


MARIA Dl GESU desenho e pintura com Benito Castaneda e Iberê Ca
margo. Neste mesmo ano participou do I Seminário 
Sul-Riograndense de Música (violino), promovido pela 
Divisão de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura 
- RS, com André Guetta. Em 1961, aprendeu xilogra
vura com Francisco Stockinger e Danúbio Gonçalves e 
colaborou para a Fundação do Atelier Livre da Prefei
tura de Porto Alegre. Participou também do II Seminá
rio Sul-Riograndense de Música. Em 1962, cursou per
cepção visual com Carlos Scarinci, estudou canto grego
riano com Padre Amaro Cavalcanti de Albuquerque, 
violino com José Biro e violão com Maria Alemam de 
Biro, em cursos promovidos pela Divisão de Cultura da 
SEC — RS. Esteve, em 1963, no III Seminário Sul-Rio
grandense de Música e integrou o grupo de professores 
do Instituto Musical Paganini, permanecendo nesta ins
tituição por três anos. No ano seguinte, foi participante 
do IV Seminário Sul-Riograndense de Música com Ro
berto Schnoremberg (violino e prática de orquestra) e 
Maria Alemam de Biro (violão) e atuou como violinista 
na OSPA. Fez escultura com Vasco Prado, no Atelier 
Livre da Prefeitura e Tapeçaria com Eleonofa Veríssi
mo, na Escola Cario Baroni. De 1965 a 1968, aperfeiço
ou-se em violino com o Prof. Antonio Marques, de 
Montevidéu, um dos integrantes da OSPA. Em 1969, 
recebeu certificado de habilitação como violinista pela 
Ordem dos Músicos do Brasil. Em 1980, fez técnica de 
esmaltação em cerâmica com o Prof. Olmedo.

organizado pelo Conselho Municipal de Turismo de P. 
Alegre; Coletiva em Pelotas — RS; Salão da Associação 
Francisco Lisboa, no Instituto de Belas Artes em P. 
Alegre; 1965 — II Salão Cidade de Porto Alegre; Cole
tiva no Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano; 
Coletiva no Atelier Livre da Prefeitura, como artista 
convidada; 1967 — III Salão Cidade de Porto Alegre, 
na Escola de Artes da UFRGS; 1968 - 259 Salão Para
naense, organizado pelo Departamento de Cultura — 
PR; Exposição Coletiva na Galeria do Colégio São João, 
P. Alegre; Exposição do Atelier Livre na Faculdade de 
Arquitetura de P. Alegre; Coletiva, pintura, minitraba- 
Ihos, na Galeria da Aliança Francesa, P. Alegre; 1969 — 
Coletiva na Galeria Pancetti, P. Alegre; Coletiva na Ga
leria Sete Povos, P. Alegre; Coletiva na Galeria Leopol- 
dina, P. Alegre; IV Salão Cidade de Porto Alegre; 1972 
- Individual - Comemoração Dez Anos de Gravura na 
Galeria Círculo, P. Alegre; I Feira de Arte no Centro 
Comercial da Azenha, P. Alegre; 1973 - II Salão do Jo
vem Artista, na Galeria Yázigi, P. Alegre; 1974 - I 
Bienal Internacional de Obra Gráfica e Arte Seriado de 
Segóvia — Espanha; Individual Retrospectiva — Banco 
ítalo-Belga, P. Alegre; Pré-Bienal de São Paulo - SEC 
no BANRISUL; 1975 - Cinco Ingênuos e Primitivos, 
no MARGS, P. Alegre; Exposição Leilão no Palácio 
Piratini, P. Alegre; Individual Retrospectiva no Institu
to Dante Alighieri, P. Alegre; Coletiva no Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, P. Alegre; 1977 - Individual na 
Secretaria de Educação e Cultura, P. Alegre; Individual 
na 27? Área Educacional — Canoas — RS; Coletiva, Mi- 
nitrabalhos de Natal, na Galeria do Instituto dos Arqui
tetos do Brasil; 1978 — Individual em Torres (comemo
ração ao centenário de fundação), a convite da Secreta
ria de Educação e Cultura e Governo do Estado; Indi
vidual itinerante pelo Estado do Rio Grande do Sul, 
durante um ano, sob o patrocínio da SEC - RS; Coleti
va e Leilão de Arte no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul; Coletiva de Natal na Galeria do Centro Comer
cial da Azenha, P. Alegre; Coletiva na Galeria do Centro 
Comercial Independência, P. Alegre; 1979-Coletiva no 
Dunas Hotel em Torres — RS, Individual no Museu da 
Gravura Brasileira de Bagé, RS a convite do mesmo e 
sob o patrocínio da Secretaria de Cultura, Desporto e 
Turismo, P. Alegre; Exposição e Leilão de Arte, organi
zado pela Associação de Artistas Plásticos Francisco 
Lisboa; III Salão de Arte de Pelotas - RS;Coletiva de

Maria Di Gesu nasceu em Morano Calabro, na Itália, em 
22 de fevereiro de 1928. Começou sua atividade artísti
ca como autodidata durante a 2? Guerra Mundial, inte
ressando-se pela pintura, cerâmica e desenho. Seus es
tudos de música iniciaram em sua cidade natal com o 
maestro Battista L'Otufo. Veio para o Brasil em 1947. 
Em 1953, ingressou no Instituto de Belas Artes de 
Porto Alegre, onde cursou, além de música com os pro
fessores Victor Neves (canto coral, teoria e solfejo) e 
Léo Schneider (organologia e prática de orquestra), de
senho e modelagem com Cristina Balbão e Naiá Corrêa. 
Em 1955, ingressou no Coral da OSPA, onde permane
ceu por sete anos. Continuou seus estudos de música 
no Conservatório Artístico Musical, onde aprendeu a 
tocar nove instrumentos, formando-se em violino. No 
ano seguinte, aperfeiçoou-se em cerâmica com Maria 
Helena Sarmento Barata. Em 1960, fez cursos livres de

EXPOSIÇÕES REALIZADAS

1956 — Pintura no Salão dos Artistas Novos, Divisão de 
Cultura da Prefeitura Municipal, P. Alegre; 1961 — Pin
tura no Salão do Atelier Livre da Prefeitura Municipal 
de P. Alegre; 1962 — Pintura e Cerâmica na Feira de 
Arte da Divisão de Cultura da Prefeitura Municipal de 
P. Alegre; Xilogravura no Salão do Atelier Livre, orga
nizado pela Faculdade de Arquitetura de P. Alegre; 
Xilogravura no 99 Salão de Artes Plásticas do Instituto 
de Belas Artes de P. Alegre (Menção Honrosa). A partir 
de 1963, a artista participou com xilogravuras nas se
guintes mostras: 1963 — Exposição Itinerante da Secre
taria de Educação e Cultura, P. Alegre; 19 Salão Cidade 
de Porto Alegre no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul; 1964 — 39 Prêmio no Salão Semana Farroupilha,



MARIA Dl GESU
E SUA
MORANO CALABRO

DANTE DE LAYTANO

Maria Di Gesu é uma artista consciente de seu 
poder criativo, que emerge justamente de rica força 
imaginosa que, por séculos e séculos, montou a infra- 
-estrutura do pensamento estético italiano. Imponente 
na sua formulação milenar da contemplação do belo. 
Um legado que atravessou incólume o próprio tempo, 
fazendo da Itália o berço das artes com o vigor de sua 
sedução intacta. As heranças acumuladas em mestres e 
escolas, teorias e práticas, épocas e instantes que em 
qualquer período nasceram e desenvolveram-se à luz do 
sol generoso e encantador de uma Itália nobre, azul e 
linda.

As origens itálicas estão presentes no seu traço, 
no seu desenho, na sua cor e aculturando-se pela inspi
ração da nova terra brasileira e depois gaúcha, Maria Di 
Gesu revela-se uma inovadora, senhora absoluta de um 
estilo pessoal, recriando os temas jovens de uma paisa
gem virgem, figuras de um universo diferente e partin-

"Panorama de Morano Calahro”



do para o inédito no que traz para sua arte. Mas não 
perde nunca os traços que lhes proporcionaram suas 
origens peninsulares.

Vinda de uma Calábria mal falada, Porto Alegre 
a recuperou e a ama como sua própria filha. A arte é 
um estado de espírito. Deixou na lonjura do cenário 
italianíssimo sua reservada Morano Calabro, tão dilace
rada de história e resplandecente de orgulho de uma an- 
tigüidade que não morre. Eu sou filho de moraneses, 
pai e mãe. Ninguém me acusará de falta de devoção 
pelo Brasil. Ao contrário, mais apaixonado do que eu, 
duvido. Maria Di Gesu veio mocinha de sua distante 
Morano. Mas soube desenhar os pares da dança do pezi- 
nho com uma graça nunca vista. Motivos baianos, pau
listas ou nordestinos. Incorporando seu poderio genéti
co, alimentou-se em arte com o equilíbrio e senso ita
lianos para ser uma valente artista de motivos brasilei
ros. Esta soma constitui seu mérito maior.

Agora, então, resolveu retornar às raízes. Morano 
Calabro que até possui uma rua chamada Porto Alegre, 
em compensação Porto Alegre ganhou uma rua com o 
nome de Morano Calabro, Maria Di Gesu pinta sua Mo
rano Calabro com a iluminação inspirada quem sabe no 
próprio Brasil. Embora a Calábria seja tão comovente 
com o seu lilás transparente como sua paisagem verde, 
a alegre claridade branca do casario e a subida da mon
tanha, as casas subindo as montanhas. Existem com 
nomes parecidos nesta Itália, além de Morano, um 
Murano, um Merano, um Marano e um Mirano (?). As 
cinco vogais nos cinco Moranos. O de Maria Di Gesu é 
o da Calábria, e da vogal "o".

Morano Calabro é uma pequena cidade, vila ou 
aldeia, como se queira chamar, que fica nos limites da 
Calábria. Onde termina a Calábria e começa a Basilica- 
ta. Um ponto serve de referência nesses confins festeja
dos, em prosa e verso, através de uma literatura dialetal 
das mais exuberantes e típicas de toda a luxuriosa Itá
lia, doce na sua beleza de séculos imortais de glória, ci
vilização, sofrimento e sonhos inauditos. É o monte 
Polino. O mais alto de todas as três Calábrias, pois são 
três na geografia. Aos pés do monte Polino, surge, co
mo flor cheirosa de simplicidade, mas de muita histó
ria, esta Morano. Que é terra de meu pai e minha mãe, 
embalaram-me a tenra idade de uma infância contente

na minha Porto Alegre. Cansei de ver as fotografias de 
Morano num idílio romântico, namoro perfeito, e mui
ta pose simpática, da montanha com a cidade. A colô
nia moranesa da capital do Rio Grande têm uma po
pulação vasta. Possui agora uma terceira geração. Ita- 
los-brasileiros. Meu caríssimo e abnegado Arquimedes 
Fortini, sempre bem informado, esclarecendo a gente 
em muita coisa, dando achegas valiosas para o que o 
francês chama de pequena história, diz, num de seus 
escritos - que existem 15.000 moraneses vivendo na 
nossa cidade que se debruça encantadora sobre as águas 
plácidas do Guaíba ameno. Quantos são em Morano, 
propriamente dito? Uns 5.000 (?). Eis o que perguntar. 
Há moraneses, e muitos, até, em Costa Rica ou Mon
tevidéu, em Barranquila ou New York ou Buenos Aires 

Maria Di Gesu dá-nos um Morano Calabro na 
maior legitimidade neste seu retorno subjetivo, interior 
e meditativo. No restauro de aspectos da dignidade de^ 
sua Calábria de São Francisco de Paula liberto de ópera 
que é "I Pagliacci" com música de Leoncavallo e seus 
estudiosos da história local tais como Leonardo Tufarel-

"Procissão de N. Sr? do Carmo"

le, Spinelli, Pe. Fiore, Dom Caetano Scorza, Barão de 
Salmena e o nosso F iore Giuseppe Marrone, entre outros, 
para chegar a Vinciunza Padula que garante que a pala
vra Morano vêm do hebráico e que está no "Talmud" 
com o significado dé castelo.

As memórias remotas do Pró-Cônsul Aquillo 
Galli que cita "Morano em seu itinerário, como o faz 
também o Imperador Antonio Pio no ano de 140”. Eis 
o toque romano de Morano. O Castelo de Morano é 
árabe ou normando? Parece ter sido uma fortaleza 
moura. Lavale fez-lhe o inventário já no século XVI, o 
poeta Domênico Bartolo vem de cantar o castelo nos 
dias de hoje e Maria Di Gesu o pintou.

Quando os sarracenos foram derrotados em 
Morano no ano de 1007, é claro que existem outras 
datas para a explicação, os moraneses assinalaram o fei
to e incluíram em seu próprio brasão - Vivat sub-um- 
brum Morus - que o mouro viva sempre na sombra e 
não levante mais cabeça. Aliás, cortada, a cabeça corta
da pelos moraneses. O Castelo significa Morano no es
paço do pretérito.

A Calábria é a Magna Grécia da Antigüidade, par
te da Magna Grécia, que então se compunha da Sicília, 
Nápoli e Calábria, mesmo, Pitágoras, o sábio e o filó
sofo, o moralista e o poeta, viveu na Calábria, onde 
montou sua escola de pensar, meditar e andar em paz 

alma imortal. E de outro lado, do monte Polino, 
Horácio, o latino das odes romanas, da poesia do estado

"Colhendo as Amoras"

com a



criticado ou do elogio, mais as sátiras e crônicas de 
sos magníficos, elogiou a Calábria. Mas Plutarco, o his
toriador, perfeito das virtudes e defeitos das gentes e 
nações, um helênico que registrou os momentos do 
mundo de seu tempo, conta que os "calabros" eram os 
habitantes de lapigia. Nome que tinha a Calábria. E que 
seus habitantes eram de procedência atenienses e cre- 
tenses. Mas que os romanos, depois da conquista da 
"bota”, do sul da península de tantas civilizações, de
nominou a lapigia de Calábria.

Aí abre uma nova, longa, comovente e extraordi
nária narrativa, que percorre solene as mais sortidas 
páginas da história da humanidade. Pirrus e o exército 
montado em elefantes, ao Ministro de Teodorico que 
Cassiodore o era, aos Duques de Anjou a Fernando de 
Aragon. Turcos, bisantinos, albaneses, etc. Os burbons 
Os ostrogodos, etc. Alarico sepultado na Calábria Rei
no das duas Sicílias, que a Calábria é também nela in
cluída. A Joaquim de Nápoles, e sua esposa Carolina 
Bonaparte. Ou paro aqui ou o assunto não tem fim 
Morano Calabro que é barroca inteiramente barroca 
Minha distante saudade moranesa de gaúcho de Porto 
Alegre.

ver-

Saudade que vive perene no coração de ívaria Di 
Gesu, com o esplendor que cabe a uma artista da quali
dade dela cultivar com doçura, evocação e sonhos.

A religiosidade moranesa transcende de espiritua
lidade e devoção. Maria Di Gesu não esqueceu esta face 
moral dos calabreses de Morano. O Seminário de São 
Bernardino plantado na entrada da cidade, defronte ao 
conjunto arquitetônico da urbes, foi construído em 
1452 por Pedro Antonio Sanseverino, Príncipe de Bi- 
sagnano e Senhor de Morano. O culto de Nossa Senho
ra do Carmo minha Igreja, de minha mãe, meu pai era 
um ateu Graças a Deus, daqui de Porto Alegre à rua 
Avaí. Mais tarde paróquia de meu amigo Monsenhor 
Balém. Em Morano, a procissão da "Madona dei Car
mine” é naturalmente em iulho. Maria Di Gesu foi fj- 
delíssima na procissão moranesa do Carmo. Depois a 
Festa de S. Rocco. E a 15 de agosto em Morano. S. 
Rocco que é S. Roque. Seminário, procissão e festa. O 
catolicismo vivo e presente nas telas.

O trigo, o milho e os parreirais, a colheita do tri
go, a debulha do milho e a vindima. Cenas da agricultu
ra cotidiana do moranês fixadas na tela da artista que 
o fez com muita segurança na reconstituição.



"Abrindo as Espigas de Milho"

A casa com pérgula, a casa com trepadeira, cena 
familiar, estão registradas com magnificência e sabor ar
tístico revelado, assim como tipos moraneses, a taran- 
tela dança popular, mulheres que lavam no rio, e outras 
obras deste gênero nos dão uma Maria Di Gesu incon
fundível. Ela é uma artista que transforma os motivos 
em documentos, que nascem de uma inspiração limpa 
de qualidade, ternura e sutilezas tais que sua obra lhe 
assegura o lugar brilhante que tem direito na própria 
história da arte. Não se despreze nunca o calabrês ou 
a calabresa. Não foi em vão que a própria palavra Itália 
provém do dialeto calabrês, e Morano Calabro presente 
em toda a vida italiana de uma maneira ou de outra, 
rtiesmo em proporções pequenas, e então a Comuna de 
Morano guarda, na parede da sala principal do edifício, 
um recibo de Garibaldi, agradecendo aos moraneses 
pela ajuda na Guerra da Unificação da Itália.

Maria Di Gesu define sua arte como lição de pin
tura, desenho, gravura ou xilogravura, ou mais modelos 
que existirem. Sua obra é de uma moranesa de Porto 
Alegre. Alia o seu enorme talento aos propósitos que 
dominam seu bem dotado espírito criativo, lidando 
sempre insubmissa aos dogmas e figurinos, e partir para 
uma arte dignificada pela sua própria personalidade 
talhada na rígida expressão de uma originalidade, que 
lhe pertence, por inteiro, no melhor instante de sua vá
lida autenticidade fascinante.



Natal na Opus Galeria de Arte, P. Alegre; Coletiva de 
Natal na Galeria do Clube do Comércio, P. Alegre; Co
letiva de Natal na Galeria do Centro Comercial da Aze- 
nha, P. Alegre; Coletiva de Natal na Galeria Eucatexpo, 
P. Alegre; Coletiva em Defesa do Patrimônio Histórico 
no Salão da Igreja da Conceição, P. Alegre; Coletiva na 
Galeria Eucatexpo; 1980 - IV Feira da Gravura na 
Praça da Alfândega, P. Alegre; Individual na Galeria dos 
Açorianos, a convite da EPATUR; Coletiva de Natal na 
Galeria Eucatexpo, P. Alegre; Coletiva de Natal no Clu
be do Comércio, P. Alegre; 1981 - Coletiva - Artistas 
Plásticos no Arquivo de Cláudio Morrain, no MARGS, 
P. Alegre; V Feira da Gravura promovida pela Associa
ção Francisco Lisboa, P. Alegre.

Maria Di Gesu possui trabalhos que constam em diver- 
coleções particulares, na Argentina, Uruguai, Ale

manha, Espanha, Portugal, Itália e Brasil.
sas

"As xilogravuras de Maria Di Gesu são embebidas de 
humanismo gráfico genuíno de uma filha doum. suave

sul da Itália, com pequenos labores repassados de 
dialidade e sentido humano, com fixações de aspectos 
do viver cotidiano, numa figuração de grupos, aspec
tos, cenas do humano em atividade." Correio do Povo, 
1/08/1974.

cor-

"A gravura de Maria Di Gesu apresenta toda a poética 
busca de uma liberdade dasde seu modo de ser em 

mais ingênuas." Suzana Mentz.

"Maria Di Gesu é também uma música profissional. To
ca nove instrumentos, tendo maior dedicação pelo vio
lino Seu dia é dividido entre as artes plásticas (às tar- 

música (pela manhã)." Décio Presser, Folha da
Tarde, 13/09/1972.
des) e a



SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISP 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSULADO GERAL DA ITÁLIA

MARIA Dl GESU
25 Anos de Vida Artística

Inauguração: 17 de novembro 
Hora: 20 horas 
Local: MARGS

Rua 7 de Setembro, 1010 
(Praça da Alfândega)

Período da Exposição:
17 de novembro a 17 de dezembro de 1981.


