele também é um bom exemplo da divisão das águas na 
escultura atual. Existem os artistas que querem mudar tudo, 
empregar novos materiais, participar da era da tecnologia.
Eles usam luz, movimento, som, com resultados freqüentemente 
impressionantes. E existem os artistas que, sem ser acadêmicos,
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Torso Feminino esculpido em madeira com l,22m 
de comprimento, 1965. T
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Mariana, obra em madeira pau-ferro com l,02m, 
1965.

limitam-se aos materiais e técnicas tradicionais, as quais 
continuam apresentando possibilidades infinitas. É entre estes 
que Vasco Prado se situa. A despeito de incursões e tentativas, de 
trabalhos executados em alumínio e aço inoxidável, ele prefere 
os materiais tradicionais: pedra, mármore, bronze, madeira. 
Acho admirável como Vasco Prado parece saber como penetrar 
na alma de cada material, valorizando sempre as suas qualidades 
intrínsecas. Os seus torsos de madeira, as suas talhas, ressaltam 
justamente o calor que emana da madeira, valorizando até suas 
rachaduras e veios. O Torso Feminino, de 1965, trabalhado em 
pau-ferro, exemplifica esta conjugação do talento e da sabedoria 
do artista com a beleza da madeira. Em trabalhos como Mariana 
e Vitória, vemos como o desenho dos veios da madeira 
representa papel importante no total da obra.

São raros os trabalhos de Vasco Prado realizados em 
materiais menos tradicionais. Os painéis murais intitulados 
Farroupilha, nas paredes externas da Assembléia Legislativa de 
Porto Alegre, um prédio realmente monumental, foram 
executados em alumínio e mostram outra faceta da obra de 
Vasco Prado. Não é somente o artista que trabalha com um 
material pouco usado, mas é também o artista visionário, que 
nos dá uma antevisão de uma tendência dos anos oitenta, de 
colagens de fragmentos de diferentes materiais, usando as 
paredes como suporte. Vários desses trabalhos foram 
apresentados na 17? Bienal de São Paulo, em 1983. Nos jardins 
da mesma Assembléia Legislativa existe um monumento a 
Tiradentes, de Vasco Prado, com cinco metros de altura, 
realizado em aço inoxidável. Essas passagens por materiais 
raramente utilizados não são apenas o resultado de curiosidade 
ou de pesquisa, mas sobretudo da questão da adequação do 
material, já mencionada.

Essa questão torna a surgir quando observo os trabalhos 
executados em bronze: uma obra como O Beijo a Cavalo, em que 
o peso e a nobreza do bronze em nada diminuem a sensualidade 
e a ternura do gesto, enquanto no monumento Negrinho 
Triunfante acentuam a altivez das figuras tanto do Negrinho como 
do cavalo. O Tourinho Preto não é uma obra de grandes 
dimensões, mas possui o espírito monumental sugerido pelo 
próprio animal e pelo bronze utilizado. Este espírito 
monumental surge em toda a sua glória no Negrinho com Sol, 
verdadeiro hino à liberdade, à dignidade humana, ao desejo de

colocar o sol ao alcance de todos. É uma obra que, no meu 
entender, ilustra bem não somente a maneira de trabalhar de 
Vasco Prado, mas também o seu modo de pensar, o seu 
posicionamento na vida.

Vasco Prado tem realmente o dom de penetrar na alma do 
material que emprega, de explorar a sua adequação até o fim. 
Citei exemplos de mármore, de bronze e de madeira, não 
devendo esquecer a terracota. Esta técnica direta, imediata,

• ■
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Escultura em bronze. Obra intitulada Beijo a 
Cavalo, medindo 0,73m de altura, 1969.
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BExposta no Hall do Conselho Regional de 
Contabilistas em Porto Alegre, RS, está a obra 
Negrinho com Sol, esculpida em bronze, 1970. 
Dimensões: 1,1 Om de altura por 0,77m de 
comprimento.

£
m $

&& &;

m -

revela muito do artista e de suas possibilidades. É uma das 
técnicas favoritas de Vasco Prado, da qual ele é um mestre, 
conhecendo e tendo a medida exata de tudo que se pode fazer 
com a terracota. Normalmente este barro cozido dá uma leveza à 
obra que facilmente vai em direção ao bibelô. Vasco Prado, 
porém, possui a capacidade, típica do grande escultor, de imbuir 
todas as suas obras, mesmo as pequenas, desse espírito de 
monumentalidade, que é a verdadeira prova do escultor que 
sabe pensar grande.

1

I
áA escultura brasileira tem alguns grandes momentos, em sua 

faceta primitiva, nos ex-votos de madeira feitos no Nordeste, os 
quais freqüentemente ultrapassam a graça da escultura popular 
de um Mestre Vitalino. Ela tem grandes representantes em 
Sérgio Camargo, Franz Weissmann, Sérvulo Esmeraldo e 
Amílcar de Castro, todos por coincidência abstratos.
Mário Cravo tem momentos em que demonstra enonne talento. 
Lembro da última exposição, no Rio de Janeiro, de 
Gastão Manoel Henrique, com uma obra em franca evolução e 
de grande dignidade. Está surgindo toda uma geração de jovens, 
sobretudo no Rio, a qual espero poder estudar no decorrer dos 
próximos anos. No Rio Grande do Sul existem os valores 
inegáveis de um Stockinger e de um Irineu Garcia. Bruno Giorgi 
há muito tempo ocupa a sua posição algo estática de mestre.
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Negrinho Triunfante, monumento público exposto 
na cidade de Alegrete, RS., medindo l,50m de 
aluira por 2,60m de comprimento.
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Cavalinho Tanq, peça esculpida em terracota, 
medindo 0,26m de altura por 0,21 m de 
comprimento, 1983. ►

.

É relativamente fácil identificar e situar todos esses artistas na 
atualidade brasileira, sendo, porém, o caso de Vasco Prado algo 
diferente. Apesar dos seus 70 anos bem vividos, sua obra nada 
tem de sedimentado, de parado. Sem ser um vanguardista, ele 
continua em plena evolução. Com a sua dedicação total, com a 
sua curiosidade constante, acredito que ele ainda prepare muitas 
surpresas, para o deleite de todos nós.

1
£I

Marc Berkowitz
Porto Alegre, julho de 1984

k
Tourinho Preto. Escultura em bronze, medindo 
0,16m de altura por 0,3 5m de comprimento, 1983.
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Detalhes da obra Negrinho Saindo do Formigueiro,
monumento público localizado na cidade de
Pelotas, RS.
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'Cavaleiro dos Braços Erguidos, Esculpida em 

terracota, medindo 0,7lm de altura por 0,52m 
de comprimento, 1983.

"...figuras modeladas em argila e queimadas depois 
de secas, transformaram-se nas encantadoras terracotas 
de Tanagra, terracotas dos Etruscos, de Ibiza, dos povos 
pré-Colombianos.

Esta argila manufaturada, cozida em fomos, com ou 
sem revestimento vítreo, é a técnica que continua 
cultivada por artistas do barro de todo o mundo."
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Vasco Prado
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Zorra, obra esculpida em terracota com 0,70m de 
altura, 1984.
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Esboço tf 4. relevo em terracota, 1984. i 
Dimensões: 0,2 lm de altura por 0,335m de 
comprimento.

Exposta no jardim da residência de Vasco Prado, 
a obra em terracota Dormideira. com altura de 
0,2 5m, 1977.Detalhe do Esboço tf 4.
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de comprimento, 
i-se pequeno Torso

ino, 1977.

: 0,60m de altura por 0,52m de
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Escultura em gesso policromado, obra intitulada 
Menina com Chapéu, medindo 0,6 5 m de altura, 
1953.

Casal de Namorados, peça única, fundida em 
bronze pelo próprio artista, medindo 0,09m de 
altura, 1983 ▼
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Grande Alfa de Centauro. Escultura em bronze, 
medindo 1,1 Om de comprimento, 1966. ?

A mesma obra, com o chapéu removido. A
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Cinzeiro com Dois Cavalos, esculpido em bronze, 
1980.
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UI 0 Espelho, obra em bronze, medindo 0,4 lm de 
altura, 1982. ► 2
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Relevo em bronze, Dois Cavalos, 1970. T
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Torso Uruguaiana. Escultura em bronze, 1984.
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Torso Feminino. Escultura em madeira medindo 
0,86m, 1975.m
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M Torso Feminino, obra esculpida em madeira Am medindo í,22m, 1965.
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O primeiro trabalho de Vasco Prado, esculpido
em mármore de Carrara. Torso Inacabado,
medindo 0,5 3 m de altura, 1941.
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H
. Peça inacabada, esculpida em madeira.

Obra intitulada Maternidade medindo 0,40m de
- altura, 1975.m
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I4 Depoimentos I

Trechos extraídos de apresentações feitas em 
catálogos de exposições de Vasco Prado 
ao longo dos anos.

'-
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Em seu ateliê, Vasco Prado faz acabamento de 
uma obra em bronze.
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Moça com Braços Erguidos, peça esculpida em 
cimento, medindo 1,1 Om, 1978.
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:íztema do par amoroso, é não deixar de fazer passar um sopro 
telúrico em que a fantasia das lendas e tradições rio-grandenses 
íãz a atmosfera, o espaço em que se desenrola a ação e a situa. 
Por isso mesmo, o par amoroso vem tantas vezes associado à 
figura do cavalo, outro dos temas constantes da arte de Vasco.
O animal é então pensado seja como fonna de energia vital, mas 
também de liberdade e condição de um modo peculiar de viver. 
A sua figura, esteja ela associada à do homem, ou vista em si 
mesma, é, geralmente, assumida mais como um volume do que 
como uma anatomia pura, o movimento ou a estatura 
determinando a ampliação, o alongamento, a disposição das 
partes, insuflando o sentido, a dinâmica, o vôo, a liberdade, o 
heroísmo ou a pura serenidade. A intenção de dizer detennina a 
solução formal, aliando técnica e material, mais do que a 
observação verista e alcança, assim, um outro nível de verdade, 
que, além de pronunciar o que é, fala também a emoção que 
provoca, pondo a técnica à disposição do material e o material à 
disposição de uma livre expressão.

"Foi isso que muita gente não compreendeu, especialmente 
na polemizada figura de Tiradentes, que completa o conjunto 
escultórico que ornamenta o edifício da Assembléia Legislativa 
gaúcha, onde técnica e material, o alumínio recortado e dobrado, 
permitiram ao artista selecionar uma série de elementos formais 
que, repetindo-se e variando, procuram a monumentalidade 
necessária ao gesto verbal libertário do personagem heróico 
tematizado. O que o artista sacrificou em termos objetivistas, 
permitiu-lhe ganhar em ênfase vibrante, mas sintética, de uma 
mensagem tanto patriótica quanto histórica, social e política.

"A figura de Cavalo no Pasto revela outro dos aspectos da sua 
linguagem artística. Na verdade, se constata nessa obra um 
elemento arcaizante que freqüentemente comparece em seus 
outros trabalhos. É que a formação de Vasco passa pelos ateliês 
franceses, onde, apesar de ter estudado com um dos 
representantes do Abstracionismo, não deixou de assimilar a 
lição dos mestres do começo do século que, provenientes ou 
reagindo a Rodin, procuravam novas soluções escultóricas numa 
espécie de retorno renovador à dimensão heróica da escultura 
clássica. Neste sentido, nomes como Maillol, Bourdelle e Despiau 
talvez devam ser lembrados. E a essas inspirações devem juntar- 
se não só a experiência realista, mas também a escultura inglesa 
de após-guerra; e se o nome de Henry Moore pode ser citado,

'"Fato notável nas artes plásticas rio-grandenses é o 
predomínio da gravura e da escultura quanto à intensidade da 
atividade e da repercussão nacional, relativamente a outras artes. 
Não que falte aos gaúchos um número considerável de pintores 
excelentes, que realizam obras significativas e valiosas, mas é íòra 
de dúvida que os gravadores se avantajam, seja pelo número, 
seja pela continuidade, por assim dizer, tradicional da sua 
modalidade de expressão, enquanto os escultores formam um 
pequeno grupo (no Brasil toda a escultura conta com um 
contingente menor de criadores dadas as árduas condições de 
ofício) que, no entanto, destaca-se pela sua participação no 
contexto nacional da arte. Com efeito, mais do que a pintura e 
outras artes, parece ser através da gravura e da escultura que os 
artistas contemporâneos rio-grandenses mais freqüentemente 
comparecem a certames e acontecimentos significativos da vida 
artística nacional.
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"Dentre os escultores gaúchos, Vasco Prado ocupa um lugar 
privilegiado, pois com ele pode-se dizer que começa a escultura 
sulina seu percurso modernizante, enfrentando a problemática 
de uma arte nacional e atualizada. Vasco, de fato, pertence 
àquela geração de artistas que no começo dos anos 40 e, 
posteriormente, nas décadas de 50 e 60, se propôs renovar, 
rompendo os velhos e tímidos quadros em que se desenvolvia a 
arte no Rio Grande até então. Desde o começo, contudo, uma 
nota marcante de sua obra foi um certo apego à temática da 
terra e do homem gaúcho, o que permite encontrar no seu 
trabalho um elo de continuidade neste processo com o melhor 
passado artístico, não sendo de desprezar-se o aprendizado do 
escultor, embora de curta duração, com o pintor Oscar Boeira.
E se, na escultura, se vê, desde o início da carreira, o artista 
envolver-se com temas de folclore, como o legendário Negrinho 
do Pastoreio, essa tendência se desenvolve na sua atividade como 
membro do Clube de Gravura, a partir de 1950, em que lendas e 
temas gaúchos, mas também aspectos da vida laboriosa e mesmo 
temas políticos, são apresentados com freqüência.

"Mais tarde, sua arte se desvincularia da disciplina objetiva e 
historicista do Realismo Socialista, percorrendo os caminhos da 
simplificação expressionista das formas, o que aproximou-o do 
Abstracionismo e das tendências então em voga na Europa.
Mas, como já se disse, o traço marcante, mesmo quando sua 
temática se universalizava como no desenvolvimento do lírico
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Torso de Homem. Escultura em madeira com 
altura de l,41m, 1975.
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"A obra de Vasco Prado tem uma continuidade enraizada em 
sua terra.

"Desde seus cavaleiros gaúchos até seu dramático Quixote, 
passando por seus namorados ou seu mágico Negrinho, ele 
mostra a mulher, o homem e o cavalo inseparavelmente 
vinculados às imagens que são um reflexo de suas mais diversas 
vivências — filtradas sempre por uma sensibilidade educada no 
apego ao Rio Grande do Sul, no amor ao seu povo e à sua 
história.

"Os mármores, compostos em claros volumes, com planos 
amplos, onde suaves inflexões sugerem as formas, com um sutil 
claro-escuro onde a luz recria a imagem sem esquecer a beleza 
do mármore, sua qualidade como material.

"O corte abrupto dos torsos e figuras, a insinuação das 
cabeças, o rigoroso ascetismo do modelado não debilitam e até 
acentuam a força expressiva destas belas peças.

isso traz consigo toda a herança das experiências primitivas, 
arcaicas e atuais, dos povos de remotas anccstralidades da África 
e da América Latina. É por esses caminhos que a arte do escultor 
Vasco Prado, em sendo "gaúcha", conquista sua universalidade e 
se apronta tanto para dizer a experiência local ou circunstante, 
como transcende qualquer limitação para pronunciar o que, em 
qualquer parte e no passado como no presente, é essencialmente 
humano."

s
Carlos Scariná 
1980 r*S

Recanto do jardim na residência de Vasco. 
Em primeiro plano, estudo de cavalo em 
terracota.

tfi
"Nos bronzes, o material adquire carnadura viva. As formas 

se tornam plenas, solidamente firmadas na terra, dela nascendo 
monumentalidade e mostrando ao mesmo tempo a açãocomo

latente, a potencialidade do movimento.
V'

"Os vazios, conformando-se com o espaço que envolve as 
esculturas, jogam como volumes negativos, criando uma 
atmosfera que as faz poeticamente reais".

Horacio Ruiz 
1978
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3É 70 71mmmmmm% i*aM Obra intitulada Europa, esculpida em terracota, 

medindo 0,29m de altura por 0,36m de 
comprimento, 1983.
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"Vasco Prado podería ser um aluno de Marino Marini.
Os seus cavalos possuem a mesma tensão, o mesmo impulso, o 
mesmo caráter modelado dos criados pelo maestro toscano, com 
o olhar voltado aos antigos, dos etruscos aos chineses.
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"Os cavaleiros acrobatas, em pé sobre o dorso das 

cavalgaduras ou montados ou sentados nas coxas dos pacíficos 
quadrúpedes, parecem ser personagens primitivos, contrastantes 
com os outros, machos ou fêmeas, que piruetam em cavalos 
galopantes.

m
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"Há também cavalos solitários, representados em alguns 
movimentos típicos, ao alongar o pescoço sinuoso, ressaltando o 
corpo maciço e monumental, sustentado pelas quatro patas, 
semelhantes a finos gravetos como em certos desenhos infantis. i

"Em Prado, existe portanto, o gosto da cultura arcaica, 
assinalada seja na idéia de movimento e da estática, seja no estilo 
do caráter interpretado nos desenhos que lembram os das grutas 
de Altamira e Lascaux.

"Bucéfalos que pastam ali, que esticam o pescoço e o focinho, 
com a crina ao vento das imensas pradarias; há sempre uma 
relação visual com os gestos da realidade, uma relação que 
corrige os dados transmitidos através dos séculos pelos 
arqueólogos ou pela arte dos primitivos. E esta relação é 
percebida como herança, traduzida nos termos de um gesto 
moderno, principalmente no ato de um homem que monta seu 
cavalo e na mulher nua com a cabeça em forma de abóbora, 
montada ereta sobre o cavalo vigoroso.

"E logo depois o Negrinho do Pastoreio repete um gesto 
característico (nu com os braços levantados), repetido 
freqüentemente por Marini, alto intérprete das esculturas 
antigas.

a1
í-visão de cuidados, segundo certos princípios de coesão estilística 

harmoniosa. s
I
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"Talvez a imagem na qual Vasco Prado conseguiu exprimir 
melhor o próprio conceito artístico, tenha sido o nu feminino 
esboçado com uma liberdade não submetida à tirania do 
classicismo e do simples exotismo."

"Não falta entretanto o exotismo intercalado com lembranças 
clássicas (com acenos Picassianos) evidentes nos desenhos do 
casal nu ou no vaso de flores decorado com um bando de cavalos 
de corrida.
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2"Trata-se, portanto, de vários elementos culturais 

discordantes, realçados pela capacidade de traduzir, em uma
Giuseppe Marchiori 
Veneza, 1976
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"As esculturas e os desenhos de Vasco Prado apresentam-nos"Leigo mas interessado, tenho acompanhado a evolução 
artística deste admirável escultor que é Vasco Prado. Ele podería 
simbolizar (vou escrever uma palavra horrenda) o PROGRESSO 
das artes plásticas no Rio Grande do Sul, desde a sua quase 
indigência, mitigada apenas por uns poucos artistas estrangeiros 
que aqui se radicam, até esta hora em que surgem e se afirmam 
entre nós tantos escultores, pintores e gravuristas de primeira 
água, cada qual com a sua marca personalíssima, sem nenhuma 
submissão a "escolas".

n , ’escultor em pleno domínio técnico de sua maneira1Ül
esse
expressiva. Em sua obra, o tema do cavaleiro e do cavalo assume 
papel de destaque, resolvendo-o nosso artista em obediência a 
um seguro jogo de formas que se equilibram, no espaço, ao 
mesmo tempo em que criam nobres tensões de massas em 
oposições entre si. Suas esculturas, cuja epiderme revela uma 
admirável textura, atingem ao monumental através de meios de 
extraordinária simplicidade, residindo nessa simplificação 
formal exatamente uma das grandes qualidades da arte de
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s"Vasco Prado, às vezes, me parece ter conseguido amarrar à 
sua maneira as pontas do longo fio milenar da escultura, dando a 
seus trabalhos uma forma que lembra a grega arcaica mas que é 
ao mesmo tempo inapelavelmente moderna e pessoal.

Vasco Prado - cujo espírito apolíneo, mediterrâneo, emerge, 
todo inteiro, de suas notáveis peças."

José Roberto Teixeira Leite 
1970"Para o inveterado ficcionista que sou, cada uma destas 

esculturas sugere ou sintetiza uma estória: Os Amantes Eqüestres — 
digamos assim — a mulher a cavalo com um filho nos braços e 
outro no ventre, o homem montado à maneira invertida dos 
palhaços dos circos de antigamente, o cavaleiro que leva uma 
mulher à garupa, provavelmente roubada a alguém... Todos 
esses temas são, a meu ver, universais, sem deixarem de ter uma 
forte marca do Rio Grande, de seus costumes e de sua gente. 
Felizmente Vasco Prado fugiu às fórmulas estreitas do 
regionalismo "oficial" de caráter fotográfico, e tem resistido com 
brava honestidade artística à tentação do fácil e do pitoresco.

51:1 ? "A escultura de Vasco tem o mérito de enfrentar, com 
respeito e decisão, o material primeiro de sua arte, a pedra.
E assim mesmo a madeira ou o bronze.

"Arte em que a retórica dificilmente pode ser eliminada, o 
que motivou a pesquisa ardente de Consagra, e retórica vai aqui 

sentido pejorativo que a exegética demarca, a escultura, em se 
simplificar, restringe-se sempre à matéria. A intervenção do 
homem é mínima, e Bancusi no-lo ensinou no rigor com que 
inseriu na matéria a forma limpa e nua, destituída de toda 
superíluidade. Já fora superada a retórica, mas com Bancusi 
estávamos nos extremos da pureza formal, do esquema suporte 
de símbolos e imagens.

"O artista, cuja visualização se desprende da área da planura 
sul-rio-grandense, domina então, com a sua ordenação 
modeladora o material, e lhe imprime uma impressionante 
harmonia, deformando, mas para responder a princípios 
conceptivos que o ligam ao universalismo da expressão 
escultórica, mas preso ao formalismo rígido, de implantação de 
suas alusões como tais, e não no sentido do anatômico ou do 
aparente. O resultado se torna, portanto, referencial, em boa 
parte alusivo, em meio à sugestibilidade dum realismo situado 
entre o hierático e o lírico, entre o geométrico e a carne viva da 
imagem procurada.

a

no

"O escultor pode dizer o que quiser, mas para mim aquela 
figura do homem nu cercada de pequenos cavalos é uma versão 
moderna de São Francisco de Assis, não menos bela e patética 
do que a clássica."

ÍH'

Érico Veríssimo 
1970 e

;

w

Escultura em bronze. São Francisco medindo 
0,48m de altura, 1966. 1
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Vasco Prado, em seu ateliê, colocando as peças no 
forno.

"Até aqui o escultor e a matéria — seus temas — restringiram- 
se ao corpo humano, à figura, à sua forma adotada de ritmos 
inerentes às suas leis, em que não carece o artista de colocar 
pormenores reforçadores do que a pedra ou a madeira devem 
expressar.

i5mmmm !

v."Não vemos a preferência pelo linear senão pelo plástico, 
nesta demonstração da figura, e um desenho de ondulações, 
adstritas ao modelo, é o que fica a impressionar a retina do 
observador, erguendo-se espaço o fato artístico realizado. Ele nos 
fala tanto da elevação espiritual duma forma em ascensão 
quanto dessa estática silenciosa do repouso — o verticalismo e o 
horizontalismo recebem o tratamento que lhes cabe no que 
Vasco possui de dominação da matéria, em sua artesania 
admirável. A partir de tal adequação técnica é que o escultor 
pode imprimir, com tamanha versatilidade, variações aos seus 
modelos, aos seus temas, aos trechos da pedra, madeira, 
iòrmulando atitudes, reduções, posturas estáticas, em que as 
superfícies polidas, maiormente, dizem-nos de sua plena 
libertação da matéria, por via da criação."

■

Escultura em gesso, intitulada Adão e Eva, 1978, 
com 0,56m. ▼

I

m
I£"Eu não via escultura de Vasco Prado há alguns anos. Desde 

quando estive em Porto Alegre em 1959. Vi nesse meio tempo 
desenhos e gravuras - belos desenhos e belas gravuras - desse 
grande c modesto artista brasileiro, silencioso em sua província, 
criando sua obra com a discrição e o amor. Só agora volto a ver 
suas figuras em mármore e em madeira, uma vida densa e ao 
mesmo tempo extrema mente delicada, como se o escultor 
entoasse em surdina sua canção rasgada no material que se 
transforma e vibra.

%3
Geraldo Ferraz 
1966

No jardim de inverno da residência de 
Vasco Prado estão expostas algumas esculturas 
em mármore e terracota.

Máscaras esculpidas em pedra e cimento. 
Expostas no jardim da residência de Vasco Prado. "Entre os grandes, os maiores escultores brasileiros inscreve-se 

o nome de Vasco Prado. Sua obra vem crescendo num trabalho 
sério, distante dos modismos de cada hora, de cada minuto. 
Cresce numa consciência de sua arte que é, ao mesmo tempo, 
humildade e orgulho.

"Em seu atelier gaúcho, Vasco realiza sua tarefa e a vida bela, 
doce e lúcida nasce de suas mãos na dureza do corte da pedra, no 
socavar da madeira. Um mestre de sua arte difícil e cuja 
conquista representa um labor e uma paixão de cada dia, mestre 
Vasco Prado."

*

mm
Jorge Amado 
1966

A
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multidões, na contraditória convergência de idéias e sentimentos 
que compõem a cidade, como que a presidir a nervosa vida 
social do Homem. E no entanto, em sua gênese, nada mais 
silencioso que a escultura: o silêncio absoluto da pedra bmta, 
resistente e inamovível. Mas há um silêncio ainda mais forte, 
vindo de muitas distâncias, confluência de um homem; há a 
suficiência das mãos que tudo sabem, síntese da terra e do 
humano. E são elas que, com o estalido seco do buril, lascam a 
pedra e transformam a música em íbrma. O silêncio, porém, 
permanece; a pedra é a condensação mesma do primevo.
Mas ela adquire brilho, assume o traço exato, torna-se sensual, 
como que a pedir o afago que a compreenda, ou a exaltar aquele 
momento, humilde ou grandioso, em que o homem se sabe e se 
reconhece. É como se as coisas e a vida voltassem a sua raiz 
primeira, ou mais tarde, ao cabo de um itinerário, encontrassem 
enfim seu repouso.

Ia

í]

mm

"Calmas mãos de muitas distâncias — permanência na pedra.”
*

Gerd A. Bornheim 
1966

■
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Escultura em terracota antes de ir ao forno. "Nossos olhos já estão acostumados a encontrar trabalhos de 

Vasco Prado — em praças e edifícios públicos, em 
estabelecimentos bancários e residências particulares, na Capital 
ou no interior do Estado — e isto a ponto de se poder dizer que 
sua obra oferece-se a todos numa retrospectiva ininterrupta, ao 
longo dos anos.

•v Fragmento de terracota, exposto no jardim da 
residência de Vasco Prado.

'
"Realmente, a escultura é, de um modo muito específico, uma 

arte destinada a todos: seu lugar exato é o ponto de afluência das

1I
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Exposições e Prêmios70 Anos de Vida 

40 Anos de Arte
m
■M

Vasco Prado nasceu em 1914, na cidade de Uruguaiana,
Rio Grande do Sul. Formou-se no Colégio Militar de 
Porto Alegre em 1936.

Em 1940 ingressou na Escola de Belas Artes, curso que deixou 
três meses após. Autodidata, seu primeiro ateliê data de 1941, 
onde recebeu a assistência e os ensinamentos do mestre 
Oscar Boeira.

1941
Exposição Coletiva, Galeria do Instituto de Belas Artes, RS.\

1‘;

1943
Salão de Artes do Rio Grande do Sul.

1948
Salão de Artistas Estrangeiros, Paris, França.

Foi bolsista do governo francês entre 1947 e 1948, estudando 
nos ateliês de Etiénne Hajdu e Fernand Lcger, além da Escola de 
Belas Artes de Paris.

1949
Exposição Individual, Galeria do Correio do Povo, 
Porto Alegre, RS.

1951
V Salão da Associação Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, Porto Alegre, RS.
Medalha de Prata em Escultura.

Em Porto Alegre, Vasco Prado foi um dos membros 
fundadores do Clube da Gravura, em meados de 1951.

A convite do governo polonês, pennaneceu em Varsóvia 
durante o ano de 1968, quando participou de várias atividades 
artísticas. 1953

III Salão do Instituto de Belas Artes, Porto Alegre, RS. 
Medalha de Prata.Em 1969, a convite dos governos da Espanha e da Alemanha, 

visitou e expôs em Madrid e Munique. 1954
VI Salão da Associação Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, Porto Alegre, RS.
Prêmio aquisição em Escultura.

No ano em que completa setenta anos é agraciado com a 
Grande Condecoração "Medalha de Ouro", conferida pela 
Câmara Municipal de Uruguaiana, e é convidado para concorrer 
ao Grande Prêmio KOTARO TAKAMURA — Museu ao Ar 
Livre de HAKONE, Japão.

1956
VIII Salão da Associação Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, Porto Alegre, RS.
Prêmio aquisição em Escultura.Vasco Prado tem lecionado escultura c desenho em seu ateliê 

c em escolas dedicadas à arte, como o Atelier Livre da Prefeitura 
de Porto Alegre e na Universidade de Caxias do Sul. 1957

IX Salão da Associação Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, Porto Alegre, RS.
Prêmio aquisição de Gravura.
IV Salão da Câmara Municipal de Porto Alegre,
Porto Alegre, RS.
Segundo prêmio em Escultura.

Desenhista, gravurista e tapeceiro, é no entanto com suas 
esculturas que atravessa as fronteiras de seu Estado, ora 
utilizando a pedra nativa e o bronze, ora a, madeira e a terracota.

'
Suas obras estão nos seguintes museus: Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul; Museu Regional de Feira de Santana-BA; 
Museu da Fertilidade do Chile; Museu Nacional de Varsóvia; 
Museu Americano de Maldonado; Galeria Municipal de Praga e 
Museu de Arte Moderna de São Paulo.

'

1958
X Salão da Associação Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, Porto Alegre, RS.

João Bez Batti homenageia seu ex-professor, 
Vasco Prado, com a obra esculpida em madeira, 
representando-o com seis olhos. g

1960
XII Salão da Associação Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, Porto Alegre, RS.
Prêmio aquisição em Escultura.

Tem obras em praças, edifícios públicos, coleções particulares 
no Brasil, Argentina, Uruguai, França, Japão, Estados Unidos, 
Polônia e Alemanha.
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1961
Galeria do Instituto de Belas Artes, Porto Alegre, RS. 
Prêmio aquisição.

III Salão de Arte Contemporânea de Campinas, Campinas, SP.

1968
Bienal da Medalha e da Placa, Arezzo, Itália.
I Bienal do Metal, Varsóvia, Polônia - Medalha de Prata. 
Exposição Individual, Munique, Alemanha.

1962
I Prêmio no Concurso para o Monumento a Vila Lobos,
Porto Alegre, RS.
IX Salão do Instituto de Belas Artes, Porto Alegre, RS.
Gravadores Gaúchos, Sala de Exposições da Organização dos 
Estados Americanos, Washington, Estados Unidos.
"Spotlight on Brazil”, Salt Lake City, Estados Unidos, Século XXI, 
Chicago, Estados Unidos.
"Spotlight on Brazil", Denver, Estados Unidos.

1970
I Salão de Artes Visuais da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul — UFRGS — Porto Alegre, RS.
Exposição Individual, Galeria Bonino, Rio de Janeiro, RJ.

H

-

1972
19 Prêmio no Concurso Nacional para o Mural da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
VI Panorama da Arte Atual Brasileira, Escultura e Objeto, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo, SP.

%1966
Exposição Individual, Espaço Galeria, Porto Alegre, RS. 
Exposição Individual, Galeria Solarium, São Paulo, SP. 
Exposição Individual, Galeria Goeldi, Rio de Janeiro, RJ.
XX Salão Municipal de Belas Artes de Belo Horizonte,
Belo Horizonte, MG.
Segundo prêmio em Escultura.
Exposição Individual, Galeria Convivium, Salvador, BA.
Gravadores do Rio Grande do Sul, Tokio, Japão.
Gravadores do Rio Grande do Sul, Osaka, Japão.
I Bienal Nacional de Artes Plásticas, Salvador, BA.

Gravadores do Rio Grande do Sul, Sakata, Japão.
Gravadores do Rio Grande do Sul, Nikko, Japão.
25 Anos de Esculturas, Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
—MARGS, Porto Alegre, RS.
Gravadores do Rio Grande do Sul, Kanasawa, Japão.
Gravadores do Rio Grande do Sul, Suzu, Japão.
13 Artistas Gaúchos, Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.
Arte Hoje no Rio Grande do Sul, Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul — MARGS, Porto Alegre, RS.
Exposição Individual, Galeria U, Montevideo, Uruguai.
Exposição Individual, Galeria de Arte Moderna, Córdoba, 
Argentina.

%
1973
II Bienal da Pequena Escultura, Budapest, Hungria.

'
i1974

Participa da equipe vencedora do concurso para o Monumento 
homenagem à Imigração Alemã, São Leopoldo, RS. liSiem

1976
Exposição Individual, Galeria de Arte Casa do Brasil, Roma, 
Itália.

1977
IX Panorama da Arte Atual Brasileira, Desenho e Gravura, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo, SP.

1978
Exposição Individual, Galeria Skultura, São Paulo, SP.
X Panorama da Arte Atual Brasileira - Escultura e Objeto, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo, SP.
Escultura Brasileira no Espaço Urbano - 50 Anos,
Rio de Janeiro, RJ.

a
1979
Dez Escultores Brasileiros, Casa Grande Galeria de Arte, 
Goiânia, GO.

$

1980
Mostra Retrospectiva, Quarenta Anos de Desenho, Centro 
Municipal da Cultura, Porto Alegre, RS.

1967
IX Bienal Internacional de Arte de São Paulo, São Paulo, SP.
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A Cia. Iochpe de Participações agradece a participação de:Oito Escultores Brasileiros, Brazilian-American Cultural 

Institute, Washington, Estados Unidos.
Exposição Individual de Terracotas, Atelier 
Vasco Prado/Zoravia Bettiol, Porto Alegre, RS.

1982
XIII Mostra Internazionale de Scultura All'Aperto Sissa Pagani, 
Museo D'Arte Moderna, Milano, Itália.
Exposição Individual,Galeria Latina. Montevideo, Uruguai.

1983
Exposição Individual de Terracotas, Atelier 
Vasco Prado/Zoravia Bettiol, Porto Alegre, RS.
Exposição Individual, Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS.
Exposição Coletiva — 35 anos de Independência do Estado de 
Israel —Museu de Arte do Rio Grande do Sul —MARGS,
Porto Alegre, RS.

1984
III Grande Prêmio Kotaro Takamura, Museu ao Ar Livre, 
Hakonc, Japão.
Exposição Individual, Galeria Singular, Porto Alegre, RS.
Retrospectiva da Obra de Vasco Prado, Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul — MARGS, Porto Alegre, RS.
Exposição Individual, Galeria Skultura, São Paulo, SP.
Prêmio Aquisição, conferido pelo Museu ao Ar Livre de Hakone 
pela escultura Prometeu, por ocasião do III Grande Prêmio 
Kotaro Takamura que, doravante, deverá integrar o acervo do 
Museu ao Ar Livre UTSUKUSHI-GA-HARA, Tókio, Japão.

U'.

Manoel Sarmento Barata
Ensaísta
Pós-graduado em Filosofia
Ex-professor de Teoria Social da Universidade de Lisboa. 
Atualmente integra a assessoria política da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Marc Berkowitz
Crítico de arte
Membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte - ABC A, e 
da Association Internationale de Critiques d'Art - AICA. 
Colaborador de: O Globo, Revista Rio, Sombra, Presença, 
Guaíra, Brazii Herald, Art News, Studio International,
Das Kunstwerk, Time.
Presidente do Juri Internacional da X Bienal de São Paulo e 
membro do Juri das Bienais de Cáli, Valparaíso, La Paz, Porto 
Rico.

8
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Evelyn Berg Ioschpe
Socióloga e Jornalista
Diretora do Museu de Arte do Rio Grande do Sul — MARGS, 
pela colaboração especial na montagem da pesquisa sobre vida e 
obra do artista Vasco Prado.

■-

No capítulo intitulado Depoimentos, nossa homenagem a 
escritores e críticos que viram e acompanharam a obra de 
Vasco Prado:

Carlos Scarinci 
Horacio Ruiz 
Giuseppe Marchiori 
Érico Veríssimo 
José Roberto Teixeira Leite 
Geraldo Ferraz 
Jorge Amado 
Gerd A. Bornheim

Bibliografia
Referências no Dicionário de Artes Plásticas no Brasil, de 
Roberto Pontual; História da Arte Brasileira, P.M. Bardi; Arte 
da Cerâmica no Brasil, P.M. Bardi; Um Século de Escultura 
Brasileira, P.M. Bardi e Jacob Clintowitz; A Gravura no Rio 
Grande do Sul, Carlos Scarinci, Escultores Contemporâneos do 
Rio Grande do Sul, Armindo Trevisan; A Ideologia do 
"Gauchismo”, Tau Golin, Ed. Tchê; História Geral da Arte no 
Brasil, Walter Zanini, Inst. Walter Moreira Salles.

Escultura Prometeu. Obra premiada em Tokio, 
conferido pelo Museu ao Ar Livre de Hakone, 
1984.
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Iniciativa e Realização
C1H. lOCHPE DE PARTICIPAÇÕES tea

Instituições Financeiras Iochpe: Banco Iochpe de Investimento S. A.; Banco 
Iochpe S. A.; Iochpe S. A. - Crédito, Financiamento e Investimento; Iochpe 
S. A. - Corretora de Valores Mobiliários; Iochpe S. A. - Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários; Iochpe S. A. - Previdência Privada; Iochpe 
Arrendamento Mercantil S. A.; e Agrileasing - Arrendamento Mercantil.

•Massey Perkins S. A.
•Indústria de Máquinas Agrícolas Ideal S. A.
•Rio Grande Companhia de Celulose do Sul (RIOCELL)*
•EDISA - Eletrônica Digital S. A.
•Irmãos Iochpe S.A.
•Timbraz Madeiras S.A.

* Associada aos grupos Klabin e Votorantim.

Colaboração Especial
Museu de Arte do Rio Grande do Sul — MARGS 
Orgão da Subsecretária de Cultura/SEC-RS 
Evelyn Berg Ioschpe

Planejamento e Coordenação Geral
José Rolim Valença
AAB, Ogilvy & Mather Relações Públicas Ltda.
Coordenação Adjunta 
Laia Aranha 
Ana Lucia Samel

Revisão de textos
Celso Pedro Luft
Professor de Língua Portuguesa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Fotografias
Luiz Carlos Felizardo

Diagramação e Produção
Matias Rodrigues de Campos

Fotocomposição, Fotolito, Impressão e Encadernação 
Lastri S.A.
Indústria de Artes Gráficas
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Guarda interna das capas:
Desenho com tinta de impressão e lápis de cera.
Obra sem título, 1979.
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