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; 0 Rio Grande do Sul devia uma mostra póstuma como 
Jj justa homenagem ao artista e orientador bageense Clébio 

Guillon Sória. Amigo, colega no Atelier Livre da Prefeitura 
de Porto Alegre, me senti no compromisso de reunir peças 
representativas de sua obra (com a colaboração da família 

;l do artista). Iniciativa prontamente acolhida pela sensibilida
de do Conselho e da Diretora Miriam Aloisio Avruch do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul, para a realização dessa , 
retrospectiva conjunta com a Secretaria Municipal da Cultura.

De certo modo Clébio Sória se encolhia modestamen
te no intimismo. Louvamos suas convicções relativas ao po- ■ 
sicionamento de artista intransigente ao espetáculo malaba
rista de certo esnobismo cultural... portanto, profissional, às 
adesões narcisistas, a cargos diretivos, aos grupos, etc. Emo
tivo a uma temática mística, ao regional ou às incursões plás
ticas sensuais. Conheci em seu ateliê muitos estudos espon- 
tâneos de nus e retratos femininos. Pesquisando assuntos 
diversos que pautaram etapas, vitais rnenos condicionadas 

&e, tantas,vezes sofridas. Tal comportamento, se entender
emos decliflar de boêmia, continha provavelmente oposição 
-?aos pofjtulados inquisitoriais provincianos (em plenò sêéulo 
espacial). Reação do homem-artista enfrentando uma "so
ciedade hipócrita e obscena", segundo acusava Henry Miller.

A dedicação ao estudo bíblico e à exaltação ao gaú
cho épico ocuparam maior atenção em sua obra. Sempre es
tudioso, praticando o desenho com desembaraço e vigor. 
Captar a dinâmica do cavalo no esplendor de seus movimen
tos era seu forte. Imagem presente na fase circense, nos de
talhes dos murais históricos, nas litografias, nas terracotas, 
simbolizando sua afetividade anímica aos motivos de equi
tação. Similar à veneração de Géricault, de Dégas e de Ma- 
rino Marini pelos eqüinos. Depoimento de Sória: "Levei muito 
tempo da minha vida artística num galope interessante. Meus 
cavalos nunca pararam para beber água. Muitos deles mor
reram em refregas, tombaram ou desapareceram em corri
das por campos sem fim, mas muitas vezes nos horizontes



dos prados, colunas, em calma marcha organizada, lá bem 
distante de mim, e era para elas que eu ficava freiando o meu 
petiço, pensava que me levariam um dia para um bom 
combate".

ra a volumétrica modelagem dos murais mexicanos. Blocos 
tão constantes na sua didática composição espacial, freqüen- 
temente retomados na pintura ou na decoração de ambien
tes arquitetônicos. Na originalidade dos seus pontos de vis
ta aéreos (carretas) contrastando com as da frontalidade.

Entendo que essa retrospectiva no MARGS, apesar de 
resumida, possibilitará uma avaliação do talento e importân
cia que atesta o compromisso dos "antigos" com a serie
dade do trabalho artesanal, mais de ateliê e menos "teórico 
badalativo"...

Cronologicamente se poderá, com justiça e inteligên
cia, aquilatar o significado histórico da obra de Clébio Guil- 
lon Sória, definitivamente inclusa na arte gaúcha.

Prevaleceu o predomínio, por sua ocupação, do muralis- 
mo, como arte-maior, ou, evidentemente mais direta, em se 
comunicar com o público desconhecedor das salas de exposi
ções. Destacados são seus murais da Cia. Riograndense de 
Telecomunicações, os da Exposição de Painéis Murais no BA- 
DESUL/PA, os do Conselho Regional de Engenharia e Arqui
tetura e Agronomia, os da UNISINOS, os do Trensurb, etc. 
Empreendimentos de grande metragem, com devoção e es
forço, muitas vezes aquém de uma recompensa monetária 
equivalente ao valor do encargo profissional. Nessa retros
pectiva podemos apreciar interessantes projetos e estudos 
relativos ao muralismo de Clébio. Ressaltando a técnica e 
o domínio do espaço rítmico conjugado. Com discretos ves
tígios do "Art Nouveau". Mais para Gustav Klimt do que pa-
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DADOS BIOGRÁFICOS
Clébio Guillon Sória

Natural de Bagé/RS. Nascido em outubro de 1934. Curso de Artes Plásticas no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Dedica-se à pintura mural.
Neste gênero de arte realiza seus primeiros trabalhos que considera o período de sua formação de base:

— Mural: "Aliança Operária Camponesa Estudantil" para o Restaurante Universitário da UFRGS.
— Mural: "Medicina" para a Faculdade de Medicina da UFRGS.
— Mural: Para o Instituto de Belas Artes de Novo Hamburgo.
— Mural: Para a Policlínica Odontológica da Brigada Militar.
— Mural: Para o 1.° Batalhão de Caçadores da Brigada Militar.

Fase Profissional — MURAIS
— "Telecomunicações" Cia. Riograndense de Comunicações.
— "A Lavoura" Banco da Lavoura de Minas Gerais, Agência de Passo Fundo.
— "O campeador e o vento", BADESUL.
— "Alegoria sobre o transporte dos lanchões de Garibaldi-Guerra dos Farrapos"
— "Lanceiros Farrapos" — Palácio Piratini
— "Negrinho do Pastoreio"
— "Gaudêncio Sete Luas"
— Sede do CREA: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
— Cia. União de Seguros Gerais no Rio de Janeiro
— "Seresteiro Guasca"
— "Charrua e Ema"

UFRGS.

sede do BANRISUL.

Murais realizados para o Campus da Unisinos.
— Santa Ceia; Reduções Jesuíticas; Antiguidade Histórica sobre o prisma da Religião — dos Sumérios aos Gregos; Antigüidade Histórica sobre o prisma 

da Religião — do advento do Cristianismo ao Século XX; Tema sobre a Humanidade; Cristianismo Apostólico.

INDIVIDUAIS:
1960 — Ex-Restaurante Universitário da UFRGS 
1965 — Espaço Galeria. Porto Alegre 
1968 — Galeria Aliança Francesa. Porto Alegre 
1968 — Galeria Meia Pataca. Rio de Janeiro 
1971 — Galeria do Instituto de Artes da UFRGS
1974 — Galeria Lojas Gerdau. Porto Alegre
1975 — Mercadão. Beco das Artes. Porto Alegre
1975 — Museu de Arte do Rio Grande do Sul
1976
1976 — Painéis murais — Temas Riograndenses, BADESUL. Porto Alegre
1977 — Galeria Studius — Hotel Embaixador. Porto Alegre
1978 — Galeria Kastrup. Porto Alegre
1978 — Galeria Oficina. São Leopoldo/RS
1979 — Galeria Alfred Palace Hotel, Caxias do Sul/RS
1979 — Galeria A Vivenda. Livramento/RS
1980 — Clube da Gravura Brasileira. Bagé/RS
1981 — "Litogravuras", Eucatexpo. Porto Alegre
1982
1984 — Galeria Clube do Comércio

Encontro de Bagé: Secretaria de Turismo

Eucatexpo. Salvador/BA

COLETIVAS:
Participou de diversas mostras coletivas a nível nacional e internacional.
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