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DESENHISTAS GAÚCHOS - ANOS 70

Formas vão-se infiltrando através da tinta difusa; linhas vão adquirindo precisão, os contornos vão-se definindo. De repen
te, um universo de imagens vai-se configurando. Aí aparecem seres híbridos, signos, símbolos visuais, todos emergindo da super
fície branca de uma folha de papel.

O desenho remonta à pré-história do homem, o qual, em sua evolução milenar, sempre se utilizou deste recurso para 
expressar seus anseios estéticos, surpreendendo-se e até maravilhando-se com as imagens assim criadas. Não poderia ter encon
trado melhor recurso para se apoderar do mundo circundante e, através de uma atividade que beirava a pura magia, dizer dos seus 
sentimentos, temores e esperanças.

Cá estamos, no final do século XX, e o artista, através da arte do desenho, ainda pretende falar para o espectador dos seus 
mais secretos pensamentos, ou elaborar formas dotadas de harmonia estética e plasticidade.

Esta arte utiliza os mais variados materiais e instrumentos, que, comandados pela mão e a sensibilidade, vão revelar aos 
nossos olhos e sentidos todas as coisas desconhecidas e misteriosamente ocultas, apoderando-se de nossa sensibilidade e fazen
do-nos imaginar se, naquela forma representada, não estariam configurados alguns dos mais recônditos e inexplicáveis segredos de 
nosso ser, que/de outra maneira, não ousaríamos reconhecer.

A mostra de desenhistas gaúchos dos anos 70 reúne um grupo de artistas que, através dessa técnica tão antiga e por meio de 
recursos contemporâneos, vislumbraram e concretizaram aquilo que pode vir a ser - mas que somente o artista tem o poder de 
criar, de fazer emergir do caos e do informe, de trazer para a luz o que antes nada mais era que insólitas e ambíguas possibilida
des.

AUGUSTO ARTHUR MELLENDER 
Museólogo — Coordenador do Núcleo do Acervo do MARGS
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INÍCIO: 29 de março de 1989/16 h 30 min-Painel-Artes nos anos 70 

DURAÇÃO: 29 de março a 20 de abril
LOCAL: SALA DE EXPOSIÇÕES-Prof. Hélios Homero Bernardi 

(campus) 2°andar- Prédio da Reitoria
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