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PEDRO GERALDO ESCOSTEGUY: 

FAZER ARTE É FAZER POLÍTICA

SUSANA GASTAL

Ao finalizar este Pedro Geraldo Escosteguy, Poéticas Visuais, o sentimento 
que acompanha a equipe de trabalho é, antes, o do prazer de um dever cumprido. 
Entenda-se: não o sentimento simples, de uma tarefa cumprida, mas o de ter 
conseguido alcançar o objetivo de dar maior visibilidade àquele que está entre os 
grandes artistas brasileiros do século xx.

Para que o objetivo de divulgar a produção pictórica de Pedro Geraldo 
Escosteguy fosse alcançado, optamos por pensar esta publicação como um grande 
catálogo, no qual estariam textos de introdução e análise dos caminhos que 
perseguem as pinturas, as pinturas-objeto e os objetos assinados pelo artista, e o 
maior registro fotográfico, possível, das próprias obras. Para isso, foi fundamental 
o trabalho anteriormente realizado pelo Acervo Literário Pedro Geraldo Escosteguy 
- alpge, iniciativa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com 
apoio da CAPES/CNPq, que tem realizado um trabalho de valor inestimável à 
preservação da memória literária e cultural do Rio Grande do Sul. Mas, se o trabalho 
dos pesquisadores foi inestimável, uma outra participação não podería ser relegada: 
a de D. Marília Escosteguy.

D. Marília foi a companheira de vida de Pedro Geraldo Escosteguy, numa 
cumplicidade que nâo se encerrou com a morte do médico, poeta e artista plástico. 
Viúva, tornou-se a grande guardiã de um legado que incluía, além das obras - 
mantidas na posse da família, talvez pelo pouco interesse que este tipo de produção 
artística, até tempos recentes, despertava no chamado "mercado" -, muitos 
manuscritos, esboços, anotações, e toda uma série de publicações em que a 
produção artística de Pedro Geraldo é citada, comentada, analisada. O trabalho de



AS POÉTICAS VISUAIS DE 

PEDRO GERALDO ESCOSTEGUY
amor de D. Marília permitiu que o legado fosse mantido, no simpático escritório 
de seu apartamento.

Quanto aos textos aqui reunidos, eles buscam menos a linguagem cifrada 
dos especialistas, e mais uma comunicação que permita o acesso do grande público 
à obra do artista. A proposta é reunir o maior número possível de informações e 
imagens, facilitando pesquisas e trabalhos de análise mais aprofundados no futuro. 
Ou seja, nâo vemos na presente publicação um ponto final de um projeto mas, 
justamente, o contrário: o início de uma maior reflexão, no campo das artes 
plásticas, sobre esse artista ímpar.

A exposição, simultânea ao lançamento do livro, realizada no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - margs, entre 15 de julho e 14 de setembro de 
2003, segue a mesma filosofia: permitir aos gaúchos, em especial, uma maior 
intimidade com a obra daquele que é um dos mais importantes artistas plásticos 

brasileiros.

SUSANA GASTAL1

Resgate de uma dívida.
Esta, talvez, seja a melhor síntese do sentimento da equipe que participou 

deste projeto. Sentimento que foi reconhecido com o apoio do Fumproarte, esta 
iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre que tem sido fundamental à cultura da 
cidade. Enquanto as leis federal e estadual de apoio à cultura ainda não significam 
uma sustentação real, ampla e democrática ao financiamento de projetos culturais 
não vinculados a grandes empresas ou à indústria cultural, o Fumproarte tem se 
mostrado como o apoio fundamental às iniciativas vinculadas a propostas não 

comerciais.

O gaúcho Pedro Geraldo Escosteguy é mais conhecido por sua produção 
poético-literária. Natural de Santana do Livramento, nos anos 1930 estava em Porto 
Alegre, estudando Medicina, e, nos anos 50, tem forte atividade como poeta, com 
participação, inclusive, no Grupo Quixote. os anos 1960 irão encontrá-lo no Rio de 
Janeiro, para participar de curso no ISEB - instituto Superior de Estudos Brasileiros 
- de destacada atuação política no período. No ISEB conheceu Vieira Pinto e passou 
a escrever nas revistas "O Cruzeiro" e "Leitura" e a envolver-se com outra expressão 
poética: as artes plásticas.

Desta maneira, não poderiamos deixar de registrar e agradecer o apoio e 
disponibilidade da família Escosteguy, do Acervo Literário Pedro Geraldo Escosteguy 
e seus pesquisadores, e do MARGS, a aposta do Conselho do Fumproarte que 
aprovou o projeto, e dos seus funcionários que nos auxiliaram na sua execução.

Esperamos que o leitor passe a partilhar, conosco, o respeito e a admiração 
ao artista. E que, fiel aos princípios de Pedro Geraldo Escosteguy, saibamos que 
"fazer arte é fazer política".

Boa leitura!

Minha partida em artes visuais foi precedida por um largo diálogo 
com Antônio Dias2 e Antônio Maia3, ante reflexões de Vieira Pinto e sua 
escola. Acostumado com a discussão aberta que desenvolvera no Grupo 
Quixote de Porto Alegre, tendo como centro de interesse a forma e a 
comunicação do poema, não podia entender nenhuma colocação de artes 
em termos estritamente estéticos.a

Estes pressupostos estarão fortemente presentes na produção poético-visual 
de Pedro Geraldo Escosteguy até o início dos anos 1980, quando retorna a Porto 
Alegre e à poética literária. Nos 20 anos em que viveu no Rio de Janeiro, participou 
de mais de dez salões de arte, de duas Bienais de São Paulo, de várias mostras, 
com destaque para Opinião 65 e Opinião 66, que se tornaram símbolos, em uma 
década em que não faltaram acontecimentos marcantes na vida brasileira. O artista 
plástico Pedro Geraldo Escosteguy participou, neste período carioca, de um dos 
momentos mais férteis da arte brasileira. Não só participou, como foi um dos seus 
produtores privilegiados.

Sua ação nas poéticas visuais resultará nos chamados objetos, termo que 
designa aquelas manifestações que se materializam quando não se trata mais de 
"erguer um espaço metafórico num cantinho bem protegido do mundo, e sim de 
realizar a obra no espaço real í...)"5 Para Escosteguy, produzir objetos significava



dizer não aos esteticismos vazios, fugindo dos cânones do abstracionismo, vistos 
pelos artistas deste grupo como uma imposição capitalista, a afastar o artista do 

diálogo franco e aberto com as pessoas e com o social:

de rua e no episódio da morte do estudante Edson Luiz no restaurante universitário 
Calabouço. A censura torna-se mais severa.

(Os artistas ampliam sua participação em manifestações de arte-na-rua, 
quando os projetos individuais agregam-se a propostas coletivas. O artista plástico 
Hélio Oiticica cria o termo Tropicalismo, que irá caracterizar todo um movimento 
cultural abrangendo música, teatro, artes visuais e cinema. A marcá-lo, as já citadas 
buscas de brasilidade, de uma arte para todos, nascida do popular e sem raízes 
elitistas, uma arte de participação e envolvimento do espectador, sem os 
esteticismos das manifestações clássicas da arte erudita.

De certa maneira posso até dizer que rejeitava a beleza aparente de 
obra na medida em que essa beleza revelasse o artista integrado nauma

problemática de existir e nas dimensões realistas da própria existência. Daí 
para frente, meu depoimento é tranqüilo: meus objetos são planejados 
minuciosamente, incluindo ou não palavras e frases, subobjetos carregados 
de sentido que eu mesmo executo ou simplesmente retiro da estabilidade 
do uso com vistas à informação, associação e redução comunicativa.6

O OBJETO

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL
As vanguardas históricas procuravam superar os limites da pintura e da 

escultura gerando o que, talvez na falta de um termo mais apropriado, passou a 
ser designado pela palavra posta em voga pela Fenomenologia: Objeto.

Dentro da proposta dadaísta de que "não se criam obras: se fabricam 
objetos",9 Duchamp, em 1913, propõe o famoso ready made Roda de Bicicleta e, a 
partir de então, com maior ou menor incidência, os objetos passaram a fazer parte 
das expressões artísticas. A idéia de que algo não era nem pintura nem escultura 
ganhou tratamento diferenciado entre os construtivistas a partir de 1919, na busca 
de um "objeto concreto entendido como síntese e superação da pintura, da 
escultura e da arquitetura",10 que provocasse atitudes ativas no espectador e não 
uma simples postura contemplativa. A aproximação dos construtivistas com a 
indústria e o design os levou à utilização de novos materiais industriais, como o 
plástico, o isopor e os acrílicos em suas obras.

Em 1936, os surrealistas promovem, em Paris, uma exposição reunindo 
"objetos". Eram, como apresentado no catálogo, "objetos matemáticos, objetos 
naturais, objetos selvagens, objetos encontrados, objetos irracionais, objetos ready 
mades, objetos interpretados, objetos incorporados, objetos mobiles; esses 
objetos, como os construídos, ou são dados geométricos euclidianos, ou dados 
não euclidianos, mas que entretêm no espaço tal como geralmente o 
concebemos".11

Em 1950, o pop americano retoma Duchamp e as idéias dos seus ready mades. 
Nesta década, o Brasil realiza sua primeira Bienal, em São Paulo, e os artistas 
nacionais passam a dialogar mais intimamente com os movimentos internacionais. 
Se no exterior a tradição construtiva leva ao Concretismo, no Brasil o movimento 
ganha novas nuances quando, em 1959, é publicado o manifesto Neoconcreto.

Em termos nacionais, nas décadas de 1950/60, o Brasil vivera um dos seus 
raros momentos de liberdade política e de expressão, respaldado por um relativo 
desenvolvimento econômico. "De 1930 a 1967, a população urbana cresceu de 8,5 
para 40 milhões de habitantes, o que implica (...) em profundas modificações de 
ordem política, social e econômica. O surgimento de uma classe média (...) afeta as 
relações culturais”.7 Frederico Morais nos explica que esta nova classe urbana, 
marcada por uma nostalgia do rural, será ideologicamente patriarcal e 
conservadora, mas a industrialização e a expansão econômica levarão, em termos 
culturais, à busca de novas opções estéticas. Neste mesmo período, os meios de 
comunicação de massa passam a integrar a vida brasileira, não só com a televisão, 
mas também através das histórias em quadrinhos, dos cartazes, dos outdoors e 
da propaganda, aliam-se ao rádio e aos jornais. A teorizar sobre eles, uma nova 
área de conhecimento: a semiótica, tornando voga nomes como McLuhan e 

umberto Eco.
Neste momento, em termos artísticos, as linhas do Construtivismo/ 

Concretismo têm forte influência sobre os produtores culturais, em reação à voga 
do abstracionismo, dominante nos anos 1950 e no início dos anos 1960. o 
Construtivismo/Concretismo busca formas de representação comprometidas com 
a realidade imediata, e coloca a arte, pela primeira vez, como um instrumento 
político: a arte poderia e deveria ser um fator de mudança social. Não se trata mais 
da arte pela arte, mas da busca de uma arte para todos. No Brasil, neste período - e 
com mais ênfase nos conturbados momentos pré e pós 1964 - "boa parte dos 
artistas (...) pretendia, ao fazer arte, estar fazendo política".8

Estes anseios terão uma forma especial de materialização artística: os objetos, 
termo até hoje polêmico, mas que se transformou no ícone para aquele momento. 
Se para o circuito internacional das artes a questão do objeto datava do início do 
século, introduzida pelas vanguardas dadaístas, no Brasil ele será explorado e 
incorporado à produção estética nacional dos anos 1960, simultaneamente a um 
período de preocupação com o nacional e com a brasilidade.

Em termos culturais e políticos há um tensionamento a partir de 1968, quando 
as revoltas estudantis do maio francês ganham versão nacional, em manifestações

A NOVA ESTÉTICA

A proposta estética concebida neste momento histórico terá, então, algumas 
marcas extremamente ricas para a arte brasileira, que estarão presentes na 
produção do período, aí incluídos os objetos de Pedro Geraldo Escosteguy.

A primeira marca é aquela que envolve a postura do artista. A imaginação é

10 11



Nas artes plásticas, não foi diferente.

Os artistas "partem da redundância, usam os materiais que a civilização da 
vulgaridade oferece, mas em nome de uma idéia que não visa a criação do insólito 
pelo insólito, e sim uma participação do coletivo”.14

Os artistas do período são artesãos, e o acabamento formal - artesanal - não é 
preocupação dos produtores. Também não há preocupação com a unicidade, com a 
peça única, os artistas montavam protótipos, que poderíam ser reproduzidos à 
vontade. A despreocupação com o belo - "rejeitava a beleza aparente de uma obra", 
afirmava Pedro Geraldo Escosteguy - levava à precariedade no acabamento, que 
podia beirar o grosseiro. O requinte seria sinônimo de arte tradicional. Anos hippies, 
presença da filosofia oriental do zen, apregoando, em termos visuais, também o 
clean, o limpo, a redução no número de elementos, o que vinha a somar-se aos 
cânones do Concretismo/Construtivismo.

proposta enquanto forma de apreensão da realidade. A exemplo de Paris, onde os 
grafites nos muros pediam "imaginação ao poder", aqui ela também seria o torpedo 
a romper barreiras. O artista deve ser um proposicionista de novas posturas e novos 
comportamentos, em que a busca da brasilidade será gerada a partir do Brasil 
urbano e popular. Não vamos esquecer que esta também é a época do Realismo 
Fantástico e do Realismo Mágico, pois avaliava-se que a lógica tradicional, cartesiana, 
já não seria suficiente para acompanharas mudanças pelas quais passava o mundo, 
em contraste com a pobreza e as diferenças sociais a que estaria submetido o 
terceiro mundo. Crítica social? impossível estar no mundo, de maneira consciente, 

sem exercê-la.
Nas palavras de Escosteguy, em texto de 1965:

Em qualquer circunstância, emergente da historicidade do homem 
mundo, surge uma hipótese renovadora que impulsiona uma nova 

estética, e esta clama pela expressão adequada do artista de hoje. Ele atende 
não atende a esse chamado. Contribui para a solução dessa crise ou 

não contribui. Faz uma obra de participação social ou de simples devaneio 
individual, (...). O artista que não se refugia em valores estéticos tradicionais, 
rechaçando a arte pela arte endereçada às minorias inoperantes, parte para 
uma semântica positiva de protesto e denúncia.12

no

PEDRO GERALDO ESCOSTEGUY
OU

O processo de trabalho de Escosteguy fica bem simbolizado por uma foto 
de seu atelier na época: numa bancada a sua frente, está uma plaina. Na parede, 
em cuidada organização, estão pendurados formões, martelos, chaves de fenda, 
mais lembrando uma marcenaria do que um ambiente de artes plásticas. Noutra 
foto, de 1970, o artista empunha martelo e formão. Pura manualidade? Com certeza, 
não. O processo é altamente cerebral, como mostram suas anotações para o objeto 
Construção Flutuante, composto por três caixas, onde bóiam um átomo, um coração 
e um óvulo invadido por um espermatozóide. Escosteguy anota no estudo: "Aqui 
o espermatozóide entra no óvulo com a respectiva cauda. Na verdade, grude (sic) 
a cauda ao entrar no óvulo. Exagerei para melhor compreensão."

Não causa surpresa, em tal ambiente de trabalho, a produção dos objetos 
como instrumento /, instrumento //, instrumento lll e instrumento IV, de 1973, nos 
quais o trabalho é a fonte de inspiração. Um trabalho que é o do operário, mas 
também o do artista: o trabalho vira objeto.

Mas não basta a consciência política: o artista deve comunicá-la, o artista 

deve ser um semiótico:

(...) os fundamentos de uma nova estética, uma vez que a escolha de 
semântica verdadeiramente reflexa de sua consciência liberada,uma

implicam necessariamente em ampliar suas possibilidades de comunicação, 
mediante a utilização de uma nova semiótica capaz de conduzir seus 
trabalhos de consciência a consciência (...). Sua mobilização - por isso 
mesmo semiótica - longe de ser arbitrária ou impulsiva, obedece a uma 
sistemática de ritmo, de associação ou de determinação semântica, 
[elementos] capazes de conferir ao conjunto gestáltico da obra a forma e 
a textura indispensáveis para uma comunicação energética e imediata.13

t
Em pouco tempo o objeto se afirma como técnica artístico- 

expressiva autônoma. Suas variantes, pelo menos em minhas mãos, foram 
inúmeras. Não só os construí desmontáveis como com movimentos 
mecânicos. Ora fixos, próprios para a ocupação de um muro, ora móveis, 
como no caso de Operação Tartaruga, Totem, Cyborg, Tiro ao Alvo, etc.15

A segunda marca da arte do período envolve a postura do público. Arte é 
participação, arte é para todos. Arte exige penetração, toque, sensualidade, entrega. 
E não apenas um olhar neutro. Arte é o lúdico, o prazer, daí os vários happenings, 
os eventos artísticos, as propostas coletivas. Como diria Caetano velloso, "sem 
lenço, sem documento ... eu vou...”

No terceiro vértice do tripé, a obra. Esta não é mais estática e acabada, mas 
antes de tudo, um processo nascido da interação com o público, que a semiótica 
contemporânea tem denominado texto. Não é uma arte para durar, portanto pode 
utilizar materiais alternativos como plástico e sucatas - que além de tudo, eram 
menos onerosos que os pigmentos importados ou o mármore ou o bronze - e 
explorar a cor em profundidade. Não importa o material, mas a proposição. Em 
relação ao cinema, Glauber proporia: "uma câmera na mão e uma idéia na cabeça”.

Instrumento i, li, m, iv
Técnica mista, 39x51 cm 
ías 3 primeiras),
^,x 53.5cm (a quarta), 1973.

Marilia Escosteguy,
Porto Alegre, rs.

A escolha dos materiais a serem trabalhados, entretanto, não era aleatória:

Col.

Sempre escolhí o suporte de acordo com as intenções semânticas. 
Fui do acrílico à água (no caso dos "flutuantes", ou da escultura cinética Do 
Amo ao Amor e aos imantados Mapão). Às vezes a construção foi totalmente 
concebida por mim, noutras, como na violência da Bomba suspensa 
teto por um fio de nylon, era um verdadeiro petardo pintado de dourado, 
na iminência de cair sobre o signo bíblico da maçã. Numa certa ocasião

no
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confirmara palavra. Muito provavelmente, ambas nascem juntas."18 
Já para Hélio Oiticica, Escosteguy traz a

construí minha própria "praça", de trigo, feijão, milho e arroz, em torno de 
"monumento" central, onde um realejo reproduzia uma canção folcló

rica de ninar (Germinal).16
um

(...) clareza de intenções e da espontaneidade. Pedro propõe-se ao 
objeto logo de saída, mas ao objeto semântico, onde impera a lei da palavra, 
palavra chave, palavra protesto, palavra onde o lado poético encerra sempre 
uma mensagem social, que pode ser ou não impregnada de ingenuidade. 
O lado lúdico também conta como fator decisivo nas suas proposições e 
nisso desenvolve de maneira versátil certas oposições que na época 
Neoconcreta surgiram aqui, tais como as dos poemas-objeto (...) onde a 
proposição poética se manifesta a par da lúdica. Pedro, dialético ferrenho, 
quer que suas manifestações de protesto se dêem de modo lúdico e até 
ingênuo, como se fora um parque de diversões (para o qual possui um 
projeto). É ele uma espécie de anjo do bem da "nova objetividade" pelo 
sentido sadio de suas proposições.19

Outro registro que temos sobre o processo criativo de Escosteguy diz 
respeito ao objeto Ar (Arma) (1967), uma caixa de acrílico, transparente, que o artista 
registra como "ter sido baseado em meu velho poema":

AR DO MEU AR 
EU SÓ PRECISO 

RESPIRAR

Ar (Arma)
Aqui passamos a outras duas questões que pontuam a produção de poéticas 

visuais de Pedro Geraldo Escosteguy: a palavra e a redundância. As palavras estão 
praticamente todos os trabalhos, para falar da paz, da tortura, da liberdade ou 

da sua falta, da justiça e da sua falta, do amor. A redundância pode ser a nível 
verbal, como no objeto Jogo (Roleta) (1964), em que podemos ler as inscrições 
jogo no tédio. Jogo no roubo. Jogo na farsa, etc., ou no objeto Torturador (O 

monstro) (1964) onde se lê

Acrílico, 30 x 25cm, 1967,
Col. Marilia Escosteguy,
Porto Alegre, RS.

em

Por último, temos que destacar que os objetos de Escosteguy foram 
elaborados para serem tocados, manipulados. Oiticica, sobre o objeto Pintura Tátil 
(1964) escreveu que o artista gaúcho "criou uma espécie de relevo para 
apreendido menos pela visão e mais pelo tato (...) em que o espectador teria que 
usar as mãos como um cego para desvendá-lo".20

Luis Fernando Veríssimo já disse, falando sobre o escultor Vasco Prado, que 
suas obras são "bolináveis". Sobre Pedro Geraldo Escosteguy, podemos dizer a 
mesma coisa, o apelo ao tátil está em objeto Popular (1966) ou em Jogos da Paz 
(1966) e Do Amo ao Amor (1970). Nelas, "a sensação visual é deliberadamente 
afastada" porque, segundo Mário Pedrosa, estaríamos ante "(...) uma arte para 
cego”.21

ser

LOMBA LOMBA 
TOMBA TUMBA

LOMBA LOMBA LOMBA LOMBA 
TOMBA TOMBA TOMBA TOMBA

O artista plástico cedendo ao poeta? Sim e não. Sim, porque a presença do 
verbal é inegável. Não, porque aqui a palavra ganha uma concretude - 
tridimensionalidade - ao ser aliada ao título Toiturador (O monstro) que induz, jun

to com as rodas que aparecem no trabalho, aos métodos de tortura. A tumba, na 
parte inferior da imagem, é uma caixa preta que, aberta, expõe hastes pontiagu

das e uma aranha. Olhares atuais podem levar a outra leitura, mas no contexto dos 
anos 1960, a leitura sob o prisma da repressão política nào parece descabida. Nos 
objetos, um signo a reforçar outro, a palavra-imagem a sublinhar ou a ser subli

nhada por outros elementos visuais. O objetivo, entretanto, era sempre o mesmo: 

a mensagem política.

uma

A riqueza da produção pictórica de Pedro Geraldo Escosteguy, só agora passados 
mais de vinte anos de sua realização, começa a ser analisada na especificidade da 
contribuição ao contexto social e artístico. Os estudos até aqui realizados foram muito 
mais ricos no que se refere à sua produção literária do artista do que a sua produção 
visual, ou, no melhor clima anos 60, as análises plásticas priorizaram o olhar às marcas 
do coletivo, no período. A maior intimidade com o Escosteguy artista plástico, na sua 
individualidade, nos trará nuances e detalhes, em desdobramentos do

sua

(...) sempre houve uma superposição entre minhas propostas com 
minhas tendências e pontos-de-vista (...). Essa superposição foi se 
aperfeiçoando na medida em que experimentava minhas próprias técnicas 
de elaboração. (...) Embora trabalhando quase sempre com a palavra, uso- 
a integrada na estrutura, sempre em busca da maior comunicabilidade 
possível, em todos os níveis. Com este propósito, até exagerei, ao ponto 
de ter sido acusado de redundante, acusação que aceito com muito maior 
prazer do que se fosse acusado de hermético.17

que suas
pinturas e objetos têm de explícito e de implícito nos seus símbolos, nas suas cores e 
no seu posicionamento político. Neste conturbado início de milênio, nada mais atual 
- infelizmente - do que o quadro de Pedro Geraldo Escosteguy, a gritar na tela, entre 
arames farpados: PAZ.

NotasPara Frederico Moraes, deste grupo que nos anos 60 alterou o conceito de arte 
no Brasil, "Vergara e Escosteguy são os mais políticos, fazendo uma arte comprometida. 
Escosteguy, como Dias, é um construtor rigoroso, mas pretende uma comunicação 
direta, agressiva mesmo. (...) Escosteguy, primeiramente poeta, usa a imagem para

1 Susana Gastai é mestre em Artes Visuais/UFRGS e doutora em Comunicação Social/PUCRS.
Jornalista e professora da FAMECOS/PUCRS e do Mestrado Acadêmico em Turismo da 
Universidade de Caxias do Sul.

2 Antonio Dias: artista paraibano, participante do grupo.
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5 Antônio Maia é sergipano. Pintor, a partir dos anos 60 incorpora ex-votos no seu trabalho
artístico. . . .

«Conforme material de divulgação fornecido pela curadoria do Acervo Literário e Pictorico
de Pedro Geraldo Escosteguy.

5 GULLAR, F., in PECCININI 1975:47.
6 conforme material de divulgação fornecido pela curadoria do Acervo Literário e Pictórico

de Pedro Geraldo Escosteguy.
7 MORAIS, 1975:71.
8 MORAIS, 1975:87.
9 DE FUSCO, 1988:297.
10 PEDROSA, 1975:141.
11 PECCININI, 1975: 95.
12 ESCOSTEGUY, P. G. "No limiar de uma nova estética". in piccinini, 1975:59.
13 Idem, ibidem.
14 PEDROSA, 1975:162.
« ESCOSTEGUY, in PECCININI, 1975:138.
16 ESCOSTEGUY, in PECCININI, 1975:138.
17 Depoimento de ESCOSTEGUY em 1977, apud PECCININI, 1975:138.
18 MORAES, in PECCININI, 1975:68.
19 OITICICA, in PECCININI, 1975:77.
20 Idem, p.79.
21 PEDROSA, 1975:102.
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Os anos 1960 representam para a sociedade brasileira um momento de 
efervescência cultural, mudanças significativas no plano político - com o início de um 
longo período de ditadura militar e acirramento das contradições sociais - 
acompanhado pela estruturação de um novo modelo econômico, cuja ideologia 
desenvolvimentista embalou as ilusões do "país do futuro" por mais de uma década.

Esses anos são caracterizados, ainda, pela rearticulação de forças geopolíticas 
no cenário internacional - aprofundamento da guerra fria, construção da supremacia 
ideológica e econômica norte-americana junto aos países capitalistas, com especial 
interesse no território latino-americano - e como um período de desenvolvimento 
tecnológico com ênfase nas mídias comunicacionais, favorecendo, de modo especial, 
a incorporação de um vocabulário internacionalizado de vanguarda ao campo da 
produção cultural e artística. Movimentos pelos direitos dos negros, feminismo, 
liberação sexual e agitação estudantil, drogas e contracultura: o panorama das décadas 
1960 e 1970 costuma ser lembrado pela idéia de rebeldia. Em muitos lugares - e no 
Brasil, certamente - os rebeldes poderíam ter muitas causas.

No campo da cultura em geral e das artes plásticas em particular, estes anos 
são marcados pelo confronto entre modernidade, vanguarda e, neste âmbito, 
marcados também pela discussão sobre uma identidade cultural especificamente 
brasileira, cujo debate - em bases distintas daquela levada a cabo durante o primeiro 
estágio do Modernismo brasileiro - é permeado pelo tensionamento entre a questão 
do regional x nacional x internacional.

Para inúmeros artistas e intelectuais, a defesa de uma função social para a arte 
passa pela manifestação de uma postura política e crítica em relação ao sistema. Por 
um lado, a crítica ao sistema das artes - apesar de esta crítica se manifestar na maioria 
das vezes sob um viés ora ingênuo, ora voluntarista - apresenta-se através de um 
discurso que buscava inviabilizar a redução da obra de arte aos valores econômicos. 
Como outro lado de uma mesma moeda, desenvolvia-se uma produção que
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questionava os limites entre categorias artísticas, introduzindo o trabalho com 
materiais efêmeros ou pouco usuais, até então, para a realização de uma obra de arte 
e investigando as condições de possibilidade para que um determinado objeto ou 
procedimento pudesse ainda ser definido como arte.

Tendo como pano de fundo este cenário, a obra de Pedro Geraldo Escosteguy 
(Santana do Uvramento/RS, 1916 - Porto Alegre/RS, 1989) será considerada no 
cruzamento de alguns vetores, que tanto podem ser encontrados na produção artística 
internacional de vanguarda do período, quanto apresentam matizes específicos ao 
campo artístico brasileiro e à obra do artista em particular. Entre estes aspectos 
destaca-se a relação entre a defesa de uma função social para a arte - e que esta 
função se manifeste através de uma postura política - e a equação arte/cotidiano.

A articulação destes dois vetores materializa-se em uma produção que fará uso 
da apropriação do objeto, operando nos limites e através das rupturas com as 
categorias de pintura e escultura, articulando bidimensionalidade e 
tridimensionalidade em assemblages e objetos e, ainda, demandando um 
envolvimento por parte do público-participador. Neste conjunto, a espacialização da 
palavra - tornada imagem ou a ela vinculada - se constituiu em um dos aspectos 
centrais na obra de Pedro Geraldo Escosteguy. Por fim, a questão do jogo fecha o 
elenco selecionado para este panorama sobre a obra do artista, na medida em que 
também se articula à idéia de relacionar arte e cotidiano, ao mesmo tempo em que 
remete à reflexão sobre algumas especificidades da atividade artística quando 
confrontada a outros domínios do cultural.

Após sua transferência para a cidade do Rio de Janeiro, a produção artística de 
Pedro Geraldo Escosteguy se dirige para o campo das artes visuais, no início da década 
de 1960, na companhia de jovens artistas como Antonio Dias, Carlos vergara e Rubens 
Gerchman. Trata-se de um período bastante fértil em termos de caminhos para a 
produção artística que pretendesse estar alinhada ao contemporâneo. Por um lado, a 
herança neoconcreta favorecendo o abandono dos suportes convencionais e 
ensejando o entendimento de arte como pesquisa, assim como a incorporação do 
espectador ao processo criativo. Por outro, ocorre uma ampliação do contato com o 
cenário artístico internacional. Esses dois aspectos associavam-se às distintas vertentes 
que propunham um novo tipo de "realismo", o qual podería se manifestar através do 
emprego da figura, da incorporação de elementos extraídos do cotidiano, da opção 
por um viés de crítica à conjuntura, ou ainda, utilizando elementos associados a uma 

estética pop2.
Não se tem notícia de que Pedro Geraldo Escosteguy tenha se envolvido de 

modo sistemático com as artes visuais durante o primeiro período em que viveu em 
Porto Alegre. Ainda assim, é de se considerar a hipótese de que algumas idéias que 
pairavam no ar no panorama artístico-cultural gaúcho ao longo da década de 1950 
tenham posteriormente se aliado ao novo cenário encontrado por Escosteguy no Rio 
de Janeiro. Refiro-me à proposta defendida por alguns setores, em favor do papel 
social da arte e do artista e da criação de uma arte brasileira, independente do substrato 
ideológico e do projeto estético diferenciado que esta concepção irá assumir em 
relação ao mesmo discurso elaborado em distintos centros culturais brasileiros. Essa

forma de entender a arte como tendo uma função social perpassa o cenário artístico 
e intelectual gaúcho, o qual ao mesmo tempo se mostra avesso aos experimentalismos 
em termos de linguagem, técnica ou materiais, algo que será enfatizado pelos 
movimentos paulistas e cariocas, especialmente.

O OBJETO NO COTIDIANO DA ARTE

A relação arte/cotidiano, quando colocada em uma perspectiva histórica, pode 
ser pensada em duas direções. Uma delas vai da arte para o cotidiano, a vertente do 
abstracionismo geométrico - na qual é possível incluir a escola Bauhaus e os 
Construtivistas. Nesse vetor, a arte deveria invadir o dia-a-dia, incorporando-se ao 
design, às novas concepções de arquitetura e urbanismo, empregando procedimentos 
e tecnologias que viabilizassem a reprodutibilidade da obra de arte em larga escala, o 
que permitiría uma ampliação do acesso à arte5. Noutra direção, estariam correntes 
cujos fundamentos devem ser considerados em suas especificidades e distinções, 
mas que tinham em comum a idéia de que a arte deveria ser invadida pelo cotidiano. 
Nesta linha de raciocínio podemos colocar a collage e a assemblage cubistas dos anos 
1910, o ready-made de Duchamp e as experiências dadaístas e surrealistas que se 
seguiram.

Arthur Danto, quando defende a collage como paradigma 
contemporâneo, refere-se à definição dada por Max Ernst, para quem a collage podería 
ser definida como "el encuentro de dos realidades distantes em um plano ajeno a 
ambas” (Ernst, apud danto, 1999:28). o filósofo e crítico de arte norte-americano 
observará, ainda, que a contemporaneidade não opera com os mesmos níveis de 
distinção e diferença entre "realidades artísticas" que guiavam o pensamento moderno, 
ressaltando que o entendimento sobre a collage deve ser considerado para além de 
sua dimensão técnica ou formal, assumindo - em termos contemporâneos - o status 
de um fundamento conceituai norteador do processo artístico.

Assemblage, assim como ensamblar em português, remete ao trabalho do 
marceneiro ensamblador, que trabalha reunindo peças, encaixando, embutindo. A 
assemblage é um tipo de trabalho que tem como princípio reunir e encaixar partes e 
fragmentos de um ou mais objetos tais como peças de máquinas, roupas, utensílios 
variados, luzes, textos impressos, entre outras possibilidades que a criatividade do 
artista permitir, gerando uma proliferação semântica através desta montagem de 
elementos oriundos de universos ontologicamente distintos.

Os procedimentos decorrentes do trabalho com a collage e a assemblage 
colocam em questão os limites e parâmetros a partir dos quais se definem as categorias 
da pintura e da escultura, respectivamente, desconstruindo suas fronteiras tanto no 
interior do campo da arte, quanto da arte em relação ao seu entorno, seja ele pensado 
em sua dimensão física ou social.

No caso de trabalhos que utilizam a apropriação de objetos de uso corriqueiro, 
trata-se de uma incorporação de um elemento estranho ao mundo tradicional da 
estética, na medida em que tal procedimento substitui ou sobrepõe-se ao "fazer", 
este que é considerado o procedimento típico da arte. Nessa linha de raciocínio, o ato

para o
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de "tomar" algo já existente não parece revelar com a mesma intensidade as idéias de 
autoria e de originalidade - dois termos chaves para a construção do conceito de 
arte, nos moldes em que o mesmo foi delineado a partir do Renascimento.

É na confluência dos questionamentos propostos a partir do trabalho com 
assemblages e com o objeto que se situa boa parte da produção artística de cunho 
crítico levada a cabo no Brasil durante os anos 1960-70.

Pedro Geraldo Escosteguy atuará neste tensionamento de limites, transpondo 
as fronteiras entre escultura e pintura, através dos procedimentos da assemblage e 
da apropriação de objetos. O chão do qual se erguem seus trabalhos é alimentado por 
uma conexão entre arte e cotidiano, em mão dupla. Por acreditar - utopia partilhada 

número significativo de artistas e intelectuais brasileiros durante aquele

que o conhecimento e a compreensão se dão por camadas que se desvelam a partir 
de uma opção assumida pelo espectador, tornado cúmplice no processo de feitura da 
obra.

Em um outro conjunto - cuja produção se dá entre os anos de 1967 e início dos 
anos 1970 - Escosteguy investe cada vez mais na tridimensionalidade e no espaço: é o 
caso de Totem (A Angústia Primitiva), também apresentado na mostra Nova Objetividade 
ao lado de Tone da Reflexão (1967). Taitaruga, outro exemplo deste recorte, se constitui 
em um dispositivo que reúne uma pequena rampa a uma estrutura circular móvel, 
cuja aparência remete imediatamente a um tanque de guerra. Este trabalho foi 
posteriormente transformado em Cyborg - Angústia Militarista. Neste conjunto 
que predomina a tridimensionalidade mais explícita, também podemos colocar Arma 
(Ar) (1967), A Garrafa (Resista) e especialmente Tiro ao Alvo - Bomba - Angústia Atômica.

Do Amo ao Amor (1971) - que integra o segmento de sua obra sem alusões 
políticas mais explícitas - se constitui em uma construção que articula, em sentido de 
leitura vertical, as letras da palavra "amor, duplicadas, espelhadas e em movimento, 
que se encontram e desencontram ao sabor do vento em uma metáfora dos 
relacionamentos afetivos humanos.

Pombo de Coração Quente (1967) podería ser colocado cronológica e 
conceitualmente ao lado de Pintura Tátil, na medida em que agencia o contato físico 
com a obra como aspecto primordial. Trata-se de um dispositivo que reúne um 
pequeno corpo recoberto de penas brancas o qual permanece sobre um suporte 
destinado a mantê-lo sempre aquecido. Nenhuma palavra poderá descrever a sensação 
de ter entre as mãos este pequeno coração macio e quente.

em
por um
período - na potência crítica da arte como fenômeno capaz de subverter a lógica do 
sistema social, Escosteguy aposta na invasão do cotidiano pela arte, tanto quanto em

Totem (A Angústia Primitiva)
(fragmento)
Madeira pintada e pedras,
37 x 22cm, 1976.
Col. Marilia Escosteguy,
Porto Alegre, RS.

arte que atinja o cotidiano. Isto se revela tanto em suas posições estéticas, em 
discurso crítico, quanto em suas ações culturais. Neste último caso, um bom 

exemplo pode ser apontado em seu projeto para um stand - Helicóide (1969) - 
destinado a exposições itinerantes em espaço público. Através da secretaria de 
Educação, esta estrutura móvel foi montada em praças no Lido, na Cinelândia, na 
Tijuca e no Largo do Machado, no Rio de Janeiro.

No conjunto de sua produção, Escosteguy faz uso de procedimentos de 
montagem econstrução-serrando,cortando, colando, pintando. Amontagem-aqui 
entendida não somente em sua dimensão técnica, operativa, mas como um processo 
com carga simbólica - opera através da junção de elementos extraídos de realidades 
distintas (roleta, estruturas de madeira, rodas de bicicleta, letras impressas, etc.), 
rearticulando-os em um novo contexto e gerando, assim, sistemas de referencialidade 
múltipla para a percepção e para o entendimento desta nova situação em que as

uma
seu

X
O JOGO DA PALAVRA NO ESPAÇO

Pedro Geraldo Escosteguy parece fascinado pelas novas possibilidades 
semânticas propiciadas pelo espaço para articulação entre palavra e imagem. A palavra 
ganha espessura e carnalidade na medida em que se espacializa. No espaço, a palavra 
se vê liberta da linearidade necessária ao texto impresso em favor da simultaneidade, 
operação que amplia, afirma e, ao mesmo tempo, subverte suas múltiplas 
possibilidades significativas em um novo formato - em formato de rede, não mais 
seqüencial - aberto à multiplicidade das leituras articuladas pelo binômio texto/ 
imagem.

peças se encontram.
A construção gera obras cuja ambigüidade transita para além das fronteiras 

estabelecidas pela pintura e pela escultura. Em trabalhos como Paz e Dizer-ambos de 
1965 -a tridimensionalidade dos relevos e do vazado suspende o espaço característico 
da pintura, no caso, o plano ou a ilusão perspéctica.

É possível estabelecer uma distinção no conjunto de obras produzidas por 
Escosteguy agrupando-as em torno da forma como se relacionam com o espaço 
expositivo e com o caráter de crítica social. Em obras como o Jogo (Roleta), Estória, O 
Circo e ainda Cartaz, entre outras realizadas entre 1964 e 1966, predominam as 
construções a partir de estruturas bidimensionais, nas quais se pode perceber, de 
modo explícito, o caráter de crítica político-social.

Pintura Tátil (1967) -obra que participa da exposição Nova Objetividade-trabalha 
com as noções de ver x não-ver, o que pode ser aplicado ao campo das artes visuais e 
ao tipo específico de olhar que a arte demanda. Também podemos associá-la à 
articulação entre visão e tato e ao caráter mais ou menos "nobre" - na medida em que 
a visão permite uma aproximação maior com os atributos da lógica e do pensamento, 
em detrimento do tato, preso ao mundo do sensível e do corpóreo, ao que está ao 
alcance da mão - assim como à idéia de que a percepção exige envolvimento, e de

Pombo do Coração Ouente
Pintura-objeto, técnica mista, 
20 x 20 X 20cm, 1967.
Col. Marilia Escosteguy,
Porto Alegre, RS.

Corpo Estranho (Dizer)
Técnica mista, 180 x HOcm. 1965.
Col. Marilia Escosteguy
Porto Alegre, RS.

Pode-se reparar que a utilização da palavra nos trabalhos de Pedro Geraldo 
Escosteguy, de modo geral, obedece a uma determinada estética gráfica 
apropria das técnicas expressivas utilizadas pelos meios de comunicação de massa do 
período, no que diz respeito aos tipos, cores e texturas empregadas. Trata-se de uma 
visualidade que busca ecos nos sistemas de comunicação urbanos, e é de se considerar 
a importância da cidade enquanto lugar de origem e destino deste tipo de produção 
artística. Considero pertinente confrontar este ponto de vista - a relação entre arte, 
comunicação e cidade na produção artística brasileira dos anos 1970 - com o ideário 
manifesto por Julio Plaza4, em uma entrevista-depoimento realizada para o jornal 
Zero Hora em Porto Alegre, no ano de 1970, cujo sugestivo título era "Procura-se um

que se

Estória
Pintura-objeto, 70 x 100cm, 1965.
Col. Marilia Escosteguy
Porto Alegre, RS.
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Lévi-Strauss - que, por sua vez, a estabelece em seu livro "La Pensée Sauvage" 
objetivos e emprego distintos do que proponho agora. O bricoleur joga com o que 
tem à mão, com "os instrumentos que encontra à sua disposição em torno de si, que 
já estão ali, que não foram especialmente concebidos para a operação na qual vão 
servir e à qual procuramos, por tentativas várias, adaptá-los, não hesitando em trocá- 
los cada vez que isso parece necessário, em experimentar vários ao mesmo tempo, 
mesmo se a sua origem e a sua forma são heterogêneas, etc." (DERRIDA, 1971:239).

Jogo também é o que se estabelece entre palavra e imagem, na medida 
que a primeira é espacializada pelo artista. Mais do que funcionar somente em 
dimensão textual-verbal, a palavra incorpora aspectos da imagem, tais como 
simultaneidade, abertura polissêmica, maior grau de indeterminação semântica. O 
contexto da palavra, neste caso, não será a lógica de um texto verbal, mas o espaço 
físico dos objetos. Neste caso, a referência ao termo jogo assume uma conotação 
ainda mais metafórica, nos termos em que pensamos no jogo entre imagem e palavra. 
Este se dá quando elementos ontologicamente distintos se apresentam em 
situação - através de seu arranjo espacial e sua articulação semântica - que configura 
algo muito próximo de uma unidade: a unidade que uma partida de jogo confere.

Nestes termos, a idéia de tensão provavelmente se constitua em uma definição 
mais adequada. A imagem é construída pela palavra não somente em seu aspecto 
mental, em seus significados, mas em termos materiais, plásticos. Este entendimento 
pode ser aplicado para obras como Pare, Olhe, não se desintegre e ainda em Estória, 
na qual existe, inclusive, a construção de uma rede de textos/imagens implícitas: a 
história infantil do soldadinho de chumbo, os anos de chumbo, a ditadura militar. Do 
Amo ao Amor também pode ser alinhada neste recorte.

Muitas das analogias e relações estabelecidas entre o fazer artístico e o jogo 
relacionam-se ao fato de que este último pressupõe uma prática que demanda a 
construção de suas próprias regras, sendo que as mesmas não têm um objetivo 
imediato além do próprio jogo. O jogo, nesta linha de raciocínio, se opõe ao mundo 
do trabalho, que visa à produção de algo cuja finalidade não se encerra na atividade 
produtiva em si.

Para além da analogia entre atividade artística e jogo, se impõe o retorno à 
idéia de uma atividade com regras. Claro está que são as regras que conferem, não 
somente coerência, mas intelegibilidade ao jogo. O domínio das regras é fundamental 
tanto aos jogadores, quanto seu conhecimento é indispensável aos espectadores, 
para que estes últimos possam compreender e apreciar o jogo, inclusive estabelecendo 
critérios de competência e sucesso na área.

Entre as inúmeras propostas de caracterização da arte contemporânea, 
aspecto que goza de grande prestígio diz respeito à sua negatividade. A 
contemporaneidade operaria uma ruptura - em muitos termos, radical - 
desconstrução das regras que até o período moderno teriam norteado a estrutura 
do campo artístico. Noções aparentemente centrais - tais como originalidade, autoria, 
emprego de materiais, técnicas e procedimentos específicos, a própria realização de 
uma obra que através de seu substrato material traz ao mundo a expressão da 
subjetividade de um artista, que assume e deseja o lugar de criador - são

novo olho”, e que explicita o pensamento da época - manifesto por vários artistas, 
intelectuais, debatido em periódicos - em relação ao binômio arte e comunicação:

- com

A função social do artista é a criação (o artista tem uma função social) e 
principalmente a invenção e criação de linguagens que codificarão sua época. 
Ele descobrirá o verdadeiro sentido e significado da mesma e o codificará em 
determinada linguagem. A segunda função social do artista é a comunicação 
(...) da realidade e natureza de sua época e do contexto em que viva. Para que 
os indivíduos se comuniquem, necessitam como condição, ter uma linguagem 
comum e um repertório comum.

em

sua

(...)
A comunicação influi no processo social e este no processo de 

comunicação. (...) A comunicação é organização, e a arte também é 
comunicação dentro da sociedade. Pretender prescindir da arte (criador) é 
tão falso como dizer que a arte não necessita da sociedade para se desenvolver 
(PLAZA, 1970).

uma

Trata-se de uma posição teórica que não era partilhada por todos os artistas do 
período, mas seja como for, são inegáveis a ressonância dos autores ligados à Teoria 
da informação e o crescente interesse pelos estudos semióticos, por um lado e, por 
outro, a importância da cidade - do espaço e da visualidade urbana que se alterava de 
modo significativo no Brasil do período - para o vínculo estabelecido entre arte e 
comunicação como forma de fundamentar a função social da arte. Assim, como pano 
de fundo para este tipo de discurso é de se considerar o crescente processo de 
urbanização no Brasil dos anos 60, responsável pelo fenômeno da metropolização de 
vários centros urbanos brasileiros durante a década seguinte.

JOGANDO COM AS PALAVRAS

A idéia de jogo costuma ser convocada para sustentar inúmeros comentários e 
reflexões sobre a arte, seja quando se busca estabelecer uma possível distinção geral 
entre o campo artístico e outros domínios da atividade humana, seja para análise de 
procedimentos ou obras específicas. No caso da produção realizada por Pedro Geraldo 
Escosteguy no campo das artes visuais, a noção de jogo pode ser considerada bastante 
produtiva. A relação, certamente, vai além da escolha da palavra como título de uma 
de suas peças mais conhecidas, realizada em 1964, denominada Jogo (Roleta).

A idéia de jogo poderia servir como amálgama entre aspectos distintos da obra 
do artista, assim como encaminhar uma discussão sobre os mesmos. Entre estes, 

aspecto interativo presente em grande parte de suas peças. A

| JOGO NO TEDIO |
2 JOGO NO ROUBO 2
3 JOGO NA FARSA 3
4 JOGO NO ÓCIO 4
5 JOGO NA FUGA 5
6 JOGO NO VÍCIO 6
7 JOGO NO MÊ DO 7 um
8 JOGO NA BESTA 8
9 JOGO NA BOMBA 9considere-se o

interatividade, como fator preponderante na relação entre o espectador e a obra
e uma

IO JOGO NA VIDA |0
encontra-se ancorada na busca de uma ponte entre arte e cotidiano e é fruto da 
atitude que o próprio artista estabelece como ponto de partida para sua execução e 
o modo como se vincula ao campo específico das artes visuais em particular, no caso,

jogo (Roleta)
Técnica mista. 120 x 60cm, 1964.
Col. Marilia Escosteguy,
Porto Alegre, RS.

algo que parece muito próximo da idéia de bricoleur.
Considero aqui a definição de bricolagem apresentada por Derrida a partir de
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PEDRO GERALDO ESCOSTEGUY: 

UM SER PLURIFACETADO
progressivamente colocadas em debate por grande parte da produção artística

realizada a partir dos anos 1960.
Por outro lado, a idéia de romper com determinadas regras estabelecidas pelo 

campo incorpora a possibilidade de que se criem novas regras no decorrer do jogo.

melhor, de que as regras podem ser construídas em conjunto, entre os diversos 
jogadores da partida "arte contemporânea". Artista e público como jogadores e não 
mais artistas (como jogadores) x público (como platéia). Aqui reside a diferença. E 

contemporaneidade do que foi produzido por Pedro Geraldo

Ou

SORAYA PATRÍCIA ROSSI BRAGANÇA1aqui, também, a 
Escosteguy entre os anos 60 e 70.

Notas

'Ana Maria Albani de carvalho é mestre em Artes Visuais - História, Teoria e Crítica (IA- 
UFRCS), professora do Departamento de Artes Visuais do instituto de Arte/UFRGS na 
área de Arte Contemporânea com doutoramento em Artes Visuais, pela mesma 
instituição, com estágio na EHESS, Paris/França. Atua como curadora e crítica de arte,
com diversos ensaios publicados sobre arte contemporânea no Brasil.

2 Em função dos limites do presente comentário, não desenvolverei uma descrição ou uma 
análise dos vínculos entre a produção de Pedro Geraldo Escosteguy e a dos artistas e

contextualizarei - em termos históricos mais precisos - sua 
torno da Nova objetividade Brasileira. Para tal, remeto

Vivemos numa época em que a especialização tornou-se uma exigência para o
sucesso profissional. Pedro Geraldo Escosteguy também foi um especialista, não em 
uma atividade, mas em todos os campos em que atuou: na medicina, nos esportes, 
nas artes; em todos, teve sucesso. Na carreira artística desenvolve

movimentos citados, nem 
participação no movimento em 
ao minucioso estudo publicado em 1999 por Daisy Peccinini, "Figurações Brasil Anos 60 , uma obra que

privilegia a palavra e a imagem como meio de reflexão e engajamento, num enfoque 
denso e complexo dos sentimentos e conflitos humanos. Como escritor que se utiliza 
do vocabulário e da gramática estabelecidos, busca criar sua magia ao elevá-los à 
beleza de que são suscetíveis, na medida em que transpõe o limite que dá acesso à 
música, ao encantamento, ao feitiço do verbo; como artista, emprega as linhas e as 
cores para provocar um prazer especial, um choque impreciso, mas penetrante, sobre 
a sensibilidade do espectador, que o obriga a fazer um esforço para decifrar os sinais 
obscuros, pelo menos aparentemente, através dos quais a arte testemunha sua própria 
história, tanto quanto a do homem, obcecado com suas angústias interiores.

pela edusp. . _
5 Este trecho resume idéias apresentadas no texto de Agnaldo Farias publicado em FARIAS, 

Reynaldo. Objeto anos 60/90. Cotidiano/Arte. Sâo Paulo: Itaú cultural,Agnaldo; ROELS Jr.
1999. (catálogo de exposição).

«julio Plaza, artista espanhol radicado em São Paulo, com significativa participaçao no 
movimento de arte-correio no Brasil e responsável por uma difusão ampliada do debate 

comunicação. Ministrou cursos em Porto Alegre vinculados à 
intervenções no espaço urbano, entre 1969 e 1971, tendo

sobre arte, semiótica, 
serigrafia e à performance e 
encontrado grande acolhida entre jovens artistas gaúchos. (Ver: plaza, Julio. "Procura-
se um novo Olho", ZERO HORA, 5 abril, 1970).
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Exerce sua profissão com grande brilhantismo por mais de quatro décadas. 
Especializado em Gastrentorologia, inova técnicas cirúrgicas, implanta e desenvolve 
serviços sociais, participa de congressos nacionais e internacionais, publica vários 
trabalhos científicos e leciona em cursos de aperfeiçoamento. São 42 anos de completa 
dedicação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma carreira médica com forte 
tendência social, como comprovam seus inúmeros trabalhos. Organiza e implanta o 
serviço médico do Instituto de Assistência dos Industriários do RS (lAPl); torna-se 
médico voluntário das Forças Armadas Brasileiras; funda o Departamento de

FIZ, Simón Marchán.

e neo-surrealismo,

Gastrentorologia da Associação Médica do RS e por dez anos desenvolve atividades 
junto a este Departamento; transfere-se para o Departamento de Reabilitação
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profissional do instituto Nacional de Previdência Social do Rio de Janeiro e integra a 
comissão do Ministério do Trabalho para formulação de suas diretrizes; elabora o Plano 
Geral para implantação do Serviço Médico-Social da Companhia do Ferro e Aço de 
Vitória; participa como membro do Quadro de Assessoramento Superior do 
Departamento de Assistência Médica do inps.

Paralelamente a esse profissional técnico-científico, vamos encontrar um artista 
de trajetória bastante peculiar, que se inicia na poesia, migra para o conto, ingressa 
nas artes plásticas e retorna ao verso, sempre atento às manifestações e movimentos 
de vanguarda que surgiram no meio nacional e internacional das artes literárias e 
pictóricas, cria uma obra própria de forte cunho vanguardista, veiculando, através 
das palavras, pensamentos e imagens que aumentam a interação entre a sensibilidade 
e a necessidade de um posicionamento crítico.

Sua poesia reflete o clima de mudanças após a Segunda Guerra Mundial, 
problematizando a linguagem literária brasileira, numa busca de liberação estética e 
de experimentação artística dos movimentos que procuravam levar nossa literatura 
para novos rumos. Em 1951, Pedro Geraldo Escosteguy publica Entre imagens e Canções, 
no caderno 1 da coleção Arte no Rio Grande, com capa de Plínio Bernhardt. No Caderno 
2 dessa mesma coleção e nesse mesmo ano, publica Adágio.

O percurso literário do poeta, no entanto, inicia-se bem antes dessas publicações. 
Aos 16 anos já era o editor de um jornal escolar em sua cidade natal e se aventurava a 
escrever peças teatrais dramáticas nunca encenadas, sendo uma delas instinto, de 
1939. No final dos anos 1940 e início dos anos 1950, é redator do jornal Minuano, dos 
funcionários da Delegacia do iapi, setor do Rio Grande do Sul, escrevendo, sob o 
pseudônimo de Rio Claro, artigos e poesias na seção Relógio de Areia.

O processo de ruptura da poesia sul-rio-grandense com o passado só é 
desencadeado com o Grupo Quixote, que nasce em 1946, formado por jovens 
universitários, estudantes de Direito em sua maioria, que se dispunham a alterar o 
panorama intelectual da província, implantando definitivamente o Modernismo no 
Rio Grande do Sul. Pedro Geraldo Escosteguy ingressa no Grupo Quixote em 1952, 
atuando ativamente na busca de novas fronteiras de criação que integrassem a 
literatura a um plano cultural mais amplo e de crítica das concepções da literatura rio- 
grandense, promovendo uma poética de vanguarda. Publica, nesse mesmo ano, Canto 
à Beira do Tempo, uma edição Quixote, com capa ilustrada por Trindade Leal.

Sua poesia revela uma liberdade total de expressão, uma consciência crítica e 
um propósito de renovação cultural. Seu projeto inovador ultrapassa a esfera da criação 
literária, tornando-se um agitador cultural que procura levar a poesia ao povo e trazer 
o povo à poesia. Para isso, desenvolve junto ao Grupo Quixote intensa atividade cultural 
que oportuniza a discussão e a divulgação de novas propostas literárias e artísticas 
dos jovens produtores, assim como aproxima o público dessa nova criação. Com esse 
objetivo, participa do recital de poesia Quixote, no Instituto de Belas Artes de Porto 
Alegre. Apresenta, em 1957, a comunicação A nova Poesia Brasileira, na Jornada Pan- 
Americana de Poesia, em Piriápolis, no Uruguai, e participa da exposição Poema 
Ilustrado Argentino-Brasileno, em Buenos Aires, na Argentina. No ano seguinte, participa 
do 1o Festival Brasileiro de Poesia, realizado em Porto Alegre, na Universidade do Rio 
Grande do Sul, numa iniciativa do Grupo Quixote, e da 2a Jornada Pan-Americana de

Poesia, em Piriápolis, no Uruguai. Em 1960, numa promoção do Grupo Quixote, realizada 
em plena Praça da Alfândega de Porto Alegre, participa da Mostra Popular de Poesia 
ilustrada e do Volante de Poesia.

Pedro Geraldo Escosteguy, paralelamente a essas atividades de promoter cultural 
junto ao Grupo Quixote e às da sua atividade médica, continua produzindo 
instigante obra poética. Em 1956, participa do volume coletivo Poesia Quixote, 
publicado pela Livraria do Globo, com apresentação de Raymundo Faoro e ilustração 
de Enio Lippmann. Em 1958, publica, também pela Livraria do Globo, e ilustrada pelo 
mesmo artista, A Palavra e o Dançarino. Estas suas obras dos anos 1950 não foram 
reeditadas, permanecendo em suas primeiras tiragens, o que dificultou a circulação 
da poesia do poeta ao longo dos anos.

Sendo transferido para o Departamento de Reabilitação Profissional do Instituto 
Nacional de Previdência Social do Rio de Janeiro, muda-se com a família em 1960, lá 
permanecendo por vinte anos. Ainda no primeiro ano de sua nova residência, o médico- 
poeta já publica poesia e críticas literárias e plásticas na revista Leitura, começa a 
publicar também, na revista O Cruzeiro, seus anticontos.

Os anticontos de Pedro Geraldo Escosteguy, publicados em 1961 e 1962, são 
textos breves, que, sem renúncia a um tênue fio narrativo, assemelham-se mais a um 
retrato, a um rápido flash do cotidiano, mas constituído de imagens ricas em cores, 
formas, implicações e sonoridades verbais. Esses recursos apontam tanto para o 
mundo sensível, quanto para a disposição interna e as emoções do sujeito que os 
mobiliza, aproximando-se da lírica.

Os anticontos, dentro de uma poética moderna que extrai sua significação do 
jogo interior estabelecido pela identificação entre autor e leitor, transformam o 
trabalho poético de produto final em articulação de um processo, na busca de uma 
auto-reflexividade, nos moldes da obra de João Cabral de Melo Neto, que inclua a 
dimensão dialética nas suas formas de elaboração. A intenção é fazer ver uma realidade 
social totalmente negligenciada pelas poéticas de refinamentos estéreis, que o texto 
trata de desmascarar.

Pedro Geraldo Escosteguy define o seu anticonto como um "raconto 
antidiscursivo, antidescritivo e antiprosaico", o que comprova sua inclinação para 
manifestações vanguardistas que cultivassem a depuração da linguagem e a visualidade 
gráfica da palavra, buscando vincular texto e formas plásticas e integrar a palavra à 
imagem. É importante lembrar que por ocasião de sua mudança para o Rio de Janeiro 
e do relacionamento pessoal com Antônio Dias, seu genro na época, Escosteguy 
aproxima-se da área de artes plásticas e estreita sua convivência com Hélio Oiticica, 
Carlos Vergara, Roberto Magalhães, Antônio Maia, Rubens Gerchman, Ângelo de Aquino 
e Lygia Clark, com quem se encontrava em salões, eventos, mostras e nas Bienais.

Para ele, uma obra literária ou plástica é enriquecida ao se integrar a suportes 
adequados. Tanto mais adequados serão esses suportes quanto mais próximos 
estiverem da funcionalidade e de uma mobilização semiótica determinada pela 
motivação. O objeto surge de um núcleo conceituai, confundindo a obra com a prática 
da liberdade criadora ao reunir a essência, o objeto e a apresentação do contexto.

Os anticontos de Pedro Geraldo Escosteguy apresentam forte relação com o 
complemento pictórico. As ilustrações de página inteira que acompanham o texto

sua
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Rubens Cerchman, Carlos Vergara e Roberto Magalhães, possibilitando importantes 
discussões e reflexões conjuntas ao rediscutir as correntes da arte contemporânea 
do pós-guerra e rejeitar as digressões subjetivas e suas gratuidades.

Pedro Geraldo Escosteguy inicia, como neo-realista e concretista, um processo 
vanguardista que finaliza na Nova Objetividade Brasileira, participando dos significativos 
movimentos de vanguarda da sua época, tais como Nova Figuração da Escola de Paris, 
na Galeria Relevo (1964); Opinião 65 (1965); Proposta 65 (1965); G-4 (1966); Opinião 66 
(1966); Mostra Super-Mercado 66 (1966); Galeria Atrium (1966); vanguarda Brasileira 
Minas Gerais (1966); Proposta 66 (1966); Nova Objetividade (1967); salão da Bússola (1969); 
Salão de Verão (1975), além dos diversos Salões Nacional de Arte Moderna, Bienais e 
Manifestos.

foram realizadas pelos ilustradores Appe e Ziraldo, que juntamente com o autor, 
escolhem o amarelo, o vermelho, o preto e o azul como as cores predominantes das 
imagens que ilustram esses textos, sendo as três primeiras as cores marcantes também 
da sua obra pictórica. Num jogo de possibilidades significativas entre a obra e o leitor/ 
espectador, este deve permanecer atento para não ser iludido pela informação 
superficial e linear do texto e das ilustrações, isso porque o anticonto é experimental 
na estrutura, na linguagem e no seu diálogo entre o literário e o pictórico, trazendo 
para a arte da palavra uma nova concepção do ato de contar histórias ao associar 
discurso, silêncio e imagens.

Essa necessidade de acompanhar palavras com imagens sempre esteve presente 
na obra do artista, como atesta sua obra poética A Palavra e o Dançarino, ilustrada por 
Enio Lippmann; o Tarô Poético, obra inédita; os Anticontos-, os poemas de Relatóiio da 
Noite e sua obra pictórica. Como idealizador e organizador de vários movimentos e 
eventos culturais na área literária e artística, Escosteguy relaciona-se com os poetas e 
artistas do Brasil, do Uruguai e da Argentina que se responsabilizavam pela mobilidade 
intensa adquirida pela nova poesia. Acompanha os estudos e obras de teorizadores 
do poema novo, poetas conscientes dos problemas que encontrariam na tentativa 
de dar novos rumos à poesia brasileira, tais como Mário Faustino, Ferreira Gullar, 
Cassiano Ricardo, Décio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos, João Cabral de Melo 

Neto, Mario Chamie e muitos outros.
Com o movimento modernista, surgira no Brasil um grupo de intelectuais e 

artistas que planejavam criar uma arte brasileira, atingindo os elementos pictóricos 
capazes de elaborar imagens cujo ineditismo fosse resultado da sua identidade com a 
cultura nacional, o Modernismo conscientiza e procura trabalhar a tensão entre a 
produção de arte no Brasil e a sua ligação com a produção européia. Mas não era 
suficiente uma arte que fosse brasileira e moderna; ela deveria ser também social, 
vinculada aos problemas do povo e destinada a ele. O Modernismo no Brasil, após 
1945, passará a ser questionado por formulações emergentes, baseadas numa 
linguagem abstrata, que tomará maior importância após o impacto da l Bienal de São 

Paulo, em 1951, com a obra de Max Bill.
Na década de 1950, os dois movimentos que desenvolverão o abstracionismo 

geométrico no Brasil são o concretismo e o Neoconcretismo. o primeiro acredita no 
desenvolvimento progressivo da sociedade tecnológica dentro de uma harmonia em 
que arte e vida se confundiríam e na possibilidade de se compreenderem 
racionalmente os processos e meios que formam e determinam a produção de arte. 
O Neoconcretismo, como vértice da consciência construtiva brasileira, produtor de 
formulações mais sofisticadas nesse sentido e, simultaneamente, o agente da sua 
crise, abrindo caminho para a sua superação no processo artístico local, exige a 
participação ativa do espectador, uma vez que a sua própria gênese é estruturada 
sobre a sensibilidade da geometria e provém do envolvimento do público numa relação 
existencial.

, em

Sua obra denuncia o temor que rondava a geração pós-bomba atômica, 
consciente da decomposição dos valores primordiais da própria existência, afastando- 
se de valores estritamente estéticos. A crítica reconhece o jogo lúdico da obra de 
Pedro Geraldo Escosteguy, que se opera entre metáforas objetivas 
codificação das estruturas semânticas em busca de realização plástica, manifestando- 
se num objeto que é significativo como projeto poético social e apresenta 
possibilidades concretas de comunicação.

e uma nova

O artista, através da sua obra e de sua poética vanguardista, encontra espaço 
para opinar sobre a arte e a política, assumindo uma semântica social voltada para a 
natureza urbana imediata, contra o regime militar e ditatorial, através da palavra ou 
da frase, em busca de associações rápidas por parte do espectador. A informação é 
que modela a estrutura interna, reunindo, numa globalidade, a essência, o objeto e a 
apresentação do contexto, confundindo-se o poema com a prática da liberdade 
criadora, em que surge o objeto plástico em torno desse núcleo conceituai.

Sua obra revela uma constante experimentação de técnicas, adotando, com
naturalidade, o justo relacionamento que descobrira entre a poética e as artes plásticas 
e verificando que a linguagem poemática pode utilizar diferentes suportes expressivos, 
bem como manipular novos canais de comunicação, além do livro e do jornal. Em 
depoimento para os Arquivos da Fundação Álvares Penteado, em São Paulo, em 1977, 
Pedro Geraldo Escosteguy, na auto-análise de sua obra, declara haver conseguido 
uma perfeita conciliação entre a poesia e o objeto, na busca da arte como 
metalinguagem, em que o dizer e o discurso se realizam em forma de antidiscurso, o 
repertório apresenta-se em termos solidários, a composição passa a ser o suporte de 
idéias, utilizando-se da apropriação como complemento de função, a semiótica como 
escola, a semântica como meta finalista e a dialética como mobilidade formal.

Pedro Geraldo Escosteguy está em contínua busca e aperfeiçoamento de 
técnicas e efeitos, utilizando em suas obras pictóricas os mais diversos materiais 
disponíveis em seu tempo, com o intuito de causar sensações no espectador não 
apenas através da visão como também do tato. Emprega o acrílico, a madeira, as resinas, 
fibras, tecidos, tinta acrílica, colas, cria obras com profundidade e relevo.

Do Amo ao Amor
Pintura-objeto. técnica mista, 
212 x 97 x 97cm, 1970,
Col. Marília Escosteguy,
Porto Alegre, RS.

Mapào
ÍTS miSta'12 ^ângulos, 
f * 27cm (cada),'o m 
Col. Marília Escoste 
porto Alegre, rs.

Pedro Geraldo Escosteguy, nesse contexto, deve ter sua participação destacada, 
pois trouxe uma valiosa contribuição teórica e prática para o desenvolvimento da 
vanguarda carioca que se articulou a partir de Opinião 65. Forneceu o apoio teórico e 
intelectual ao quinteto neo-realista, do qual fez parte junta mente com Antônio Dias,

Escolhe o suporte de acordo com as intenções semânticas, indo do acrílico à 
água (no caso de "Flutuantes"), ou da escultura cinética (Do Amo ao Amor) 
imantados (Mapào), ou do verdadeiro petardo pintado de dourado (Tiro ao Alvo), 
suspenso no teto por um fio de náilon, na iminência de cair sobre o signo bíblico da

s/data.
, aosguy,
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Pedro Geraldo Escosteguy falece a 28 de junho de 1989, deixando vários trabalhos 
inéditos, entre eles Tarô Poético, Madrugadas Primitivas, Livros de Haicais-, peças teatrais 
- Criança à Beira do Mar e O Homem Mecânico-, roteiros cinematográficos e diversos 
livros de poesias: Cara e Coroa, A Porta Mágica, Vênus Eterna, Colheita, Síntese. 
Madrugadas Primitivas e os Livros de Haicais são publicados na coletânea Poesia Reunida, 
organizada por Martha Goya, em 1996.

maçã, à construção de uma praça de trigo, milho, feijão e arroz (Germinal), em torno 
de um monumento central, onde um realejo horizontal reproduz uma canção folclórica 
de ninar. Embora trabalhando quase sempre com a palavra, usa-a integrada na 
estrutura, em busca da maior comunicabilidade possível, em todos os níveis. A 
colaboração entre a linguagem verbal e sua dimensão visual-escrita levam o pintor, 
artista e poeta à interdisciplinaridade e à busca de inter-relações analógicas ou icõnicas 
entre poesia e arte visual, entre escrita e arte plástica.

um trabalho como o de Pedro Geraldo Escosteguy, que se funda na opinião, na 
crítica, difere de uma arte apenas formal, estética, abstrata, cujo suporte comum é a 
problemática interna de sua linguagem. O artista, como demonstra seu Acervo, não 
se preocupa com a perenidade da obra, com a permanência de seu trabalho, que 
servia a uma função de denúncia político-social. Se sua mensagem atingia o público, 

seu objetivo havia sido conquistado.
A arte é, nessa medida, liberdade encarnada, concreta, exposta ao tato, à vista, 

aos sentidos abertos. Assim é a obra de Pedro Geraldo Escosteguy, e seu maior exemplo 
é Pintura Tátil, obra apresentada no XIII Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio de 
Janeiro, na categoria Pintura, com os quadros Jogo e Torturador (O Monstro). Essa 
obra é considerada um marco da arte plástica brasileira por mostrar o envolvimento 
conceito/matéria na relação criação/recepção e na busca da experiência sensorial e 
semântica. É um trabalho antológico, uma resposta ao golpe militar, como prova de 
que a liberdade é uma prática solidária de busca da plenitude do ser e do surgimento 
da verdade. Pedro Geraldo Escosteguy, nas palavras de Oiticica, propõe-se ao objeto 
semântico, onde impera a lei da palavra, palavra-chave, palavra-protesto, palavra de 
que o lado poético encerra sempre uma mensagem social e de que o lado lúdico 

conta como fator decisivo nas proposições.
No início dos anos 1980, Pedro Geraldo Escosteguy, aposentado da atividade 

médica, retorna com a família para Porto Alegre, dedicando-se a novos projetos 
artísticos culturais. Em meados de 1984, reorganiza, junto com Silvio Duncan, o Grupo 
Quixote, concretizando antigos desejos de realizar a gravação de poemas em discos. 
Em 1986, grava fonograficamente Madrugadas Primitivas, com apresentação de Silvio 
Duncan, numa edição Quixote. São gravados quatro discos com as poesias de Pedro 
Geraldo Escosteguy, Silvio Duncan, Heitor Saldanha e Fernando Castro. Esta realização 
impulsiona Quixote Postal, uma proposta que reforça o intercâmbio cultural utilizando- 
se do disco, do pôster, do poema-objeto, da praça pública.

Em 1988, um ano antes de sua morte, publica Relatório da Noite, sendo sua 
edição atribuída ao Grupo Quixote, apesar de a obra ter sido totalmente financiada 
pelo próprio autor. Relatório da Noite é o relato das ambigüidades do homem e do 
mundo criado por ele, revisitando a história do Brasil, as lutas enfrentadas no período 
da ditadura militar e o reposicionamento da sociedade diante de novos elementos e 
sentimentos que não conseguem resolver seus conflitos. Através de construções 
poéticas que buscam a transformação pela palavra, fundamentando-se nos anseios 
populares de seu tempo e nas buscas espirituais de seu povo, Pedro Geraldo 
Escosteguy consegue atingir o leitor de qualquer época por tratar das contínuas 
transformações existenciais e culturais motivadas pela ambigüidade, pela mortalidade, 

pelo sofrimento, pela dor, pela ignorância.

A poesia em haicais é um projeto desenvolvido por Pedro Geraldo Escosteguy 
do início de sua produção poética até a fase posterior aos trabalhos que envolvem as

artes visuais, sempre acompanhado de reformulações textuais na busca de uma 
linguagem sintética e altamente sugestiva, que exige do leitora experimentação das 
múltiplas possibilidades de combinações de sentidos que o haicai proporciona. Os 
Livros de Haicais são formados pelo conjunto de três Livros: no Livro l está contida a 
primeira série de haicais do autor, provavelmente produzidos no final dos anos 1950; 
o Livio li é constituído por trinta haicais que foram escritos em Brasília, no ano de 
1978; e o Livro lll é o grupo de haicais que se encontravam em uma agenda de 1989, 
ano de seu falecimento, compondo, ao lado de Tarô Poético, um dos últimos projetos 
do poeta.

Inserida no amplo contexto de afirmação nacional, a obra vanguardista de Pedro 
Geraldo Escosteguy revela sua intenção de transformação da realidade. Nela o novo
parte da superação dos velhos modelos, mesclando arte e vida, num processo de

Pintura Tátil
Técnica mista, 46 x 70,5cm, 1964. 
Col. Marília Escosteguy,
Porto Alegre. RS. continua pesquisa, renovação e sistemática atualização. Produz combinações e arranjos

que buscam a ativação permanente de conexões mentais e associações criativas para 
os hábitos e consciência do espectador/leitor. Seu trabalho representa a junção do 
elemento plástico à palavra, evidenciando o fascínio que as formas físicas, a cor, a 
imagem e a emoção exerciam sobre ele.

De médico e artista, todos temos um pouco. Ele teve muito de ambos.

i- + S°ra,'íf Patricia Rossi Bragança é doutora em Letras pela pucrs, professora da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e Coordenadora do Acervo Literário Pedro Geraldo Escosteguy 
(ALPGE), com diversas publicações sobre os resultados das pesquisas realizadas nos acervos literários 
e também sobre a relação entre Literatura e Artes.

o Acervo Literário Pedro Geraldo Escosteguy (ALPGE), constituído em 1991, é gerido pelo Centro 
de Pesquisas Literárias do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, coordenado pela Profa. Dra. Regina Zilberman e tem recebido o apoio 
financeiro do CNPq e da fapergs. Soraya Patrícia Rossi Bragança, coordenadora do ALPGE, é 
pesquisadora bolsista do CNPq, vinculada a esse Programa e atuando sob orientação da profá 
Dra. Maria da Gloria Bordini, organizando a documentação do poeta e artista. Em seu doutorado 
reconstitui o catálogo pictórico do poeta, que foi importante membro do movimento Nova 
Objetividade, além de ativo participante do Grupo Quixote.

A concepção de acervo desenvolvida no Sul pela PUCRS, na qual se inclui o ALPGE, associa, num 
mesmo sistema, as características usuais de um espólio, de um arquivo documental de um museu 
e de um laboratorio de pesquisa teórico-crítica e histórica. Possibilita visualizar as transformações 
no quadro literário e no proprio destino da obra de um autor já desaparecido, na medida em que 
sua obra literária, pictórica ou outra pode ser lida sob outras claves oriundas do momento presente.
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Pintura Tátil
Técnica mista, 46 x 70,5cm, 1964.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Exposições:
Xlll Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1964. 
Nova Objetividade Brasileira, Rio de Janeiro, 1967.
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Ar Vermelho (Série Fantasma) 
Madeira e acrílico, 30 x 30cm, s/data.

Col. Marília Escosteguy, 
Porto Alegre, RS.

v

(...) Há atualmente no Brasil a necessidade da 
tomada de posição em relação a problemas po
líticos, sociais e éticos, necessidade

caráter participante no sentido político foi a 
de Escosteguy em 1964, que, surpreendido por 
gestões políticas de vulto na época, criou uma 
espécie de relevo para ser apreendido menos 
pela visão e mais pelo tato (aliás chamava-se 
"Pintura Tátil”, e teria sido então a primeira 
obra nesse sentido aqui - mensagem político- 
social em que o espectador teria que usar as 
mãos como um cego para desvendá-lo). (...)

Hélio Oiticica
"Esquema geral da nova objetividade" 

Catálogo, Uma Nova Objetividade 
Brasileira

Museu de Arte Moderna - Rio de 
Janeiro, Abril/1967

essa que
se acentua a cada dia e pede uma formulação 
urgente, sendo o ponto crucial da própria 
abordagem dos problemas no campo criati
vo: artes dita plásticas, literatura, etc.
Nessa linha evolutiva da qual surgiu, ou me
lhor que eclodiu no objeto, na participação do 
espectador, etc. o chamado grupo "realista" 
segundo Schemberg (no Rio), no campo plás
tico (incluindo aí

Torturador (O Monstro)
Técnica mista, 90 x 70cm, 1964.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Exposição:
XIII Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1964.

as experiências de 
Escosteguy), conseguiu a primeira síntese de 
•cíeias nesse sentido aqui verificadas. Aí, a pri
meira obra plástica propriamente dita com
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Jogo (Roleta)
Técnica mista em madeira, 120 x 60cm, 1964. 
Col. Marilia Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Psicodrama (Paz)
Técnica mista em madeira, 140 x 185cm, 1965. 
Col. Marilia Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Exposições:
XIII Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro. RJ. 1964.
O Objeto na Arte 60/70, Fundação Armando Alvares Penteado, São 
Paulo, SP, 1978.

Exposições:
Vil Bienal de São Paulo. SP, 1965.
O Objeto na Arte 60/70, Fundação Armando Alvares Penteado. São 
Paulo, SP, 1978.

Na exposição 0 Objeto na Arte 60/70, Jogo foi apresentado sob o 
nome Roleta

Na exposição O Objeto na Arte 60/70, Psicodrama foi apresentado 
sob o nome Paz.
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GRAN CIRCO DO POVO

ÚLTIMA
FUNÇÃO

ULTIMA
FUNÇÃO

BOMBAS ATÔMICAS
■

O Circo
Técnica mista, 100 x 70cm, 1975.
Col. Solange Escosteguy, Montevideo, 
Uruguai.Corpo Estranho (Dizer)

Técnica mista, 180 x 110cm, 1965.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS. Exposições:

Opinião 65, Rio de Janeiro, RJ, 1965.
Retrospectiva Opinião 65, Rio de Janeiro, RJ, 1985.
Museu de Arte Assis Chateaubriant no Centro Cultural do 
Banco do Brasil, Brasilia, 2001.

Exposição:
VII Bienal de São Paulo, São Paulo, 1965.
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Estudo para Corpo Estranho (Dizer)
Caneta s/papel manteiga,
21 x 16cm, s/data.m Estória (0 Fim da Idade do Chumbo)

Pintura-objeto, 70 x 100cm, 1965.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

”7' ... -7

Estudo para 0 Circo
Caneta s/papel, 23 x 17cm, s/data. Exposições:

Opinião 65, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 1965.
Retrospectiva Opinião 65, Galeria do BANERJ, Rio de Janeiro, 1985.
Opinião 65 - 30 anos, Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, 1995.Acervo Literário Pedro Geraldo Escosteguy 

(ALPCE/PUCRCS), Porto Alegre, RS.
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Mapão

Técnica mista, 12 retângulos, 
36 x 27cm (cada), 1966. 
Col. Marília Escosteguy, 

Porto Alegre, RS.

Exposições:
G4 -1966 (Exposto com o nome 'Mapão"). 

IX Bienal de São Paulo, São Paulo, 1967.Perigo Radioativo
Múltiplo em acrílico c/serigrafia, 
0 25,5cm, s/data.
Coleção Marília Escosteguy, 
Porto Alegre, RS.

Um dos cinco trabalhos da série 
'Angústia do Século", exposta na 
IX Bienal de São Paulo, em 1967, 

na qual recebe o nome 
'Angústia das Dominações”.

base de
caminho da afienaçao infiltração

A obra é formada por dois circulos sendo a base 
0 24,50cm e a parte giratória 0 20cm; além de Pedro 
Geraldo Escosteguy, participaram também Jorge Sírito 
e Paulo Martins.

8
p

§õ'

A Mocinha da Lua
Pintura-objeto em madeira 
e acrílico, 85 x 65cm, 1966. 
Obra perdida.

>

O

i?Lunita
Pintura-objeto, técnica mista, 23 x 30cm, 
1968.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

i
3

Geiger 67
1966

VIETNAMEsta obra é uma versão de A Mocinha da Lua Exposição: 
Opinião 66, 1966 

XVI Salão Nacional de Arte Moderna, 1967.Exposição:
Opinião 66, Rio de Janeiro, 1966.
Lunita é também uma versão de Bonequinha da Lua,
pintura-objeto, técnica mista, 23 x 30cm, 1966. 
Exposições:
Mostra Super-Mercado 66,1966.
Exposição de Natal, Galeria Relevo, Rio de Janeiro, 1967. 
Exposição Petit Galèrie (Múltiplos), Rio de Janeiro, 1967.

Desta obra, há apenas o registro fotográfico
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Jogos da Paz (Série Imantados)
Técnica mista, 70 x 70cm, 1966.
Col. Marilia Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Jogos da Paz
Técnica mista, 70 x 70cm, s/data.
Col. Marilia Escosteguy, Porto Alegre, RS. ExpOSiCãO:

Opiniào 66, Rio de Janeiro, 1966.
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Ar (Armai
Acrílico, 25 x 30cm, 1967.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.



A Lagarta l
Caixa de acrílico, 29,8 x 13,4 x 5,5cm, 1967. 

Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

A Lagarta II
(estudo)
Acrílico, 28 x 12cm, 1967.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.Cartaz

Técnica mista, 180 x 132cm, 1967.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Exposição:
XVI Salào Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ. 1967.
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Quadro imantado
Madeira, imã e pintura, 30 x 24cm, s/data. 

Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

U onais das linguagens artísticas e ainda a von
tade construtiva remanescente da década 
anterior impulsionavam esta preferência. É 
significativo que a nova objetividade, que se 
define como um "estado típico" da vanguar
da brasileira, tenha como um de seus princí
pios a "tendência para o objeto, ao ser ne- v 
gado e superado o quadro de cavalete" (...).

(...) A preocupação de estabelecer uma arte 
de comunicação social foi notória, no cha
mado grupo neorrealista carioca - Antonio 
Dias, Rubens Gerchman, Pedro Escosteguy, 
Carlos Vergara, Roberto Magalhães - e em 
alguns elementos oriundos do neo- 
concretismo - Hélio Oiticica e Lygia Pape - 
com uma preferência declarada pelo objeto 
notadamente a partir de 66.
De um lado a aspiração local de uma arte ati
va e integrada à realidade brasileira e que se 
comunicasse facilmente com a maioria, do 
outro, o rompimento com recursos tradici-

Pombo do Coração Quente
Pintura-objeto, técnica mista, 20 x 20 x 20cm, 1967. 
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Exposição:
IV Salão de Arte Moderna do Distrito Federal, 1967. Daisy V. M. Peccinini 

O objeto na arte: Brasil anos 60 
Catálogo para exposição na Fundação 

Armando Alvares Penteado.
São Paulo,1978.
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Totem
(fragmento)
Madeira pintada e pedras, 37 x 22cm, 1967. 
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Exposições:
Nova Objetividade Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro, RJ, 1967.
IX Bienal de São Paulo, São Paulo, 1966.

Um dos cinco trabalhos da série "Angústia do Século", exposta na IX 
Bienal de São Paulo, 1967, na qual recebe o nome "Angústia 
Primitiva".

Sobre Totem, Pedro Geraldo Escosteguy afirma:

(...) nesta estrutura de madeira, levanto um pseudo-monumento de inspiração mágico- 
perceptiva onde o observador descobre ou não que as bandeira (?) ou armas (?) são per
nas-de-pau verdadeiras, que inclusive, podem ser usadas por aquele. Fixo um aspecto da 
mentalidade do nosso povo que aplaude, ingenuamente, muita coisa que não lhe serve.

Assombração
Compensado e metais, 175 x 70 x 50cm, 1968. 
Acervo do Museu de Arte Brasileira, Fundação 
Armando Alvares Penteado, São Paulo, SP.

II

3a versão da obra Ratoeira.

Mário Barata
"Nova arte ajusta-se à realidade brasileira" 

Jornal do Commércio,
Rio de Janeiro, 30 maio 1967.
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0 Vampiro do Rabo Preso
Pintura-objeto, 40 x 28cm, 1968.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

II
(...) Escosteguy é uma das personalidades do 
grupo neo-realista carioca. Passou da poesia 
para as artes plásticas, na madureza. Suas obras 
revelaram desde logo uma impressionante 
lógica construtiva, associada a uma abertura 
para os grandes problemas políticos de nossa 
época conturbada. Escosteguy tem um 
temperamento clássico, em oposição ao 
romantismo dos seus companheiros mais 
jovens. Vem conseguindo símbolos válidos para

alguns dos aspectos essenciais dos tempos que 
correm. Sua contribuição para uma nova arte 
política é importante em dimensões 
internacionais. Sofre menos a influência da 
pintura e do desenho que os seus amigos. (...)

A Garrafa (Resista)
Garrafa e pano pintado, 19,5 x 0 7,5cm, 1969. 
Col. Marilia Escosteguy, Porto Alegre, RS.Mário Schemberg 

"A exposição do grupo neo-realista 
na Galeria G4"

Galeria Atrium - São Paulo, maio 1966. ExpOSicãO:
I Salão da Bússola, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 1969.
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Do Amo ao Amor
Pintura-objeto, técnica mista,
212 x 97 x 97cm, 1970.
Col. Marília Escosteguy,
Porto Alegre, RS.

Exposições:
XX Salão Nacional de Arte Moderna,Lua
Rio de Janeiro, RJ. 1971Acrílico e colagem, 37,5 x 29,4cm, 1969. 

Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS. Objeto na Arte 60/70, Fundação Armando Alvares
Penteado, São Paulo, 1978.

A peca é articulada em torno de um eixo
que permite a rotação das letras.
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Cisne
Poema realizado ao ar livre, construído através de blocos de letras em cores diferentes, espalhadas no gramado do
Museu de Arte Moderna do Rio Janeiro. 0 público faz as combinações a partir do poema Amor-te-espero/A-morte-espero.
A obra Cisne participou do I Salão da Bússola, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Guanabara, 1969.

*

S»3ÍÍ..;tí'-
> *

■

■>

— Estudo para Cisne
Caneta s/papel manteiga, 11 x 17cm, s/data.■ Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

■ ’ú >

* ■*+
m

Estudos para Do Amo ao Amor.
Caneta hidrocor s/papel, 17 x 21 cm,
s/data e lápis e pincel atômico s/papel,
21 x 32cm, s/data.

- ^ 
V*- ■ 5

Col. Marília Escosteguy,
Porto Alegre, RS. m

■Estudos de objetos que sofrem interferência do
e, em suas mudanças sugerem uma série de

idéias ante problemas que envolvem a realidade.
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acervo Literário Pedro Geraldo Escosteguy

Amor Tranqüilo no Camping Estrutura Totêmica
Rio de Janeiro, 1970. Camping, Rio de Janeiro, 1969.Ô Bicho! Aleluia!

Madeira e isopor pintado, 40 x 25cm, 1970. 
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS. I Parte da proposta artística de Pedro Geraldo Escosteguy 

eram as interferências urbanas buscando a "arte para todos".
invasão do Camping
Rio de Janeiro, 1970.
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Cidade Setembro
(fragmento)
Pintura-objeto, 53 x 40cm, s/data.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Esta obra também pode ser acompanhada 
de um poema manuscrito em um quadro negro.

HlPPiffrlvty
CH^W^â StlZYt\QtXO.

a (.lAter í a

v,: eli
* ,r: ^4*

P/9>- f * (,íMt
««4

? ^ }0,i\
4-ttiC-H A rn.oe.S6>1-
t • •

KQ.uiif- « 0 5 Vf Wu~T4
PuofUA Y 5íf?

*íJo

Fotos: Acervo Literário Pedro Geraldo Escosteguy

Pedro Geraldo Escosteguy com a obra 
Construção Flutuante premiada no 1o Salão da Bússola 
com o "Prêmio Pesquisa General Filmes".
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Guanabara, 1969.
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Poem/Project
Técnica mista, 40 x 38cm, s/data.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Poem/Project Rio/71
Caixa acrílica e serigrafia, 20 x 30 x 6,5cm, 
Rio de Janeiro, 1971.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.
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Seven Days Milan
Caixa de madeira com 7 lenços,
12,8 x 20 x 7cm (fechada).
81,5 x 20 x 7 (aberta), Milão, 1970.
Col. Marília Escosteguy,
Porto Alegre, RS.

I

Seven Days
Objeto-poesia, caixa acrílica 
com 7 lenços, 20 x 30 x 6,5cm 
(fechada),
88 x 30 x 6,5cm (aberta), Rio 
de Janeiro, 1971.
Col. Marília Escosteguy, Porto 
Alegre, RS.

Exposição:
Galeria Gaber, Amsterdam,197l.
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ideograma (Escaleta)
Caixa de madeira, aço e vidro, 22,2 x 57,8 x 9cm, 1972.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Exposições:
XXII Salão Nacional de Arte Moderna, 1973.
Nova Objetividade Brasileira (2a versão).

Esta é uma segunda versão de obra homônima.

Foguete
(projeto)

Madeira com foguete de plástico,
17,5 x 12 x 7cm, s/data.
Col. Marília Escosteguy,Ampulheta

Porto Alegre, RS.Caixa de acrílico e ampulheta, 20,4 x 16,1 x 12cm, s/data.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.
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Não Liberteis meus Demônios
Caixa de acrílico e materiais diversos, 
5 x 5 x 1,8cm, s/data.
Col. Marília Escosteguy,
Porto Alegre, RS.

Palas
Caixa de acrílico e materiais diversos, 
5 x 5 x i,8cm, s/data.
Col. Marília Escosteguy,
Porto Alegre, RS.

II Sempre escolhí o suporte de acordo com as intenções semânticas. Fui do acrílico à água 
(no caso dos "flutuantes", ou da escultura cinética "Do Amo ao Amor", e os imantados 
"Mapão”). Às vezes a construção foi totalmente concebida por mim, noutras, como na 
violência da "Bomba" suspensa no teto por fio de nylon, era um verdadeiro petardo pintado 
de dourado, na iminência de cair sobre o signo bíblico da maçã. Numa certa ocasião 
construi minha própria praça de trigo, feijão, milho e arroz, em torno de um "monumento" 
central, onde o realejo horizontal reproduzia uma canção folclórica de ninar (Germinal).

Pedro Geraldo Escosteguy
Depoimento "O Objeto na Década 60/70" 

para o Departamento de Pesquisa e Documentação 
de Arte Brasileira da FAAP.

Rio do Janeiro, novembro 1977.

Presságio
Pintura-objeto, técnica mista, 
30,2x13,7, s/data.
Col. Marília Escosteguy,
Porto Alegre, RS.
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Juillet 14 (Liberte)
1972
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Nas propostas artísticas dos anos 1960/
1970, o "fazer" artístico invade a vida: a
arte é acão e a obra pode, inclusive, ser
"vestida". Nesta página Pedro Geraldo
Escosteguy veste Juillet 14 e na página
ao lado atua com Jean Boghici.



H
,AInstrumento I, II, III (acima) 

Técnica mista,
39 x 51cm, 1973. ri

•A
instrumento IV (abaixo) 
40 x 53,5cm, 1973.
Col. Marília Escosteguy, 
Porto Alegre, RS.

Exposição:
XXX Salão Paranaense, Curitiba, PR, 1973, 
(duplamente premiado) CANÇÃO ANTIGA 

RONDA _ AREIA E ONDAA 4a peca, que tem a palavra "cenar" aplicada na 
parte superior da moldura, foi acrescentada ao 
conjunto posteriormente.

A AMIGA

Haicai
Técnica mista, 40,5 x 27cm, 1978.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Seandseandsea/sands
Madeira com areia colada, 31,5 x 22cm, s/data. 
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

(Uo. Ctr- 
^-.0) 
*4— <*) Seandseandsea/sands

Caixa de acrílico com areia, 
14,5 x 10,5cm, s/data. 

Col. Marília Escosteguy, 
Porto Alegre, RS.C5

s.

WWW

©

Estudo para instrumento
Caneta s/papel, 26,5 x 
21 cm, s/data.
Col. Marília Escosteguy, 
Porto Alegre, RS.



Fotos: Acervo Literário Pedro Geraldo Escosteguy
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Cyborg, segunda versão da Operação Tartaruga
Técnica mista, 1978.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Esqueleto Exposições:
0 Objeto na Arte 60/70, Fundação Armando Alvares Penteado. São 
Paulo. SP. 1978.

(projeto)
Caixa de madeira com esqueleto de plástico,
17,5 x 13cm (fechado), 33 x 13cm (aberto), s/data.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS. operação Tartaruga é um dos trabalhos da série 'Angústia do 

Século' exposta na IX Bienal de São Paulo, 1967, na qual recebe o 
nome 'Angústia Militarista". Desta mesma série fazem parte: Tiro ao 
Alvo e Transcontinental expostas na G-4.1966, e na IX Bienal de 
São Paulo. 1967, na qual recebem o nome, respectivamente, 
Angústia Atômica e Angústia urbana

Operaçao Tartaruga
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Liberei
Pintura-objeto, 

70 x 50cm, s/data. 
Col. Marília Escosteguy, 

Porto Alegre, RS.

Arte é um prolongamento do humano. No 
meu trabalho valorizo a imagem ante a 
palavra adequada, tentando ampliar a 
qualidade e a rapidez da comunicação visual 
onde exercito larga preocupação social.

Pedro Escosteguy 
Catálogo Opinião 66, MAM, RJ.

Máquina de Equilibrar
(maquete)
Madeira, metal, corda e imã, 32,5 x 15,5 x 21,5cm, s/data. 
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.
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Benvindas
Técnica mista s/papel, 70 x 50cm (cada), s/data. 
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

A concepcâo da obra, que se aproxima dos "anticontos", e a letra 
das lâminas sào de Pedro Geraldo Escosteguy, em trabalho com 
parceria desconhecida.

82 83



Pedras
Caixa de acrílico com pedras, 9,5 x 9,5cm, s/data 
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

Lançamento
Acrílico com metal, 11,5 x 17,5cm, s/data. 
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.

o Passaro
Fórmica, acrílico e areia monasítica,
20,5 x 19,9 x 4,3cm, s/data.
Col. Marília Escosteguy, Porto Alegre, RS.



Auto-retrato
Madeira pintada e espelho,

39 x 21 cm, s/data.
Col. Marilia Escosteguy,

Porto Alegre, RS.
RiO
(projeto)
Madeira compensada com pedras,
9 x 19cm, s/data.
Col. Marilia Escosteguy, Porto Alegre, RS. 8786



BIOBIBLIOGRAFIA DE PEDRO GERALDO ESCOSTEGUY Escreve artigos e poesia na seção Relógio de Areia 
e assina como Rio Claro.

8j)

1951
• Funda o Departamento de Castrentorologia da 
Associação Médica do Rio Grande do Sul.
• Publica Entre imagens e Canções no Caderno 1 
da Coleção Arte no Rio Grande.
• Publica Adágio no Caderno 2 da coleção Arte 
no Rio Grande.

I
.9
§
•§
G

1952-1960
• Integra, como membro assíduo, o Grupo 
Quixote.

1955
• Publica Canto à Beira do Tempo (Edição 
Quixote), com capa ilustrada por Trindade Leal.

1916
• Nasce a 14 de julho em Santana do Livramento, 
RS, filho de Domingos Escosteguy e Israelina 
Escosteguy.

Pedro Geraldo Escosteguy com as filhas Norma e Solange, 1954.
1956
• Participa do volume coletivo Poesia Quixote 
(Edição Globo), ilustrado por Enio Lippmann.
• Participa do recital de poesia Quixote, no 
instituto de Belas Artes de Porto Alegre.

1960-1962
• Passa a viver no Rio de Janeiro. Transfere-se 
para o Departamento de Reabilitação Profissional 
do instituto Nacional de Previdência social do Rio 
de Janeiro. Publica poesias e análises críticas na 
revista Leitura, do Rio de Janeiro.

1932
• Conclui o curso ginasial no Ginásio Estadual 
Santanense. 1957

• Participa da Jornada Pan-americana de Poesia, 
em Piriápolis, no Uruguai, com a comunicação A 
Nova Poesia Brasileira.
• Participa da Exposição Poema Ilustrado 
Argentino-Brasiieno, em Buenos Aires, Argentina.

1960
• Defende tese sobre Autenticidade e 
Nacionalismo na cadeira de Filosofia do professor 
Álvaro Vieira Pinto, como aluno-assistente do ISEB 
(instituto Superior de Estudos Brasileiros) do Rio 
de Janeiro.

1938
• Passa a viver em Porto Alegre e conclui o curso 
de Medicina da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Rio Grande do Sul.
• Primeiro colocado no concurso para interno- 
plantonista do serviço de medicina e cirurgia da 
Santa Casa de Porto Alegre.

1958
• Participa como secretário-geral do 1o Festival 
Brasileiro de Poesia realizado em Porto Alegre nas 
dependências da Universidade do Rio Grande do 
Sul. O Festival contava com Salão Livre de Artes 
Plásticas; mesas redondas, entre elas, uma sobre 
o pós-modernismo; revistas orais de poesia; 
Primeiro Salão de Poesia Ilustrada Latino- 
Americana, com participação de poemas do 
Uruguai e da Argentina; concurso de poesia 
"Paulo Correia Lopes”; concurso estudantil de 
ilustração de poemas.

• Participa da Mostra Popular de Poesia Ilustrada 
e do Volante de Poesia, uma promoção do Grupo 
Quixote, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre.

1939
• Escreve a peça teatral dramática instinto.

Pedro Geraldo Escosteguy, década de 50. 1961
• Redige a apresentação do catálogo para a 
primeira exposição individual de Antônio Dias. 
Escreve "anticontos" para a revista O Cruzeiro, no 
Rio de Janeiro.

1939-1941
• É Professor Assistente da disciplina de Química 
Fisiológica da Faculdade de Medicina da 
universidade do Rio Grande do Sul.

1941-1952
• Como Assistente-Médico, organiza e implanta 
o serviço médico do ex-lAPl.

1944
• Torna-se médico voluntário das Forças 
Armadas Brasileiras.

1940
• Casa com Marília utinguassú 1962

• Redige a apresentação do catálogo para a 
primeira exposição individual de Antônio Maia.

• Publica A Palavra e o Dançarino, pela Livraria do 
Globo, de Porto Alegre, ilustrado por Enio 
Lippmann.

1941
• Presta concurso público na cidade de São Paulo 
para médico do instituto dos Industriários, órgão 
da Previdência social Brasileira.

1947-1950
• Dirige o jornal Minuano, dos funcionários da 
Delegacia do iapi, setor do Rio Grande do Sul.

1962-1964
• Elabora o Plano Geral para implantação do• Participa da 2a Jornada Pan-americana de Poe

sia, em Piriápolis, no Uruguai.
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na Galeria Relevo, no Rio de Janeiro, com a obra 
Bonequinha da Lua.
• Participa da Coletiva Ponto-de-Vista na Galeria 
Convivium, em Salvador, na Bahia.
• Participa da Coletiva G-4, na inauguração da 
Galeria G-4, no Rio de Janeiro, com as obras 
Transcontinental, Mapão, Ameaça-Criação e Tiro ao 
Alvo.
• Participa do evento l/anguardismo Brasileiro, na 
Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte, 
apresentando O Circo Atômico.
• Participa da Manifestação Apeningue, na Galeria 
Átrio, de São Paulo.
• Participa de Opinião 66, no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, com as obras A 
Mocinha da Lua-, Não há Vagas e Ceiger/67.
• Participa do Ciclo de estudos da Arte 
Brasileira: Galeria Macunaíma, em 22 de maio, 
juntamente com Ivan Serpa, Rubens Gerchman, 
Carlos Vergara, Carlos Zilio, Antônio Dias, 
Antonio Maia, Ligia Clark, Helio Oiticica, Ligia 
Pape, Roberto Magalhães, Solange Escosteguy, 
wesley Duke Lee, entre outros.
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Pedro Geraldo Escosteguy com sua esposa Marília e as filhas 
Norma e Solange, 1954.

Pedro Geraldo Escosteguy, 
década de 50, 

Porto Alegre, RS.
Serviço Médico-Social da Companhia do Ferro e 
Aço de Vitória, sob a presidência do professor 
Hélio Jaguaribe.

1963
• Integra a Comissão do Ministério do Trabalho 
para formulação das diretrizes do serviço de 
Reabilitação da Previdência Social. Participa 
como membro do Quadro de Assessoramento 
Superior do Departamento de Assistência Médica 
do INPS.

Tomoshige Kusuno e wesley Duke Lee.
• Participa da coletiva na Galeria Cleò, Rio de 
Janeiro.
• Membro da secretaria e Comissão de 
Planejamento da Associação Internacional de 
Artes Plásticas - seção Guanabara do Rio de 
Janeiro.
• Participa da / Feira de Arte do Rio, promovida 
pela Associação internacional de Artes Plásticas 
- seção Guanabara do Rio de Janeiro.
• Participa da Exposição das Bandeiras, na Praça 
Gai. Osório, no Rio de Janeiro.

Bonequinha da Lua.
• Participa da Exposição Calérie (Múltiplos), no 
Rio de Janeiro, com Bonequinha da Lua.

1968
• Participa do XVll salão Nacional de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, na categoria Pintura 
com técnica mista, com os trabalhos O Ogro e 
Vampiro.
• Participa do evento Arte no Aterro: um mês 
de arte pública, organizado por Frederico Morais, 
realizado no aterro do Flamengo. Expõe no 
pavilhão de exposições a obra Jogos de Paz, 
trabalho em equipe com Jorge Sirito e Paulo 
Roberto Martins.
• Cria texto e roteiro para o curta-metragem 
Arte Pública, filmado em 35mm pela Totem 
Filmes. Este trabalho foi selecionado para os 
festivais de curta-metragem de Brasília e Manaus 
(1968); selecionado para exibição contínua em 
Information do Museum of Modem Art, de Nova 
Iorque (1970); exibido pelo Instituto Cultural 
Brasil-Estados Unidos, Rio de Janeiro (1970); 
exibido na universidade do Brasil, na Faculdade 
de Arquitetura, no Rio de Janeiro (1970); 
apresentado pelo Autor na Sala de Cinema da 
Galeria Cortina, em Milão, Itália (1970).
Arte Pública é um documentário da Bienal de São 
Paulo e da participação nacional de Abraão 
Palatnik, Antônio Dias, Carlos Vergara, Glauco 
Rodrigues, Hélio Oiticica, Lygia Clark, Ligia Pape, 
Pedro Escosteguy, Rubens Gerchman,

1967
• Trabalha no serviço de emergência do Hospital 
da Ordem IIIa de São Francisco da Penitência, no 
Rio de Janeiro.
• Participa da IX Bienal de São Paulo, com 
trabalhos em técnica mista, com a série 
Angústias do Século: Transcontinental - a 
Angústia Urbana; Tiro ao Alvo - a Angústia 
Atômica; Operação Tartaruga - a Angústia 
Militarista; Totem - a Angústia Primitiva; Mapão 
-a Angústia das Dominações e Objeto Popular.
• Participa do xvi salão Nacional de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro na categoria pintura, 
com Ceiger/67 e Não há vagas.
• Participa do Encontro Tendências da Pintura 
no Brasil Hoje, no Colégio do Brasil, no Rio de 
Janeiro, com Tempos Modernos: Proposição de 
imantados.
• Participa da Nova Objetividade Brasileira, no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com 
Totem, Operação Tartaruga, Torre da Reflexão e 
Pintura Tátil.
• Participa do IV Saião de Arte Moderna do 
Distrito Federal-Brasília, com Rastro, Arma e 
Pombo de Coração Ouente.
• Participa da Exposição de Natal, na Galeria 
Relevo, no Rio de Janeiro, com a obra

1964
• Participa do Xlll Salão Nacional de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro (categoria Pintura), com as obras 
O Jogo (Roleta)-, Torturador (O Monstro) e Pintura 
Tátil.

1969
• Participa do l Salão da Bússola, no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, com Construção 
Flutuante - Prêmio Pesquisa General Filmes e com 
Cisne-Poema: Amor te Espero/A Morte Espero - 
poema, instalação e filme no Museu de Arte 
Moderna da Guanabara.
• Participa da ll Feira de Arte do Rio, no Museu 
de Arte Moderna.
• Cria stand modulado para exposição 
itinerante, denominado Helicóide. O projeto 
contou com a colaboração dos arquitetos C. Pini 
e O. Mollica. Foi patenteado em 1969 e passou a 
integrar o Plano Pró-Cultura da Secretaria de 
Educação e Cultura do então Estado da 
Guanabara. Apresentado nas praças do Lido, 
Cinelândia, Largo do Machado e Meyer, no Rio 
de Janeiro.
• Delegado da Associação internacional de

1965
• Participa da Vlll Bienal de São Paulo (categoria 
Pintura), utilizando a técnica de pintura industrial 
sobre relevo, com as obras Linha de Força (Ação) 
ou Libertação-, Corpo Estranho (Dizer) e 
Psicodrama (Paz).
• Participa da exposição Opinião 65, no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, com as obras 
Estória e O Circo.
• Participa do evento Proposta 65 - exposição e 
debates sobre aspectos do Realismo no Brasil, na 
Fundação Armando Alvares Penteado, em São 
Paulo, com as seguintes obras: Três Estágios-, De 
Noite, de Dia-, Conversa Telefônica e com o texto 
No Limiar de uma nova estética, no jornal Proposta
65.

1966
• Participa da mostra Mostra Super-Mercado 66,
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• Participa da Semana de Arte Moderna de 
Curitiba. Apresentação de Pró-texto n°l para 
debate e decodificação de 20 peças. Experiência 
de participação em praça pública, apresentando 
as obras É Preciso Rompera Espessura-, Seven Days 
e Vide.

1996
• Programa Unicultural 96, do departamento de 
Difusão Cultural da ufrcs, Pró-Reitoria de Exten
são, no Projeto UNILIVRO, homenageia os 80 anos 
de Pedro Geraldo Escosteguy com o lançamento 
da antologia Poesia Reunida, organizada por 
Martha Goya, com a presença de Antônio Dias.

S 1986
• Crava, em disco, poesia Madrugada Primitiva 
com apresentação de Silvio Duncan. Edição 
Quixote.

8
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1988
• Publica Relatório da Noite, numa Edição 
Quixote, de Porto Alegre.
• Comemora os 50 anos de formatura em 
Medicina.

o

1973
• Participa do XXII Salão Nacional de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, na categoria escultura, com as 
obras ideograma e A Partida.
• Redige a apresentação do catálogo para a 
exposição da desenhista Mônica Barbosa na 
Galeria Espaço, no Rio de Janeiro.
• Participa do 30° Salão Paranaense, com as obras 
Instrumento e Suzana Lobo.
• Premiado com a série Instrumento: 
instrumento /; Instrumento ll e Instrumento ///.
• Participa do Pregão do MAM - 50 anos de Arte 
brasileira no Rio de Janeiro, de 20 a 22 de 
setembro, com a obra Do Amo ao Amor. Esta 
exposição-pregão foi organizada por Mario 
Roberto e Roberto Pontual, atuando como 
leiloeiro público Guilherme Melo.

o
£

2001
• inclusão do verbete Pedro Geraldo Escosteguy 
no itaú Cultural Enciclopédia de Artes Visuais.
• Exposição no Museu de Arte Assis 
Chateaubriand no Centro Cultural do Banco do 
Brasil, em Brasília, com a obra O Circo.

1989
• Falece a 28 de junho.

1991
• Começa a organização do Acervo Literário e 
Pictórico de Pedro Geraldo Escosteguy, gerido 
pelo Curso de Pós-Graduação em Letras da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul.

2002
• Exposição Relatório da Noite, na sala O Retrato, 
do Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo, 
curadoria de Soraya Patrícia Rossi Bragança, com 
as obras Do Amo ao Amor, Pintura Tátil, Cartaz, 
Corpo Estranho (Dizer), Estória (O fim da idade do 
Chumbo), Torturador (O Monstro) e a maquete do 
gabinete de trabalho do artista em seu 
apartamento de Porto Alegre.

1993
• lll Poetar: evento realizado pela Secretaria 
Municipal da Cultura de Porto Alegre na usina do 
Gasômetro, homenageia Pedro Geraldo 
Escosteguy.

Pedro Geraldo Escosteguy no seu atelier no Rio de Janeiro, 1964.

Artes Plásticas - seção Guanabara do Rio de Ja
neiro junto à Comissão Organizadora da X Bienal 
internacional de São Paulo.

1975
• Participa do Salão de Verão, no Museu de Arte 
Moderna do Rio, com Germinal.

2003
. Exposição Arte e Sociedade, uma relação 
polêmica, com curadoria da historiadora e crítica 
de arte Aracy Amaral, na programação de artes 
visuais do Instituto Itaú Cultural, São Paulo, com 
as obras Cartaz, Liberd, Seandseans/sands, Ar 
(Arma), Pombo do Coração Quente e A Garrafa 
(Resista).
• Exposição no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli, Porto Alegre. Pedro Geraldo 
Escosteguy - Poéticas Visuais, com curadoria de 
Susana Gastai e Ana Maria Albani de Carvalho.
• Lançamento do livro Pedro Geraldo Escosteguy 
- Poéticas Visuais.

1994
• Três haicais de Pedro Geraldo Escosteguy par
ticipam do concurso Poemas no ônibus/94, da 
Prefeitura de Porto Alegre.
• Pedro Geraldo Escosteguy é incluído na 
Retrospectiva que abrange a produção brasileira 
desde 1901 até nossos dias, numa iniciativa da 
Fundação Bienal de São Paulo. Pedro Geraldo 
Escosteguy está citado no Módulo IV, número

1970
• Apresenta em Milão, Itália, a obra Air.
• É membro do júri da representação brasileira 
do artista jovem à Bienal de Paris, setor 
Escultura, no Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro.

1978
• Participa da retrospectiva O Objeto na Arte 60/ 
70, organizada pela Fundação Armando Alvares 
Penteado, de São Paulo, com Roleta-, A Paz-, 
Assombração, Terceira Versão da Ratoeira-, Cyborg, 
Segunda versão da Tartaruga e Do Amo ao Amor.

1971
• Participa do xx salão Nacional de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, na categoria escultura, com a 
obra Do Amo ao Amor.
• Participa da exposição, na Galeria Gáber, em 
Amsterdã com a obra Seven Days.
• Participa, na Galeria Claude Bernard, em Paris, 
França, com a instalação um comedor de 
Carcereiros.
• Participa da Exposição 50 anos de arte brasileira, 
organizada por Roberto Pontual, no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro.

1980
• Participa de exposição, na Galeria Jean 
Boghici, do Rio de Janeiro, com Objeto Popular.
• Retorna a Porto Alegre e encerra as atividades 
médicas.

56.

1995
• Opinião 65: Mostra comemorativa dos 30 anos, 
com palestras e exposição que refletem a 
vitalidade e a inquietação que, 30 anos depois, 
se mantinha intacta nos trabalhos daqueles 
artistas.
• Exposição A nova figuração - Anos 60, 
movimento de ruptura com a arte abstrata que 
introduziu a figura e a narração na Pintura, da 
Galeria Jean Boghici, no Rio de Janeiro, de 25 de 
maio a 15 de junho.

1985
• Participa da retrospectiva Opinião 65, na 
Galeria de Arte do Banerj, no Rio de Janeiro, com 
Estória e O Circo.
• Participa da Exposição Caligrafias e Escrituras, 
promovida pelo Ministério de Cultura e o 
instituto Nacional de Artes Plásticas da Funarte, 
nas Galerias Sérgio Milliet e Espaço Alternativo, 
em 12 de junho.

1972
• Participa do Salão de Acrílico, IBEU, no Rio de 
Janeiro.
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