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Como um cometa.

a muitos

1

• Correspondcncfe de Hvdyn Berg loschpc para a autora. São Paulo, 9 de fevereiro de 2006.
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... Fico contente que a minha ida ao sul tenha valido a pena para todos.t
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Correspondência de Otávio Roth para Evelyn Berg loschpe. São Paulo, 5 de novembro de 1PS4.
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0 ?A.Çt\ At OU>latenciosa, pois ainda não tinham iniciado a 
catalogação do material do Atelier Livre, hoje 
desadvado.

múltiplas linguagens; tradição artesanal, 
industrialização e meio ambiente; o lúdico, 
infância e atividade criadora; o lugar do livro e do 
papel na cultura contemporânea e nas bases de 
nossa cultura.

0 Wosso íàptl

J
Os artistas brasileiros que estiveram na Europa 
nos anos 70 certamente vivenciaram asA publicação desta pesquisa é um importante 

passo em uma caminhada maior de recuperar e 
difundir a significativa história do papel no Rio 
Grande do Sul, Estado que abrigou uma das 
primeiras indústrias de celulose no Brasil, em 
1898, e ainda hoje vive crescentes investimentos 
nacionais e multinacionais no setor.

Também a equipe do Núcleo de Documentação 
do MARGS foi extremamente solícita, e o acesso 
que tivemos ao seu rico e organizado arquivo 
deu-nos a base para o projeto de pesquisa.

profundas mudanças que se fizeram sentir no 
mundo todo, sinalizadas pelo maio de 68, das

símbolo.O gratificante trabalho de reunir a informação foi 
realizado com um prazo muito curto e em uma 
época do ano especialmente difícil, mas contou 
com o apoio entusiasta de muitas pessoas.

quais esse evento tornou-se um 
Chegando a um Brasil que, no fim da década, 
começa a se abrir, trazem em suas bagagens um 
novo olhar sobre o cotidiano, encontrando uma 
atmosfera propícia à interação e à pesquisa de 
novas linguagens.

A Francisco Borges Bueno, que soube ser 
sensível aos benefícios sociais e culturais que um 
patrocínio poderia oportunizar e confiou-nos a 
execução desta publicação, muitíssimo obrigado.

Agradecemos a todos que partilharam 
lembranças, produziram textos ou doaram 
qualquer parcela de seu tempo revirando gavetas, 
e aos que nos deram acesso a documentos de seus 
arquivos pessoais: Helena Graeff, Maria Leda 
Macedo, Barbara Benz e Wilson Cavalcanti.

Parte desta história se relaciona com a forma 
artesanal de produção, excessivamente recente 

Brasil para que se possa falar de pesquisa 
histórica strictu setisu. Essa contemporaneidade, 
que nos seduz pelo frescor dos acontecimentos, 
nos exige cautela, pois ao tempo pertence a magia 
da maturação que nos permite ver a universal 
História do Papel através da memória de nossa 
aldeia. Não obstante, a excepcional força criativa 
de Otávio Roth perpassa a ambas, e a investigação 
tão apenas de sua presença no Rio Grande do Sul 

j nos leva a abrangentes e sempre atuais questões: 
1 direitos, participação e democracia; arte e suas

suas

Nas artes têxteis, Marlene Trindade, vinda de I 
Londres, busca nos restos de suas tapeçarias I 
novas possibilidades expressivas, acrescentando-1 
lhes mais uma etapa transformadora: a fibra vira ■ 
papel, de rejeitos têxteis ou de fibras virgens, tal ■ 

princípio dos tempos deste suporte I

no
À incansável Ana Roth, que não mediu esforços 
em atender às infindáveis solicitações que lhe 
fizemos durante estes meses, o coração no 
coração.

como no 
mui ti milenar.Ana Maria Alberti 'abriu as portas' de Caxias do 

Sul, e Carmen Lunardi foi uma colaboradora 
tenaz na busca de dados da presença de Otávio 
Roth nessa cidade. A equipe do Centro de 
Documentação da Biblioteca Central da OfkpeldeOLxOlo. 
Universidade de Caxias do Sul - CDOC foi muito

Em homenagem ao artista e realizador exemplar 
que em tudo transcende os estreitos limites deste 
trabalho, aqui fazemos público qual foi, para nós,

A vontade de se reunir, de dar as boas novas, de 
fundar novos mundos reunia em Minas, nos 
festivais de Inverno da UFMG, jovens artistas de 
todo o Brasil. As oficinas de Marlene ampliam-se
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O prestígio do trabalho de Otávio no exterior, já 
em 1979, amplia a dimensão da arte em papel e

culturais e 
para esta nova

também para crianças, tendo sido várias vezes 
premiado.

artistasAs oportunidades criadas a
curadoria declaradamente

artes.
muros e fecundam os brasis com o desejo deextra

tomar o que restou, juntar com uma 'saudade da 
natureza' e disso fazer o novo. Mais ainda, fazer 
com as próprias mãos e desvendar os mistérios 
do já pronto, romper a tirania da passividade

cultura de desconsumir, de interferir nos

suaregionais por 
estimulou-lhes a continuidade nesta linha de 
valorização do papel feito à 
expressão em si ou como suporte. Também as 
portas de seu atelier estiveram abertas à visitação 

estágios, do que se beneficiaram inúmeros

Desdobramentos de seu incentivo resultaram
sociais de formação e de inclusão da

nos anos seguintes os espaços 
artísticos vão se abrindo 
linguagem por todo o Brasil.

em
como meio demao

projetos
maior relevância, através da manufatura de papel, 
em que tem se destacado a atuação continuada da 
Usina do Papel - Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, desde 1992. Quem hoje não visualiza a 
importância da reciclagem, compartilhando a 

guardista arte de Otávio Roth nos anos 80?

em

uma
processos. Sementes de cidadania. Em 2005, o 

f papel artesanal no Brasil comemorou os 25 anos 
deste processo.

Estes ventos chegaram por diversos agentes 
também ao Rio Grande do Sul, e eles estão 
presentes nesta retrospectiva. Sem sombra de 
dúvida, porém, é fundamental a presença de 
Otávio neste contexto, ao mesmo tempo em que 
apenas parcialmente conhecida. Mesmo os mais 
interessados no assunto não a conheciam por 

pleto, porque a informação estava dispersa.

e a
artistas gaúchos.

Encontrou aqui o apoio da indústria: da Rioccll - 
hoje Aracruz Celulose, onde esteve quando veio 
pela primeira vez em 1984, e foram para a Iochpe- 
Maxion seus últimos trabalhos que guardam 
relação com o Estado, um deles concluído por 

esposa Ana Roth devido, ao 
lamentável falecimento em 1993.

van
No jovem paulista Otávio Roth, seja 

À desenvolvendo fotografia
Israel, estudando na Inglaterra, ou atuando como

um artista 
Paul Pietch e

É extremamente oportuno pois que, artistas, 
produtores e consumidores de papel artesanal, 
sobretudo os jovens, conheçam um pouco 
das raízes deste apaixonante fazer criativo.

um kibutz emem

maisdesigner na Noruega, germina 
i socialmente sensível que, com 
Maureen Richardson, em Londres, e depois com 

Nova Iorque, vai descobrir no 
possibilidades de romper

com seu súbito esua
Sua passagem pelo Estado não se restringiu a 
exposições, uma no Centro Municipal de Cultura 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, outra 

Caxias do Sul e outra no Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul. Sempre acompanhando-as de

incentivou a 
mídia

segunda geração, sem tê-lo 
mas referenciados no

Joe Wilker em 
papel à mão novas 
amordaçamentos:

Papeleiros de uma 
conhecido pessoalmente,

em atuação, instituem, em 2004, aconjunto de sua 
Papeloteca Otávio Roth e adotam, mais que seu 
nome, a proposta de dar continuidade à pesquisa, 
acervo e difusão do papel artesanal.

â
cursos e palestras, orientou e 
utilização do papel artesanal 
contemporânea, forma de expressão direta.

Lembro-me do medo que tinha do papel em branco... 
Um dia aprendi a fazê-lo com as pvprias mãos. Foi 

revolução. Hoje somos companheiros 
inseparáveis. (/)

igf como
F*-.

uma
Seu pequeno livro O que é PapeI é até hoje 
referência sobre o tema. Escreveu e ilustrou

uma
Otávio foi o fiador, no sentido jurídico e têxtil, do 
reconhecimento que o papel artesanal teria nas
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1. Escreveu e ilustrou Oque é papel -1983.

2. Fez em com Ruth Rocha a adapatação para 
crianças da Declaração universal dos direitosw*humanos -1984.

K
3. Azul e lindo: planeta terra, nossa casa também

com Ruth Rocha -1990.

IKltff 4. Projeto editorial e texto da coleção O homem e
a comunicação com Ruth Rocha e ilustrações de

Raquel Coelho - 1993:/. Prêmio Fundação Nacional do I Jvro infantil 
1993.

8. PrêmioJaboti para Coleção-1993.

9. Prêmio Jaboti para Projeto Editorial - 1993.

A história do livro 
O livro das letr as 
O livro do lápis

O livro dos gestos e dos símbolos 
O livro das tintas 
O livro do papel 

O livro das línguas 
O livro da escrita

2. Estudou um pouco de Engenharia na Mauá, 
formou-se em Propaganda e Marketing na ESPM 
e mais tarde formou-se em Art and Design pelo 
Hornsev Collcge of Art Londres com First Class 
Honours. *

I. Pioneiro na fabricação de papel artesanal no 
Brasil, funda a Handmade Oficina de Papel em 
1979.

2. Prêmio Vladimir Herzogde Anistia e Direitos
■

Humanos - Sindicato dos Jornalistas de São Paulo 10. Prêmio (Ir/ memoriati) Ado lio Aizen de 
União Brasileira de3. Morou também cm Israel, Inglaterra, -1979.

Literatura Infantil

3. Prêmio de Melhor das Artes/Gravura - Escritores -1995. 
Associação Paulista dos Críticos de Arte -1980.

4. Prêmio de Melhor Exposição - Associação 
Paulista dos Críticos de Arte - 1988.

Noruega e 1 istados Unidos.
5. Escreveu e ilustrou Duas dúzias de coisinhas a- 
toa que deixam a gente feliz - 1993.

4. Foi bolsista CNPq no IPT e no Japão, onde 
esteve 5 vezes, também expondo.

5. Apaixonado por papel, viajou por todo o 
mundo pesquisando e constituindo 
importantíssimo sobre o assunto.

11. Convidado a lançar gravuras comemorativas 
WFNA na ONU por duas vezes, em 1982 eh. na

6. E também Outras duas dúzias de coisinhas a- 
que deixam agente feliz - 1993.

1990.
toaum acervo 12. Suas obras integram coleções públicas em5. Prêmio de Melhor Ilustrador - Associação 

Paulista dos Críticos de Arte -1992.
t■ m

6. Prêmio Monteiro Lobato - Academia

renomados museus e galerias da América do Sul, 
^América do Norte, Europa e Ásia.

■a « -■

1
t

6. Casou com Ana, e tiveram uma filha, Isabel.
■

Brasileira de I .etras - 1993.
v • -wT'

t i v <*I * Jl' P •
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então, ficam em exposição permanente nas trêsversão do trabalho: The Universal Declaration of 
Human Rights Porfolio of Graphics, um álbum com sedes.

Tím Wca)o fk^e\ Attk^p$ blreúoz
í00*

as 30 gravuras que é distribuído inter
nacionalmente por várias organizações de defesa Em 1983, como bolsista do CNPq no exterior, 

pesquisa com Ryoichi Kogi e faz uma nova série 
de ilustrações dos artigos da Declaração na qual 
adapta alguns símbolos, como os talheres, ao 
imaginário oriental. A exposição acontece no 
Civil Liberties Bureau em Tókio, sob os auspícios 
do Ministério da Justiça do Japão.

Em 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral 
das Nações Unidas proclamou e adotou a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

dos direitos humanos.

Ao retornar ao Brasil ainda em 1979, quando 
fervilhava o movimento pela anistia dos presos 
políticos, cria uma série de 12 xilogravuras sobre 
papel feito a mão com citações de Sartre, Chico 
Buarque, Tagore, Pedro Tierra, Chaplin, Che 
Guevara, Maringhella e Santo Agostinho 
recebendo o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia 
e Direitos Humanos para Gravura, concedido 
pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. No 
ano seguinte, o Prêmio da Associação Paulista 
dos Críticos de Arte para o Melhor Gravador do 

é concedido a Otávio, que participa de várias 
exposições, é capa da revista PrintNem, publicada

São Francisco pelo World Print Council, e da 
V priwpios contidos na Declaração apresentam as revisttK^ediçioespecÍ!lldefimdeano,1980.

mais nobres aspirações humanas. Dai ter feito dela

Exatamente trinta anos depois, Otávio Roth 
expõe, primeiramente no Informasjonsenteret, 

Oslo, Noruega, e após no Palais de Chaillot 
em Paris, uma série de 30 xilogravuras sobre 
papel artesanal ilustrando cada um dos artigos da 
Declaração.

em

No 35° aniversário da Declaração, Otávio expõe 
uma série nova, agora em português, na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, de 12 a 16 de 
dezembro de 1983. A mostra é promovida pelo 
Centro de Informação das Nações Unidas no 
Brasil em conjunto com a Secretaria Estadual de 
Justiça e do Interior. De 28 de março a 15 de abril 
de 1984, a série brasileira é exibida no Espaço 2 da 
Pinacoteca do Centro Cultural São Paulo. Sobre a 
exposição, diz o então Secretário Geral das 
Nações Unidas,Javier Pérez de Cuéllar:

A ideia de transformar o texto da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos em imagens 
graficas surgiu em iaj6. Vivia na Inglaterra e alí 
participava dos movimentos de defesa dos direitos 
humanos. Acreditava, assim como ainda hoje. que os

ano

em

estandarte de luta. Mas, além das palavras, Em 1981, após mostra na Automation House 
impunha-se a necessidade de imagens simples e Nova Iorque, o Secretário Geral da ONU mostra
diretas que melhor ajudassem a divulgar e memorizar interesse em exibir as gravuras sobre os Direitos

Humanos. Uma exposição é aberta 
simultaneamente, no dia 10 de dezembro, em

emmeu
...em um mundo de aprisionamento sem as devidas 
garantias judiciais, com tortura, execuções 
arbitrárias e sumárias, de desaparecimentos e 
conflitos armados, sob ameaça de catástrofe 
nuclear e generalizada privação econômica e social, 
mais do que nunca é preciso lembrar a Declaração

seu conteúdo. (2)

l inn — — ntm
Em seguida, a convite da Editora CGS, embarca 
para Nova Iorque a fim de acompanhar uma nova

Nova Iorque, no Palais des Nations em Getiebra 
International Center em Viena. Ose no

portfólios são adquiridos pela ONU e, desde Universal. (3)

.. fõGU XrXUcXÇ. 4f *
mi
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\ gancho para oilustrações, seja como 
conteúdo da Declaração, seja para usufruir da

umQuando pensei em transpor a série para o português intenção de estar em Brasília na data alusiva a
decidi experimentar a impugnação dos pigmentos no proclamaçao, 10 de dezembro. estética singuiardo artista.

papel, trabalho que consumiu dois anos em Nova ^ ^ ^ ^ mompmsa de

que, no Museu, era responsável por avaliar todas for?uf com a ajuda de um assistente. Não era possível ^ a ^uco meu tmbalho surtir efiito: pessoas
as solicitações de exposição, onde é aprovada.e datnmh!.h sozinh„ p^ue as folhas de pape! eram p obm tomavam

T*'impropriedade' do tema. A direção do Museu P™ad^ mais de quarenta qutlos quando amda ^ ^ g ^ ^ Hm)s

redireciona os esforços e em uma quinta-feira, 12 umedas. (4) 

de julho de 1984 às 18h 30min, no Centro 
Municipal de Cultura, a
brasileira é aberta em Porto Alegre, em parceria 
da ONU, da OAB - regional Rio Grande do Sul e 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre,

mês. A

Este mesmo trabalho de Otávio sobre os Direitos 
Humanos é apresentado à Direção do MARGS 
que acolhe a proposta e a encaminha ao comitê

j

Otimista, confio que algum dia viveremos regidos por 
seus ideais. Só é preciso que queiramos. (6)

tomava-se o denominador comum dos anseios dos

mais diferentes indivíduos. (5)
Fátima Annes viu a exposição e lembra:mostra desta série ■I

Otávio mostra-se sensível ao valor de umEu não sei, se eu fosse leiqa, se eu saberia apreciar. 
Quando eu vi o processo no curso é que dei 0 valor. Ele 
tirava aquilo tudo do nada. Era tudo artesanal. Os 
slides mostravam ele usando umas bisnagas, tipo 
destas de mostarda com as quais ele ia escrevendo 
sobre 0 papel ainda úmido, depois da primeira 
prensagem. Depois de escrito prensava 
ficava meio esborrachado. Eu lembro que a gente viu 
e disse ’ Nós nunca mais vamos esquecer isso . Era 
como aprender a ler, um

speito maior ao papel. A gente pensava: Agora 
não vamos conseguir fazer mais nada no papel, 
medo de estragar!’, mas ele vinha e dizia: ’ Tem que 
seusaro

denominador comum, termo matemático que
traduz o campo mínimo de compatibilidade.
Futuramente este conceito estará muito visível nopermanecendo até o dia 29 do mesmo 

notícia da abertura da exposição, na Zero Hora do trabalho, sobretudo em suas instalaçõesseu
dia seguinte, declara terem os quadros uma visão 
pessoal e política.

participativas, nas quais a obra de arte vai emergir
como o espaço de integração e de harmonia dade novo e
diversidade, e por isso, mais além da legalidade, de

A polêmica exposição apresenta exatamente o 
texto de cada um dos trinta artigos e uma 
ilustração representativa, constituindo 30

natureza profundamente ética.

mundo que se abria. Ficou conhecidos,Sempre interessado em tornar
um re respeitadrts e obedecidos os nobres princípios,pinturas. Utiliza a técnica de pulp painting, em que 

de várias cores são impregnados
com

ainda em 1984 publica, em parceria com Rutho pigmento 
durante a feitura do papel, e para fabricá-lo Rocha, A Declaração Universal dos Direitos

papel, eo importante é saber usar’ .
Otávio utilizou mais de 10 quilos de roupas Humanos para crianças. Lançado pelo Círculo do
velhas de algodão. Livro, Editora Abril, hoje é a Editora SalamandraA exposição segue para outras capitais brasileiras: 

Curitiba, Florianópolis, Recife, Salvador que torna possível o amplo acesso às consagradase com a
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Atelier Livre daquela, Universidade. O evento 
conta com o apoio do MARGS e da Riocell, 
responsáveis pela vinda de Otávio até Porto 
Alegre, c da Cia. De Zorzi de Embalagens.

i

rianao papei 

rcsanai code na GaleriaA exposição acontece primeiramente 
de Arte do Clube Juvenil e, em sua abertura na 
quarta-feira, 18 de julho, Otávio realiza

de dois vídeos, um

1 >roccss paradigma provinciano, 
Otávio monta então a exposição Criando Papéis o afmando a mentalidade artística pelo diapasao da 
Processo Ariesanal como Linguagem . um conceito contemporaneidadc. Pesquis

diçâo formal são as consignas integradoras de 
pluralidade de manifestações artísticas que 

levadas ao convívio de artistas e público a
Galeria de

d i ficando ummo
uma

quebrar com aar e palestra com apresentaçao 
sobre o processo de execução de seu trabalho e 
outro sobre a fabricação de papel no Japão, para

0 Vrocessc àcWkaI com tão novo na época que vinha entre aspas. A 
convite do ProP Bardi expõe no MASP de 28 de

experiências. Entus.asmadu c dcd.cado estudou rettibuil,)he este gesto de confiança e
e pesqtusou pcotundansente, totnando-se um Og ^ ^ cm incsquecivel
especialista no assunto. Mas hPomen em J aniversário. A exposição
não necessitava bnutans* ao objetivo de {£*» ^ ^ ^ „ Museu de A„e

,,corln Moderna do Rio de )aneiro, onde permanece ser urtcirui
16 de setembro a 3 de outubro do mesmo ano.

tra
uma■■■

um entusiasmadosao
partir de sua gestão. Em 1982 funda a 
Arte do Clube Juvenil que, em conjunto

inúmeras atividades de
...público de 150 pessoas composto por 
alunos, professores de arte, 
profissionais de indústrias gráficas e 
artistas plásticos, além de interessados 

Otávio

com o
Atelier, promoverão 
convivência — 
informação cultural.

artística e de transmissão de
discorreu comgeral.

brilhantismo sobre 
trabalho, sobre a fabricação de papel, 
sobretudo no Japão, sobre a história e

muito

em
processo deseu

e artistas de 
começam' a 

do Sul discutindo

criticosfolha bem feita, como o 
produzindo há centenas de anos para

suporte. O próprio processo permitia
explorados

Professores,de internacionalrenome
freqüentar Caxias 
novas linguagens, novas

Alargando-se as 
relacionamentos artísticos se

Os presentes,conservação... 
interessados, 
perguntas.(8)

12 técnicas, novos 
fronteiras,

diversascomo
intervenções que podiam ser 
criativamente, não apenas a partir de variantes 
acidentais, mas em uma linguagem própria, 
intencional, conectando o artista com a essência 
do material em sua plasticidade. É neste sentido 
que, na expressão de Otávio, vai deixando de ser 
um meio para ser um fim.

colocaram

Estado, Diana Dômingues, como suportes. 
outros
propiciam e Caxias do Sul vê acontecer 

exposições do eixo 
e de núcleos regionais de

Aqui no
coordenadora do Atelier livre da Universidade

revolucionando o A imprensa local noticia o evento já uma semana 
antes, com fotos e muitas informações obtidas do 
simpático e educativo catálogo da exposição, um 
precioso souvmir carinhosamente guardado por 
muitos até hoje. Ainda em 31 de dezembro, em 

spectiva de fim de ano, o Jornal de Caxias cita- 
importante vindo de fora 

fotografia de Otávio na

de Caxias do Sul, vem
das artes plásticas na região,

cursos, palestras,
Rio/São Paulo - 
expressão na arte Brasileira. (7)

panorama

Neste contexto e com esta parceria, mais a da 
Pró-Reitoria de Extensão e Relações 
Universitárias, o trabalho vanguardista de Otávio 
é levado a Caxias do Sul em julho de 1984,

alusiva aos 10 anos de criação do

1 . retro
o como um nome 
acompanhando com 
exposição.

>i i í ,•

em* julho a 8 de age 

16 de setembro a 3 fie outubro

uma
programaçao

museu de ai te moc
•■i

*• .



ser refletida...Uma profunda mensagem a 
a cada hora, a cada momento, por crianças 
e grandes que sonham com a vida de seu

Recentemente Otávio tinha sido convidado pela 
World Federation of United Nations 
Associaüons para realizar as gravuras da edição 
comemorativa de selos sobre Preservação da 
Natureza, lançada em dezembro de 1982. A 
Federação encomendara também uma edição de 
1000 gravuras sobre papel feito à mão com 
pétalas de flores para serem 
internacionalmente.

fçxçC|, iWtfetfiA ô ÂwfclCHÍcO encerramento acontece em 3 de agosto, e a 
é remontada no Bloco B do Campusexposição

da UCS, onde permanece de 13 a 20 de agosto. planeta...(12)
Entre 04 e 09 de junho de 1984, o Núcleo de 
Extensão do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, através de seu projeto Museu Extramuros, 
realiza a mostra Percepção Ecológica 
dependências da Indústria de Celulose e Papel 
Riocell, na cidade de Guaíba, durante a 
Semana de Estudos Internos sobre Meio 
Ambiente da empresa. Na mostra constam obras 
do acervo do Museu relacionadas à temática da 
natureza, assim como trabalhos dos cartunistas 
Ronaldo Westermann, Francisco Juska Filho, 
Renato Canini e Sérgio Batswox, com críticas 
sobre o que vinha sendo feito contra 
ambiente

Em 1986, em sua vinda ao sul para a exposição 
Barkcr NugentRoth: Expressões em Pape! em Porto 
Alegre, Otávio voltará a Caxias acompanhado 
dos dois ardstas estrangeiros para ministrarem 
um curso na segunda-feira, dia 31 de março, a 
convite da Universidade. Em correspondência, 
Diana Domingucs pede-lhe que

nas
distribuídas

IV

Anos depois, em 1988, ao fazer a edição artesanal 
da Constituição brasileira com papel a partir de 
trapos de algodão, comentará:

acredite no nosso interesse em repetir sua 
vinda a Caxias do Sul, tendo em vista o imenso 
interesse despertado na 
noanode19<34. (9)

promoção realizada
f Achei oportuno a primeira constituição que inclui um 

artigo sobre a preservação do meio ambiente, o 225, 
ser fabricada sem usar 
derrubada. (n)

o meioPela manhã, no Bloco A, vídeos e palestra e à 
tarde, no Bloco B, grupos de trabalho 
diferentes artistas: laboratório para principiantes 
com Barker, técnicas criativas em papel com 
Otávio e processo oriental de fabricação de papel 

Nugent. O Laboratório de Criação e

papel de arvore
com os

20 de julho, através doNo mês seguinte, em
Em 1990, a convite da Organização das Nações 
Unidas, Otávio Roth e Ruth Rocha escrevem um

áí2projeto cultural e com a passagemmesmo
patrocinada pela empresa, o artista plástico 
Otávio Roth realiza na Riocell uma palestra ímmmmscom

Manufatura de Papel foi uma promoção do Atelier 
Livre da UCS em colaboração com a Aliança 
Alternativa Cultural.

livro para crianças baseado agora nanovo
Declaração Mundial sobre Meio Ambiente, realizada 
em 1972, em Estocolmo, que, segundo a editora

intitulada Papel Artesanal. Otávio sempre 
boas relações com a indústria papeleira.

teve

da ONUSalamandra, expressa a preocupação
dos mais graves problemas do mundo:com um

salvar nosso meio ambiente, e o papel que cada 
um de nós tem nesta tarefa. O lançamento do

Não existe nenhuma concorrência, nem deve haver Eu 
estudioso; a indústria tem a tecnologia. e tem 

mais a colaborar comigo do que eu com ela. A história 
do papel se modifica a partir da sua industrialização, 
e essa parte também me interessa. (10)

sou um

resultado desta parceria, Azul e Lindo: Planeta 
Terra, Nossa Casa foi comentado por Mariah
Dinorah no Segundo Caderno da Zero ilora:

I \«
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desprendimento, o cachê de Otávio Roth adveio 
da arrecadação das inscrições,
Cr$20.000,00 por pessoa. O curso contou com a 

público diversificado artistas 
plásticos, médicos, estudantes, professores, 
designers. "Estsvs Iot-âdo , lembra Luana Lima, 
então estagiária do MARGS.

Papel como a primeira fábrica de papel artesanal 
no Brasil.

CA.WÀO pAfA KÀ\AàS no valor de

Muitos já tinham feito papel mas não \ 
profissionalmente, e minha intenção era viver j 

\disso. (73)

participação de umOtávio não consegue fazer um exposição 
MARGS em sua primeira vinda. Entretanto esta 

sul conclui com um curso

no

sua presença no 
promovido pelo Núcleo de Extensão do Museu, 

Área de Atualização, uma atividade da maior 
importância pois vai colocá-lo em contato direto 
com pessoas as quais irá marcar profundamente.

Voltando a Nova Iorque no ano seguinte, visita 
inúmeros fabricantes americanos, faz estágio 

Dieu Donne Press and

na
Na ocasião ela era encarregada de acompanhá-lo 

sua estada e devia ir esoerá-lo no aeroporto. 
Mas como reconhecê-lo? "Eu vou estar vestido de
emcomo pesquisador no 

Paper, é assistente de Joe Wilfer, retorna ao Brasil 
bolsista pelo CNPq para pesquisa de moranguinho. com roupa vermelha e boné verde/Centro Municipal de CulturaA exposição no 

sobre a Declaração Universal dos Direitos Dum anos 
apresentava o trabalho de Otávio à comunidade 
gaúcha e vinha aquecendo o noticiário sobre o 
artista, tendo ele inclusive cedido uma entrevista

e, como
papel artesanal com fins artísticos, pesquisa no 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP e na 
oficina de papel de Kurotani com Ryoichi Kogi, 

fapão. Otávio acreditava em um aumento de

disse Otávio ao telefone. “E eu acreditei!”, acha
ainda, 22 anos depois. “Ele era muitograça 

divertido...”.
no

a Tânia Carvalho, na TV Guaíba. Credenciava-o 
também seu título de professor convidado do 
Center for the Book Arts, onde idealizara e

A seu convite, Luana esteve em São Paulo em 
agosto, fazendo um estágio de duas semanas com 
o artista, que fazia questão de receber pessoas 
interessadas no papel em busca de aprofundar os 
estudos.

demanda. Para isso era estratégico:

14
Despertar o interesse do publico para 0 tema papel 
artesanal pois o atual quadro econômico 
restrições às importações exigem a discussão e/n í 

de alternativas adequadas a comunidade/ 

artística. (14) ________________

de 6 semanas de fabricaçãoministrara um curso 
de papel à mão.

e as

tomoO público gaúcho devia sentir-se surpreso e 
proposta do curso: o artista, que

Em fins de junho de 1986, a Indústria de Papel
Simão inaugura em suas dependências, com a 
presença do Ministro da Cultura Celso Furtado, 
uma oficina artesanal de papel aberta a artistas e 
qualquer pessoa interessada nesta técnica, com 
projeto e montagem realizados por Otávio Roth.

curioso com a 
vinha há dois anos pesquisando os pigmentos e a 
fabricação do papel, utilizava-se de sobras de 
indústria têxtil e casca de vegetais, e além de uma 
ampla abordagem histórica, técnica e prática 
sobre a fabricação do papel artesanal para fins 
artísticos, oferecia a oportunidade de fabricação 
de papel pelos participantes! Tudo isso era muito

A importância das relações entre papel, pesquisa 
e mercado está clara para Otávio e elas viriam a 
fazer parte do programa de debates do evento Os 
Papéis do Papel em setembro.

De caráter intensivo, o Curso de Fabricação de Papel 
para Fins Artísticos foi desenvolvido em 20, 21 e 
22 de julho de 1984. Na sexta-feira aconteceu à 
tarde, e no sábado e domingo, manhã e tarde, no 
Torreão do MARGS. Com muita simplicidade e

novo.

HANDMADE De fato, quando Otávio chega dos Estados 
Unidos em 1979, funda a Handmade Oficina de
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Nepal, Suécia, Tailândia, Taiwan (Formosa) e 
Tanzânia.

Oí? fôwéte Âo ?4JÇÁ mf\58frtt í&tii '
p\<;Brasil, no EspaçoPapel Artesanal no 

Alternativo: Diva Buss/ Oficina Goeldi /Nícia 
Mafra / Marlene Trindade - Belo Horizonte/MG 
Hilal Sami Hilal Vitória/ES; Lourdes Cedran, 
Valter Ponte / Percy Ixingo São Paulo/SP; Maria 
lx-da Martins de Macedo - Porto Alegre/RS;

A pedido de Evelyn Berg Iochpe , diretora do 
MARGS, a estada de Otávio em Porto Alegre foi 
acompanhada de perto por Maria Leda Macedo. 
Grande admiradora do artista, esta nos conta:

SE -

PAPÉIS DO MUNDO
25 países

OHm Foi quando ele me convidou para expor 
FUNARTE, juntamen-te com dez papeleiros' 
brasileiros. Neste tempo eu só tinha seis meses 
de trabalho e vivia aqui na minha casa só 
fazendo experiências com papel. Eu disse que 

sabia direito o que era papel. Ele insistiu, 
escrevia cartas, guardei todas elas. Aí, 

resolvi aceitar. Já estava ficando chato aquilo, 
parecia que eu é que estava me achando a tal. 
Foi uma exposição maravilhosa, com papéis do 
mundo inteiro, do Nepal, da índia do Japão e nós 

dez, brasileiros. (15)

na
PAPEL ARTESANAL NO BRASIL
10 papeleiros brasileiros

Monica Machado de Almeida/ Olly Reinheimer - 
Rio de Janeiro/RJ; Sérvulo Esmeraldo 
Fortaleza/CE.

I
I IP 

É®m PAPEL COMO LINGUAGEMGaleria SérgioPapel como Linguagem 
Milliet: Amélia Toledo, Antônio Dias, Bob

na
Amélia Toledo Antonio Dias Bob Nugenl 
Charles Hilger Otávio Roth
.......................................... mi wnr

nem Susan Lange
Nugent, Charles Hilger, Otávio Roth, Susan 
Lange

0-4%’me

Fórum de Debates, na Sala Aloisio 
Magalhães: Papel,' Pesquisa e Mercado / 
Conservação de obras de arte sobre Papel/ Papel

'a •

: como Mídia Contemporânea
!• Coordsnaçõo de Otávio Roth

17 de setembro a 2ó de outubro de 1984
O evento, um programa sem precedentes na 
história do País, com os objetivos de informar e

seus vários

v- Bazar de Papéis: Comercialização de papéis 
produzidos pelos artistas.&’ '

divulgar o papel artesanal
aspectos, realizou-se na FÜNART E/RJ de 17 de q cvento foi amplamerite noticiado pela grande 
setembro a 26 de outubro de 1984 com uma imprensa do centro do País. No Rio Grande do

Sul o referido evento, a recente estada de Otávio 
no Centro Municipal de Cultura e a participação 

Papéis do Mundo, na Galeria Rodrigo M. F. ^ Mam Leda £m São Paulo> mdo isso é objeto de
Andrade: Alemanha, Austrália, Áustria, Brasil,
Canadá, Coréia, Dinamarca, Egito, Espanha,

Unidos, Finlândia, França, índia,

emr? Goleria» Rodrigo M F. de Andrade 
Sérgio Milliet Espaço Alternativo --Funatte
ftja ArpCfO Podo (~iV-'

programação diversificada:
'

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE / Instituto Nacional de Artes Plásticas
5

matéria da Zero Hora cm outubro do mesmo ano.
APOIO CULTURAL

INDUSTRIAS DE PAPEL SIMÃO S. A.

Estados
Inglaterra, Irlanda, Israel, Itália, Japão, México,

t-
I

■

■



orientações, inclusive para principiantes. Neusa 
Michclon, uma destas principiantes, e que fez também 
o curso no ano seguinte, nos conta como se sentiu:

artesanal em uma época cm que emergiam os 
sofisticados meios eletrônicos de processamento de 
dados já tinha sido debatido em 1984 em 
mesas-redondas do evento 05 Papéis do Papel, c crescia 
cada vez mais em atualidade.

(aproximadamenteformatosgrandes

2xlm), criando imagens, texturas e cores 
dentro de uma linguagem quase abstrata,

íxyresções em fcKpel
uma das

mas contida no limite da sobriedade.Em novembro de 1984, Otávio se inteira por Maria 
I ,eda das tratativas do MARGS junto à Fl N AR 1 E de 
trazer para Porto Alegre a exposição O5 Papéis cio Papel 

abril do ano seguinte, e sugere à diretora do Museu 
acrescentar-lhe uma exposição coletiva de Bob 
Nugent, Laurence Barker c dele próprio, e a realização 
de um curso durante a mostra.

Serio nino oportunidade único de concentrar virios 
eventos relacionados a pape! artesanal em um mesmo 
per todo: uma exposição internacional sobre papel 
artesanal uma exposição de arte em papel com um 
artista americano, um espanhol e um brasileiro, e um 

curso pia tico de papel Nada mal (/d)

Infelizmente não acontece como o sugerido e apenas 
das exposições é realizada: Barker, Nugent e Roth: 

Expressões em Papel, acompanhada de

Em 26 de março de 1986, às 19 horas, nas Galerias do 
2° andar do MARGS, inaugura-se a exposição que 
oferece a oportunidade aos gaúchos de comparar três 
abordagens diferenciadas de apropriação do papel 
artesanal. Com detalhes, se noticia a participação de 
cada artista:

Tudo era uma grande novidade! Otávio era uma
Califórnia, 

papéis
Nugent, residente na 
trabalha com colagens de 
orientais feitos com fibra de amoreira

pessoa super disponível, gostava de passar adiante 
o que ele sabia. Tinha muito entusiasmo. 0 curso foi 

um caos na época. Foi
Na quinta-feira, dia 27, os artistas realizam 
Labora trio de Criação e Manufatura de Papel O título

curso de dois anos

o curso
em no porão do MARGS, que 

uma folia, uma aguaceira! Ele passava como se fosse

eraque ele mesmo produz, característicos

São obras ern denota mudanças em relação ao 
antes. É dada uma ênfase maior na pesquisa cm arte, 
sugerido pela palavra laboratório, lugar onde se fazem 
experiências. Note-se que, pouco depois, cria-se 
efetivamente na Universidade de Brasília o LEME, A exposição fica aberta ao público até 20 de abril, mas
Laboratório de Materiais Expressivos, com a intenção as repercussõe.s do evento continuam. Em maio, a
de formalizar como pesquisa os experimentos que lá se c„nvite da Galeria Arte & Lato, Maria Leda Macedo

faziam em papel artesanal, entre outros materiais das faz uma cxpOSição individual de papel artesanal c sobre 
plásticas. Outra mudança é que este curso não focaliza 
apenas a produção de papel para o uso de artistas, mas 
incentiva-os também a se apropriarem do fazer papel

por sua fina textura, 
pequenas dimensões que exploram os tons e

resultados
coisa simples. Hoje ainda eu seria capaz deuma 

fazer papel.
dos papéis, com 

intimistas e plenos de detalhes.
cores

Já Barker, de nacionalidade americana 
residente em Barcelona desde 1970,

para
mas

autiliza processos europeus^

de papel fornecendo-o afabricação 
artistas, entre os quais Miró, e leciona 
esta técnica em Universidades. Em 
obra predominam colagens com muito

ela nos conta:
sua

E eu fiz a minha primeira e única exposição de papel 
porque era importante mostrar como se fazia papel, 
mostrar que aqui em Forto Alegre existia pape! feito 
à mão, e eu queria poder mostrar a experiência que 
estava fazendo. Nesta época eu trabalhava com 
quatro fibras: bananeira, trigo, réstia de cebola e 
algodão. ...No começo passei um trabalho horrível. 
Não tinha para quem perguntar. Fiz um diário, 
escrevia todos os dias após o trabalho-com papel. 0 
que tinha dado certo, o que tinha dado errado. 
Registrava tudo. Um dia botei a fibra dentro do 
freezer para conservar. Achei que estava inovando. Aí 
o Otávio Roth me disse que os japoneses faziam isso 
há milhares de anos. As fibras se conservavam na 
neve... (19)

relevo.(17)
como linguagem criativa. C1 curso pela manhã tem em 

programação tópicos teóricos com projeções de 
filmes e vídeos e, pela tarde, atividade prática com

Ao jornalista, Roth ainda acrescenta:

O preconceito depreciativo em relação ao papel, 
fenômeno exclusivo do Brasil e produto da ignorância 
e da falta de tradição no pais na produção de papel de 
qualidade para ardes plásticas. (iS)

sua
uma

um curso.

visandoSua preocupação pedagógica permanente,
desinformação generalizada, o tazia sempreminorar a

oportunidades de ministrar cursos caproveitar as
palestras. Às 17 horas, antes da abertura da exposição, 

hoje tradicional Encontro no Museu, os artistas
Mui ia

utiliza a fibra de algodão tingida 
com pigmentos neutros 
seja durável e 
danifique o papel, aplicada sobre a tela, 
aproximando-se da pintura. Trabalha

Roth
para que a cor 

também para que não no
O Papel Artesanal comoapresentam 

Contemporânea. O tema
em do resgate de uma técnica
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E Cava complementa:de 86. Houve o contato, montamos e'reaproveitamento de papel-sucata'. Apresentam 
trabalhos feitos com papel reciclado, usando a 
própria fibra como material expressivo e também 
como suporte, em uma abordagem individual de 
cada artista em contato com o material. Barbara 
rememora:

março 
expusemos.

Na casa àa Neusa trabalhávamos em conjunto, 
fazendo experiências com papéis. 0 Ota gostava de 
brincar com a semiótica, e começamos Juntos um 
trabalho de transformar a espadade-são-Jorge, a 
planta, em uma e6pada de São Jorge, o guerreiro, um 
jogo de palavras. Fizemos papéis com a espada-de- 
são-Jorge e o Ota apresentou um trabalho de objetos 
construídos com esta polpa e referenciados em 
distorçães de uma espada.

Expus alguns papéis como os que havia exposto na 
Livraria Quimera em 85 em “Modulações da Forma” 
papéis amassados no momento da formação, na ida 
da tela ao feltro, algumas sobreposições; objetos de 
papel - lembro de uma pilha de papéis cinza-carvão 
espetados com duas agulhas de máquina de costura 
numa madeira, remetendo a um livro: havia um papel 
multo fino com grafismos como uma escrita, com

com os mesmos

Concomitantemente à exposição Barker, Nugent e
Roth: Expressões em Papel, o MARGS realiza mais
uma edição de seu Projeto Avimt-Première, 
iniciado em 1985 com a finalidade de mostrar 
obras inéditas de artistas plásticos gaúchos 

produção mais recente.

Havia um interesse por parte dos colegas do Ateller 
Livre e amigos do Instituto de Artes no que aprendí 
sobre papel artesanal em Diamantina. Isso foi em 
88. Aí comecei a dar cursos, um inclusive, por convite 
de Circe Saldanha, no MARGS, em maio de 84. 
Otacílio, o Ota, era meu colega na xilo, o Cava era do

representativas de sua 
Desenvolvendo -se ao longo de um dia, contava
com a presença do artista para dialogar 
público.

com o
pedra de cerâmica brancauma

grafismos repousando sobre ele: papéis com óxido de 
ferro amarelo e vermelho. 0’ livro’ de papel espetado

Eu expus uns oito xiripás. Partindo do formato dos 
xiripás, que é um retângulo com umas tiras, fiz umas 
folhas grandes usando papel toalha e aparas de 
papel de gravura, aigumas com en/a-mate e outras 
com capim. Em um ou dois usei pigmento direto na 
polpa.

A Barbara expôs trabalhos extremamente delicados, 
pequenos ‘poemas’, com letrinhas dentro.

metal (na Gravura do Atelier Livre da Prefeitura). A 
Neusa morava perto de onde eu morava, tinha atelier participou do II Encontro de Papel da America Latina,

da ABRAPA, e talvez tenha seguido para a mostra

O projeto apresenta, nesta ocasião, uma 
instalação em papel artesanal de 4 artistas 
gaúchos: Barbara Benz, Neusa Dagani, Otacílio 
Camilo e Wilson Cavalcanti. Os jovens artistas já Fazíamos no pátio, no verão, com muita água. Eles se

encontravam seguido, eram mais ligados nesta

Ota me convidou para ir lá fazer papel.em casa.

17“Livre-se, Livro de Artista", em 87.

vinham Pensando o Papel, como se intitula a 
mostra, e desenvolvendo pesquisas 
artesanal de fibras vegetais diversas, mas dando 
ênfase especial na exploração das possibilidades 
do papel reciclado, na época chamado de

Creio que o título Pensando o Papel surgiu deste 
nosso gosto pela pesquisa da matéria, de sua forma 
e função, da brincadeira de deslocar ou re-Iocar

coisa de ser artista, de produzir e expor.papelcom

Alguém teve a idéia de fazermos uma exposição no 
MARGS com nossos trabalhos em papel reciclado. algumas delas. Isto deu unidade a este encontro de 
junto com a exposição do Otávio Roth, que viria em trajetórias diferentes.
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Para a imprensa, na época, os artistas declaram 
como sentiram o convívio com o material:

Antes vínhamos para colocar coisas sobre o 
papel e agora a gente está vindo de dentro dele. 
Desmanchando, destruindo, refazendo, 
renascendo. Fensando o papel e sentindo-o com 
maior intensidade. Viagens trazem 
conhecimento e prazer. Nossa viagem por 
dentro do papel nos traz de volta a superfície, 
enriquecidos, e por isso precisamos 
compartilhar os resultados. (20)

poder ir acompanhar o curso, pois em 84 ela tinha 
ido visitar Otávio em seu atelier, conhecendo 
mais de perto seu trabalho, a biblioteca, a 
'holandesa'...achando tudo muito interessante.

Em 14 de março de 2006, os artistas voltam a se 
reunir no MARGS re-pensando o papel. Otacílio 
Camilo, já falecido, está presente através de sua 
obra e de sua energia, guardada com carinho no 
coração dos amigos. Neusa Dagani nos diz um 
pouco dele e destes que são, em suas palavras, 
tempos idos, mas presentes.

percepções inteligentes cujas interpretações brincalhão; a agradável presença tranqüila do
sagazes marcaram sua breve e inesquecível Ricardo Campos, sempre lembrado por seus
presença nesta esfera. Considerava-se com famosos "cruzamentos", nas peladas com Ota,
pouco e julgava nada ter a perder. Com isso, sua Moa e as crianças; às vezes o Cava (Ivone e
ousadia o destacava e agregava todos que Helio não estavam lá: beneficiavam-se com os
procuravam ganhar novos horizontes com suas ares de Paris). Pudu Cattani informava-se das 
antenas potentes. Foi assim com tudo o que novidades, e um dia e outro apareciam os mais
fez na arte, prefiro ater-me a ela. A experiência jovens perdão por não reter os nomes trazidos
do papel artesanal apreendeu da Barbara, o pelo Ota, querendo absorver o mais recente,
método, trazendo para os jardins de casa as 
telas, a massaroca contagiante de cor e forma 
intrigante que seduzia-nos pela extravagância.

Tenho até hoje os trabalhos dos meus filhos, na 
época, bem pequenos, mas que levavam a sério 
as tarefas propostas pelo Ota, e montavam 
com a perfeição infantil seus trabalhos de

Otacílio Camilo sempre foi precursor, como bom 
ariano que era. Vinha com aquela cara 
sorridente, de um sorriso entre leve e irônico,

A mostra acontece então no dia 27 de março, 
quinta-feira, das 12 às 17h, no Espaço 
Investigação, ao mesmo tempo em que acontecia

Havia dias que o Jardim era pequeno pra tanta
gente e tanta tela secando ao sol. Vinha a papel reciclado. Saudade..,não a quem se dirigia, mas como estilo de quemo curso com Otávio, Bob e Laurence nos porões Barbara, gentilmente dando os toques deacaba de sintonizar algo novo e já articulado MARGS. Barbara ainda deu um jeitinho para sabedoria já digerida, vinha o Moa, doce e

• ■ -



Mildred Esteves Macedo foi aluna no curso dc
1987, e em depoimento oral em janeiro de 2006

'TftéfórU 6ct\ ílm

relata:
Na primavera do ano seguinte - 1987 - Otávio
volta a Porto Alegre para ministrar um Ciclo de Nóõ éramos professoras no CDE, Centro de 
Palestras sobre Papel Artesanal. A Associação dos 
Amigos do MARGS se envolve bastante com o 
evento. A programação propõe temas que 
percorrem mais dc dois mil anos de história 
universal: os antecessores do papel; nagashizuki, 
o processo oriental; o papel na índia, Nepal e 
Tailândia; a tradição européia; o processo 
artesanal como linguagem e papel artesanal x 
papel industrial. Otávio era apaixonado pela 
história do papel, e gostava muito de contá-la, 
como um Marco Polo. Era membro da 
Associação Internacional dos Historiadores do 
Papel da Basiléia, escreveu O Livro do Papel, no 
qual conta a história do material para crianças, 
além de este tema ser objeto principal de seu 
livro O que é Papel. Uma história importantíssima,

- - Sm. ----- ~ « ---
SS2SÇ. Desenvolvimento da Expressão, eu a Fátima... A 

Irene foi também, Irene Cruz Borges, também 
professora do CDE. 0 curso foi um show de § 
slides do Japão e do Nepal. Também tinha fotos 
P&B dele no Nepal. Através dele se aprendeu 
muito sobre o Oriente. A seda, a casca da

—

££sã

amoreira... Ele sabia se comunicar muito 
bem.Conheci o papel a partir dele, foi uma 
novidade para nós. A gente estava saindo da 
faculdade. Naquela época tudo era difícil de 
conseguir, os feltros eram importados dos Üh 
Estados Unidos. Fomos até a Biocell para 
conseguir a celulose. Fiquei muito —~
impressionada com o papel de trapos feitos de 
jeans. Azul índigo, lindíssimo.A gente ficava 
louca de pena de ir embora. Tudo era novidade. 0 
livrinho, ele trouxe alguns para vender, e a gente

da qual mal sabemos de seu começo, e nem 
sequer imaginamos que possa ter um fim. Uma 
história cheia de histórias que ficaram vivas, 
milhares de vezes contadas assim, pessoa a se debateu para comprar. Ele insistia muito pra

■

gente ir a 5ão Paulo, visitar seu atelier.pessoa, antes que o mundo ficasse tão pequeno.

\
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comemora os 200 anos da Revolução Fra 
milhares de papéis guilhotinados -(Otavic 
sempre brincando) e pintados em vermelh. 
e branco.

"São milhares de trabalhos realizados porA ilustração que Otávio faz para a capa de
Brasil O que e Pape! de

sua*
prvsários, universitários, analfabetos, crianças\ eprimeira publicação no

1983 apresenta o perfil de uma pilha de diferentes pessoas diferentes" (22)
Minha forma de aiação, de pensar a arte, e a folhas coioridas de papel artesanal. Considero
transformação dos elementos quase iguais, quando csta singela imagem a primeira expressão destes

agrupados em grandes quantidades. (21)

em.

simbolicamente daQue assim participaram 
escritura da Carta Magna brasileira.

Ainda em 1989, em Israel, carimba 120 m: 
60 crianças judias c 60 árabes em uma folh 
metros de comprimento.

aspectos de sua obra.

No mesmo ano, Otávio apresenta uma instalação 
Dinamarca, O Grande Rabo, com 100.000

Em setembro de 1986, para a capa da revista Guia 
de Artes Plásticas, n° 1, Otávio emoldura o 
algarismo em cubos coloridos que se repetem em 
variações sobre toda a área.

Esta idéia cresce na A Constituição de Todos, o 
mural cívico do Congresso Nacional, 

20 metros de comprimento e inaugurado em 
outubro de 1988. De 100 mil letras de seus nomes 
desenhadas por cinco mil pessoas presentes à 10a 
Bienal Internacional do Livro, em São Paulo, o 
artista selecionou 20.000 e com elas inscritas em 
cubos coloridos, escreveu o artigo 5o do Capítulo 
1 da Constituição Brasileira, Dos Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos.

Há quem possa ver o estudante de engenharia, 
até a influência judaica da Cabala. O fato é q 

os números, além das leis, que podem ser vistas 
um de seus aspectos o de ordenamento,

... cada mão e uma assinatura, não tem duas 
E como se estivessem assinando um compre 
Chamei-o Documento da Paz porque me para 
que faz mais sentido cm Israel... (23)

naueou
elementos coloridos em papel, as 

cm sua primeira
pequenos
'peninhas', idealizadas em 1983 
viagem ao Japão. Em 89 produziu no MAM a 
instalação Germinando, com

como
têm uma notável presença na obra de Otávio. 
Percebe-os em sua vibração intrínseca como se 36.000 elementos, tal

fizera na Bienal de Durer, então Alemanhacondensasse nas efemérides, do 
aniversário à monumental virada do

imenso como
Oriental, onde intencionalmente onde exatos 
5120 elementos de papel são feitos no Museu 
Leopold Hoesch. Com as 'peninhas' faz outras 
duas instalações no Japão em 1989: O jardim /,

Esta escrita coletiva também aparece no tr: 
comemorativo (mais uma vez) dos 90 ar 
Prof. Pietro Maria Bardi, em 20 de fevert 
1990 (por coincidência, Otávio aniversa 
20).

Quando soube um ano antes que ele ia fazer p 
percebí que tinha que fazer algo. Pois bem, 
anos, quantos dias são? (24)

esta se
com. corriqueiro

milênio. Dialética, sabedoria oriental, intuição de
' ;Q Otávio apostar que há, no limite da quantidade, o 

salto da qualidade? Onde estaria esse limite? E 
ainda, a repetição permite jogos: o da 
dissimilitude no aparentemente igual,

da compatibilidade

20.000 elementos e O jardim II com 10.000com
elementos.

*, prestigiando o indivíduo, e o 
das diferenças, prestigiando o convívio

1
Assim também foi a proposta de Otávio para as 
vitrines da Fiorucci, que, em julho de 1989, um***harmonioso e plural.
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Cruzeiro/SP. Quanto às outras duas, a empresa se • 
desfez de suas fábricas no Rio Grande do Sul e, 
com isso, o acervo saiu do Estacio.

funcionários. A obra servirá de base para o cartão 
da empresa alusivo a entrada do ano dc 1993.

desenhar mais folhinhas até chegar a um milhão. AiE os números nunca são aleatórios: aos
$2.872 Dias do Professor Bardi eu fiz as contas c me deparei que vou ter uma arvore de

Isso vai ser mostrado no ultimo dia do
exatamente

sponde igual número de pedaços de papel 4.000012. Neste ano Otávio é novamente convidado acorre
Fica a homenagem de todos c\ue tiveram 0 privilégio 
de conviver com este artista sensível, capaz de 
captar em pequenas dimensões a complexidade do

colorido que recebem mensagens de todas estas milênio no prédio da ONUi que tem justamente esta realizar-lhes outro trabalho. Com a participação 
pessoas que foram espontaneamente ao MASP ária. (25) 
para homenagear o professor, criador c diretor do
Museu de Arte Moderna dc São Paulo. A- obra No mesmo ano de 1992 em que dá esta entrevista,.
está belissimamente comentada por Radha ( Qtavio realiza a obra Face a Face, a convite de 
Abramo na Isto É de 28 de fevereiro de 1990. Mas

dos então 6.692 funcionários, Otávio idealiza a
construção de um objeto de 125x125x125cm em 
técnica mista, com colagem sobre papel artesanal coletivo. (26)

cubo acrílico transparente, com estrutura de 
ferro pintado. Otávio morre subitamente, e a 
obra Versos de Fim de Ano é concluída por sua

em
Evelyn Berg loschpe. O adormecido fotógrafo 

Otávio 'brinca' com fotos 3x4 dosé Otávio quem nos diz: em
funcionários da Iochpe-Maxion S.A. e de suas 
Divisões de Negócio, localizadas em Canoas,

esposa, Ana Roth. A obra original fica 
exposição nas Divisões de Mácjuinas Agrícolas e 
Máquinas Operatrizes em 
reproduzida e oferecida pela empresa 
cartão tridimensional para a entrada do ano de

1994.

em
[ \ Cansado dos milhares, fui para 
| W trabalho que iniciei em abril do ano passado (1990) 

vou trabalhar nos próximos 10 anos. Comecei na 
própria escola da ONU. Pensei numa grande arvore 
onde cada criança iria contribuir com uma folhinha E

os milhões. Neste
o -

Guaíba, Porto Alegre c Santa Rosa, no Rio 
Barueri, Campinas,

Canoas, e é

Grande do Sul, e em 
Cruzeiro, São Paulo e São Bernardo do Campo, 

Estado de São Paulo. Depois de segmentadas

como um

2Í
I no

fz. Saí de lá com uma árvore de 1.500 folhinhas, só pelo artista as fotos são reagrupadas
painel de 8x0,60m, que fica originalmente em 

fábrica de colheitadeiras de Santa

em um N
ú *

A primeira obra desta série de instalações 
participativas para a Maxion-Iochpe foi feita em 
1991, Corações Abertos, que hoje.se encontra 

fábrica localizada no município de

que achei pequena. Trouxe para o Brasil e comecei a 
viajar com ela. Tornou-se itinerante. Pretendo viajar 
com ela o mundo inteiro e mais crianças \no me

exposição na 
Rosa e cada Divisão recebe uma reprodução

l •

específica do detalhe em que aparecem seus exposta na
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ela nutria pelo incentivo que ele sempre lhe
fabricante de papel artesanal. Também e 

obra sobre a Declaração dos Direitos 
última bienal com

que
havia dado. A Usina do Papel, comemorando seu 

aniversário, o fazia com o coração

como 
citada a 
Humanos e sua participação primeiro

constrangido, mas honrada em promover 
programação Vídeo-encontro em homenagem a

na essa
noticia oO jornal Zero Hora, de 01 de setembro,

de Otávio Roth ocorrido
uma instalação.

nafalecimento
segunda-feira, 30 de agosto de 1993, 
de um câncer linfático descoberto na semana 
anterior. Uma foto do jovem artista acompanha a

Otávio Roth.Em 24 de setembro, às 15 horas de uma sexta- 
feira, Maria Leda de Macedo volta a lembrar, 
junto a um pequeno grupo reunido na sala 503 do 

Cultural do Trabalho Usina do

em virtude

\
então Espaço 
Gasômetro, quem foi Otávio. Conta-nos, aos que 
não o conheciam, de seu entusiasmo contagiante, 
de sua competência e do sentimento de gratidão

matéria.

são destacados seusEm breve retrospectiva, 
trabalhos como ilustrador de livros infantis e

'



- tanto, pensou em recobrir palitos com polpa de papel a 
produzida por mastigação.

no sentido de montar a estrutura toda do trabalho 
no ato da moldagem na tela, com a massa úmida, ao 
contrário dos primeiros trabalhos, quando agia 
interferindo na polpa com desenhos a pastel, grafite 
ou mesmo acrílica. Esse novo processo serviu para 
organizar e esclarecer a ambigüidade dos caminhos. 
A necessidade de conquistar uma quase- 
racionalidade no trabalho, num assentimento tácito 
com a
prática. Trabalhos desta época são 
partir do início dos anos 90 ate 94, quando 
abandono a montagem com o papel reciclado e 
retomo o trabalho com colagem, que, entre outros 
procedimentos, perdura até hoje.

Neusa Dagani Rio dc Janeiro, 31 de janeiro de 
2006

Rdo

Relacionei minhas formas geométricas de pequenas
Não gostaríamos de fazer do necessário olhar

testemunho
dimensões com os palitos de Otávio. Eu queria 
produzir afrescos sintéticos em grandes paredes 

ter acesso a elas; Otávio, por seu turno, teve

retrospectivo e memorial um 
cristalizado. Pareceu-nos importante ouvir de 
artistas que estiveram envolvidos com a pesquisa 
do papel artesanal em 
desdobramentos deste fazer em seu trabalho 
atual, ainda que não diretamente nascidos “da

só viria a

sem
que se adequar ao fato de não possuir instalações 
adequadas para produzir papel artesanal, 
limitando-se inicialmente a mastigar e cobrir

1986 o depoimento dos
herança construtivista veio a dominar a 

05 realizados a
palitos.

bacia”, evitando um purismo que 
diminuir a significação mais profunda desta 
mídia. O que importa perceber, e é o que a todos 
integra, é esta dimensão duradoura e profunda 
que a experiência do fazer papel oportuniza, 
fazendo-se traduzir em múltiplas formas, e das 
quais trazemos apenas alguns exemplos:

conta da influência de OtávioA partir disso, dei-me
meu trabalho, dada a estreita relação do feltroem

papel - ambos têm tramas aleatórias ou nãocom o
ordenadas. Há, entretanto, um ponto de bifurcação 
entre o meu trabalho e o de Otávio Roth. Ele produziu
o papel artesanalmente, partindo de materia-pri 
natural; quanto a mim, prossegui com o feltro, de . 
matéria-prima sintética e industrial.

ma

A primeira etapa de minha pesquisa de doutorado 
relacionou-se com a pesquisa de materiais para a 
realização de afrescos sintéticos. Na segunda 

o enfoque foi a exploração das

Certamente não me é exclusivo o fato de buscar a 
utilização de uma nova técnica quando o trabalho 
passa por algum tipo de crise. Assim aconteceu, por 
volta de 19&5-&6, quando comecei a manipular os 
procedimentos do papel artesanal - no meu caso foi 
somente a questão da reciclagem simplesmente 
como um interregno em meio a crise. No entanto,

me trouxeram a

Com o passar do tempo, foi-se revelando um 
rompimento com a tradição: o papel, originalmente 

porte da escrita, passou a ser o próprio objeto

etapa,
potencialidades desse procedimento na linguagem 
contemporânea, questão que i .não será abordada um su

de arte. Em meu trabalho, o feltro desvinculou-se
neste momento.aos totalmente das características do suporte natural 

da escrita, para, então, transformar-se em suporte 
sintético, sendo uma obra de arte com fim em si 

Este mesmo feltro, entretanto, não deixou

poucos, aqueles procedimentos
rpresa do favorecimento de um tipo de solução (na 

arte, as “soluções” são apenas estágios para novas 
questões) que vieram a impulsionar novas pesquisas 
quanto ao suporte-forma do trabalho.

No início da pesquisa, confeccionei algumas 
amostras para testar o material do suporte 
base de preparação para execução de afrescos 
sintéticos (o afresco é uma pintura executada 
pigmento e água sobre um suporte preparado 
carboidrato de cálcio). Nesse momento, explorei 
formas geométricas de pequeno tamanho 
primárias.

Nessa oportunidade, lembrei-me de Otávio Roth. 
Quando esteve no Japão, Otávio precisou trabalhar 
de maneira minúscula com o papel artesanal; para

su e a
mesma.
de lembrar a fibra do papel, dividindo com esta acom
aleatoriedade de sua trama.com

leves brincadeiras com aPrimeiro, eram apenas 
reciclagem onde os pigmentos aleatoriamente 
traçavam caminhos ambíguos onde a aventura era o 
interesse. No decorrer da pesquisa, pouco depois, já 
morando no Rio de Janeiro, submergindo em uma 
busca mais profunda de uma linguagem própria, os 
fazeres com a polpa pigmentada foram orientados

Lenora Rosenfield Porto Alegre, 5 de fevereiro 
de 2006 Aluna dos cursos de 1984 e 1987.

e cores
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PS. Os eus do relato se Juntam a um monte de

Otávio Roth é simultaneamente referência outroseus-nós- naquela tarde, no MARGS. 
internacional da arte brasileira em papel artesanal 
e p mestre dos primeiros passos. Vinte anos após 
sua presença no Rio Cirande do Sul, sentimos sua 
energia nos comovidos depoimentos fornecidos 
para esta pesquisa por ex-alunos que estiveram 
juntos fazendo papel naquela tarde:

iQlv&e-Áno£? . J
X

Jovita Pcnã Sommer, 16 de janeiro de 2006. Aluna 
nocurso em 1986.

yr ».:v ■’.*&

Foi uma alegria poder fazer o curso do Otávio Roth 
Porto Alegre. Meu primeiro contato com o papel 

artesanal havia sido em Minas Gerais no Festival de 
Inverno em Diamantina, em Ô5 numa oficina com Vera 
Queiroz que Já transmitia adiante seus 

nhecimentos adquiridos com a pioneira Marlene 
Trindade

‘ ; \ í
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Meu papel de cada dia

De tarde no MARGS, nos porões antes da reforma. 
Em que ano teria sido isso? Curso de papel reciclado.
Otávio Roth e... A curiosidade me faz ir lá saber
como e o que é isso. Noções, já existiam, mas ao vivo e 
a cores, não.
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Eu como aquarelista tinha uma atenção especial 
para o papel, parte tão fundamental desta técnica, 
onde ele é o protagonista da luz. Foder confecciona 
o papel parecia um passo a mais na busca pelo

meu

\
i
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:
Aos poucos vou me inteirando, a energia tomando
conta do lugar. Energia esta que Otávio Roth vai essencial no meu trabalho. Passei a trabalhar 
passando através do seu conhecimento com muita repertório das aquarelas usando o papel para criar
fé e alegria. Há no Japão uma aldeia onde nasce um objetos tridimensionais que traduziam na textura
tal ’ capim’ e que dele vivem seus habitantes. do papel o que antes ficava insinuado nas manchas e
fazendo papel. Na Espanha, fazem papéis . 
tamanhos imensos, não me lembro de quê. Pano.
taWez? Num momento em que o sistema da arte prezava

tanto o conceituai, foi mais uma oportunidade de 
Dom, lá vou eu então fazer o meu papel (em dois' botar a mão na massa e valorizar o fazer, o processo
sentidos: de aprendiz e, quiçá de produtora): água. concreto de dar forma a um objeto artístico
papel velho, liquidificador. Drrrrrrrrr! Esponja, carregado de significação pessoal que apontava
peneira, um tapinha e....UMA FOLHAI A Ia de minha para uma consciência ecológica. Fazer o papel
vida. Gostei: é lúdico, é criativo, é ecológico. É vida. Dá reciclado incluía uma generosidade para com o
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Falamos das colas de celulose CMC. da goma delúdico na experiência de fazer papel artesanai, foiMais uma oportunidade de reforçar nossas utopias tona uma folha de papel. Em pouco tempo o chão da 

alguém como o Otávio, alguém que nossa sala de trabalho estava todo encharcado.
quiabo, dos tipos de papel como Fabriano. japonês,importante para mim na qualidade de marchand, 

não apenas o conhecimento do papel, mas os chinês, •sobre o livro que ele apresentou naquele
cuidados que devemos ter ao manusear e guardar o momento, sobre fibras industrializadas,

papel de forma adequada. E, principalmente, depois 
que sai da mão do “fazedor de papel”, orientar a 
todos como lidar com a obra de arte em papel 
assimapreciá-la.

e conviver com
eabia fazer, mas também sabia partilhar seu estávamos todos contagiados pelo processo de

reciclagemdopapel.conhecimento com os demais.

Ele era bem-humorado, bonito, simpático, muito 
carismático e apaixonado pelo papel artesanai. Deu 
nesta ocasião várias idéias de obras de arte. Uma 
delas era picar cartas antigas e nioê-las à mão. 
depois peneirá-las e deixar que todos a admirassem 
como uma única folha de papel escrito, mas que 
ninguém pudesse ler. porque suas'letras estariam 
dispostas de forma diferente, mas o sentimento 
estariaali.

Cristiane Lòff, 8 de fevereiro de 2006. Aluna do Minha percepção sobre o papel mudou e continuou 
curso de 1986. mudando neste passar de mais de 20 anos. Sempre 

vou me lembrar com muita saudade desses,

e

Bi momentos... rir-;
Marisa F. Soibelmann, 29 de janeiro de 2006. 
Aluna nos cursos em 1984,1986 e 1987.Moacir Chotguis, 27 de janeiro de 2006. Aluno 

nos cursos em 1984 e 1986.
Sempre gostei de lidar com papel, o papel de 
embrulho, o papel jornal, o papel de presente, da 
revista em quadrinhos, dos cadernos escolares, dos

Conhecí Otávio Roth em um encontro no MARGS em

Em seguida, passei a utilizar o papel como suporte A Magiado'PapeI 19Ô6. Ele tinha chegado recentemente do Japão, e Fiquei fisgada para sempre. Fiz muitas brincadeira
para as minhas primeiras garatujas...a cartolina. deixou aquela experiência passar para nós através na tentativa solitária de divulgar a paixão pelo papt
sulfite, os papéis importados...O papel sempre foi um Em 1904 tive o enorme prazer de conhecer lembranças e detalhes da sua narrativa. Uma artesanai. Mesmo nas minhas trapalhadas lev<
companheiro inseparável nesta minha trajetória pessoalmente Otávio Roth! Não só a pessoa bestas imagens foi uma mulher sapateando fibras para dezenas de alunos esta possibilidade. Nun

admirável que ele foi, mas especlalmente o mestre, o vegetais em um córrego. Seus pés estavam mais fui a mesma, porque na vida 06 conhecimentos
artista. Seu conhecimento, baseado em estudo, erivolvidoscombastantepanosparaquenãofos&em e informações importantes formam uma trama tão

pesquisa, experiência, vivência, e o interesse que o machucados nas pedras daquela água gelada do perfeita, Juntando as outra que vão chegando, se
levou a viagens e às origens do papel artesanai, descongeiamento de neve, provavelmente. Neste dia moldando e aperfeiçoando o papel que temos nesta

peguei pela 1* vez um bastidor. Rasgamos papel existência.Quandosenteiàvoltadame&aparaouvir

higiênico branco de melhor qualidade. Combinamos colegas sobre suas experiências atualizadas,
que em uma de suas vindas a POA, poderiamos percebí que voltei a minhaestrada.quefaçopartede
juntar um grupo de interessados e comprar na um grupo e quem me convidou foi Otávio. Nossa sede
Riocell a polpa de celulose. Ninguém naquele de pesquisa, nossa intuição é a sua voz, e por isso,
momento tinha experiência, como temos hoje, com presença entre nós.
reciclagem de filtros de papel, Kraft, etc... Na 
conversa chegamos à conclusão que precisávamos 
do melhor, e isso era a Riocell que tinha. Mas o volume no curso de
da compra era inviável para duas ou três pessoas.
Precisávamos Juntar dinheiro e bancar nós mesmos.

í®ü
' *■ m

M
artística. Na faculdade, tomei contato com outros 
tantos tipos de papéis. O papel, em algumas 
atividades, era recortado, amassado, molhado e até 

| lixado para receber as camadas de tintas 
aquarelas.

.
No curso com Otávio Roth eu tomei consciência do 
papel muito mais que um suporte para receber, 
pa&sivamente, uma gama de materiais. Este 
emaranhado de fibras do qual Roth nos explicava, 
com tanta sabedoria e simplicidade, que na época eu 
tinha tanta dificuldade em entender, começou a se 
desvelar no momento em que começamos a rasgar o 
papel higiênico.preparar as bacias e buscar lá dentro, 
como um pescador quejoga sua rede no mar, trazer à

jorrou como uma fonte para seus alunos, entre os 
quais me incluo. Pude participar desta magia. A 
transformação da matéria primeira - quando“passa 
por dentro" mente, coração e alma do artista mais 
a bagagem que ele vai acumulando ao longo do tempo 

surge então a obra. As obras de Roth foram 
expostas em Porto Alegre em 19Ô4, época em que 
ministrou excelente curso de papel artesanai. 
Depois ainda retornou para mais dois cursos dos 
quais participei.Além de tomar conhecimento da 
trajetória do papel desde suas origens e do prazer

e

Maria Dolores Cunha, 22 de julho de 2005. Aluna
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KítfôU etyo&çÃoseu fazerpapel uma ressonância profunda com
Atelier de Artes da Fibra, empapel artesanal, o

1980/UFMG.

A presente publicação O Papel de Otávio 
lançamento por ocasião da abertura da exposição, 
e a Papeloteca Otávio Roth a disponibiliza para 
instituições de ensino também através do Núcleo 
de Extensão.

RemliAÀo-woê artístico.
BOB NUGENT - Artista plástico

desde 1968. Em 1986, era Professor 
State University, Califórnia, 

referência na retomada do papel

norte-
A Mostra permanece de 14 de março a 16 de abril 
de 2006 nas salas Ângelo Guido e -

tem seu americano 
na Sonoma

Pedrotinha talento também em reunir.Otávio
Recursos, pessoas, idéias. Ainda hoje o faz, e por 

mérito reconhecido e duradouro as portas do
Weingartner, incluindo uma exposição 
documental com material da Papeloteca Otávio 

do Núcleo de Documentação e Pesquisa

Importante
artesanal, pesquisou na Itáüa, em Samoa no 
Pacífico e no Japão, onde conheceu Otávio Roth.

no Brasil em

seu
MARGS abrem-se novamente para expor seu

obras de seus ex-
Roth e
do MARGS, contando com o apoio da Secretariatrabalho, acompanhado por

de outros companheiros na fascinante Participou de inúmeras exposições 
coletivas com Otávio e segue expondo

São Paulo e Rio, entre outras

Municipal da Cultura.alunos e 
aventura do papel.

emcuradoria de

20 anos de Barker 
Papel, última

A exposição O Papel de Otávio, com 
Celina Cabrales, celebra os _ galerias de arte em 

cidades da Europa e Estados Unidos.Não só isso, o Núcleo de Extensão do MARGS,
Museu e 

uma

Nugent E‘ Roth: Expressões 
exposição do artista em nosso Estado, e retoma a 
potencialidade expressiva do papel artesanal 
artes plásticas. Para isso, reúne as obras de Otávio

em
coerente com sua posição de elo entre o 
a comunidade, vê nesta exposição

sibilidade de aprofundar a construção

BARBARA BENZ - É artesã e artista plástica, 
Atelier Livre daIACEnas

com formação 
Prefeitura/PMPA, de 1981 a 1988. Trabalha com
papel desde 1983, quando

Diamantina, pela UFMG. Vem pesquisando e 
ministrando cursos sobre reciclagem de papel, 
decoração de superfície, dobradura de papel, 
encadernações artesanais. Participou da equipe 
de implantação e do corpo docente da Usina do 
Papel/SMC/PMPA. É associada ao Clube 
Latino-americano de Papeleiros. 1 em exposições 
realizadas nas técnicas de xilogravura, guache, ^ 
objeto, papel artesanal e livro de artista.

no
pos
coletiva do conhecimento na qual estão 
envolvidos técnicos, mediadores, professores, 

de visitantes, especialmente

Rio Grande do Sul em uma Papel ArtesanalRoth em acervo no cursou
inédita. Elas vêm 

e atuais dos
mostra representativa e 
acompanhadas de obras da época

Barbara Benz, Neusa Dagani, Otacílio
26 em

alunos e os grupos
Ministério da Cultura colocano ano em que o

foco O Jovem no Museu. A ação educativa 
á enfatizada através de duas ações conjuntas 

Prefeitura Municipal e Governo do Estado: 
de Ana Roth, da curadora e dos

artistas
Cavalcanti, queCamilo e Wilson

simultaneamente estavam Pensando 0 Papel 
MARGS, além de uma obra do grande parceiro 

Também expõe Maria Leda

como
noesta

GUISentre
o encontro
artistas com o público, antecedendo a abertura da 

curso teórico e prático de papel

Bob Nugent.
Macedo, artista convidada por 
representar o Estado na mostra Os Papéis do Papel 

1984/SP. Representando os ex-alunos de seus
crêcm e criam

Otávio a
mostra; um

ministrado por Celinaartesanal de trapos 
Cabrales, dia 21, no Auditório do MARGS e por 
Josmeri Pergher Puhl dias 22 e 23, na Usina do 
Papel, localizada no térreo do Centro Cultural 
Usina do Gasômetro. O curso inaugura o 
primeiro moinho de refino artesanal em Porto 

à renomada artista Diva 
de alunos de

em DesenhoCIRCE SALDANHA - Licenciada
1972 pela UFRGS, é uma das 

de Gravura do Rio

emcursos em Porto Alegre que 
amparados na magia do papel, participam desta 
homenagem as arte-educadoras Jovita Pena 
Sommer e Mildred Esteves de Macedo, e ainda 

Saldanha, Moacir Chotguis e Lenora 
caminhos diferentes,

e Plástica em 
fundadoras do Núcleo 
Grande do Sul. Dedica muita atenção ao interior 
do Estado, participando também de exposições 

Apreciadora do papelCANTCirce
Rosenfield que, por 
encontraram na experiência de confecção do

Alegre e que pertenceu 
Buss, integrante da primeira 
Marlene Trindade a trabalhar com fibras para

no Brasil e no exterior.
turma



com Paulo Peres no Atelier TJvre de Porto Alegre 
e gravura em metal com Assunção Souza no Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte. Expôs 
individualmente na Fundação Darci Penteado, 
Santos, no MARGS, na Galeria Salamandra, no 
Museu do Trabalho, e no Centro Municipal de 
Cultura, entre outros. Nas diversas coletivas, 
participou na Rio Mostra Gravura, Porto Alegre 
em Buenos Aires e Jovem Gravura Brasileira em 
Paris. Obteve 11 prêmios em salões como o Io 
lugar de gravura no VIII Salão do Jovem Artista, 
e também premiado no Salão de Artes de 
Curitiba. Atualmente c instrutor de gravura no 
Atelier Livre e no MARGS.

)AGANI - Nasceu em Porto Alegre. 
Cursos no Atelier Livre da Prefeitura. 
Especialização em História da Arte e da 
Arquitetura no Brasil, na PUCRS. Mestrado em 
Linguagens/Artes Visuais EBA-UFRJ. 1° prêmio 
no II Salão de Artes Plásticas Espaço Cultural 
Yázigi Sonilton Alves Participa de vários salões e 
exposições coletivas no Rio, Curitiba,Niterói, 
Porto Alegre, Recife e no Museu do Telcphone

NE'sob orientação de Marlene Trindade, 
aprofundando seus conhecimentos com Otávio 
Roth. Implantou a Ia oficina de papel artesanal do 
RS, em Cachoeira do Sul em 1989 e assessorou na 
implantação da Usina do Papel/PMPA, 1992. 
Ministrou cursos, palestras, expôs em individual 
na Galeria Arte & Fato, e coletivas, entre elas Os 
Papéis do Papel, utilizando o papel artesanal.

artesanal, utiliza-o continuadamente como 
suporte para suas gravuras desde o início de sua 
comercialização na lojinha do MARGS, ou 
produzindo o próprio papel.

JOVITA PENA SOMMF.R - Licenciada em 
Desenho e Plástica em 1979 pela UFRGS. 
Professora estadual em arte-educação 
aposentada. Voluntária na Organização de 
Mulheres Negras Vítimas de Violência Maria 
Mulher, onde implantou o núcleo de trabalho cm 
artes e papel artesanal junto a adolescentes. 
Atualmente atua como artista plástica e artesã.

MILDRED ESTEVES DE MACEDO - Arte- Casa degli artisti /Milão. Realiza exposição
educadora, trabalhou no Centro de individual no Espaço Cultural Yázigi Sonilton 
Desenvolvimento da Expressão com crianças e 
adolescentes, em sala de aula na rede estadual de 
ensino e atualmente na rede municipal de ensino 
de Porto Alegre. Utiliza o papel como suporte em

Alves, no Castelinho do Flamengo, no Espaço 
Cultural Sérgio Porto - RIOARTE, e no Centro 
Cultural Oduvaldo Vianna Filho. Integra o 
programa ITAU Cultural Artes Visuais, Banco de 
Dados Rumos e o Projeto Trajetórias 2005 com 
patrocínio do MinC e da Petrobras.

LENORA ROSENFIELD Estudou
restauração em Florença durante três anos como 
bolsista do CNPq. Em 1992/93, trabalhou como 
residente no Harvard Art Museum em 
Cambridge com bolsa da Kress Foundation, 
USA. Em 2001/02 recebeu bolsa da Fulbrightpara

várias técnicas (gravura, xilo e colagem) e 
pesquisa o papel artesanal como linguagem.

MOACIR CHOTGUIS - Arte-educador, artista OTACILIO CAMILO (OTA 1959-1989) - 
Artista plástico gaúcho “misto de poeta, boêmio, 
punk, louco, artista, hippie, gravador, dark” no 
dizer de Cavalcanti. Hélio Fervenza considera 
que “ele foi mais longe em nossas terras do que 
qualquer outro artista dos anos 80”. Suas 
microgravuras em papel artesanal, vendidas em 
caixinhas de fósforos nos bares do Bom-Fim ou 
nos salões de arte no Grand-Palais des Champs- 
Elysées, em Paris, foram considerados seus 
trabalhos mais importantes. Grande parte de seu 
acervo foi doado ao MARGS onde se realizou em 
1994 exposição retrospectiva de suas gravuras.

- curadora - Licenciada 
em Letras pela UFRGS, idealizou e coordena a 
Usina do Papel/SMC/PMPA desde 1992 
Projeto de inclusão Papel Social/PMPA desde 
2001. Foi representante do Clube Latino- 
americano de Papeleiros junto ao Mercosul e está 
na direção da Papeloteca Otávio Roth desde 
2004. Realizou 6 exposições temáticas sobre o 
papel artesanal, publicou artigos, participou de 
várias exposições coletivas e, em 2003, fez uma 
exposição individual no Centro Cultural CEEE 
Érico Veríssimo. Ensina-aprende sobre papel 
artesanal diariamente há 15 anos em Porto 
Alegre, e eventualmente em outras cidades 
brasileiras.

plástico e arteterapêuta. Licenciado em Educação 
Artística e Bacharel em Pintura pela UFRGS. 
Especializou-se cm Expressão Gráfica pela 

Poéticas Visuais, com bolsa da CAPES, na Faculdade de Arquitetura da UFRG e em
Arteterapia pelo Instituto Sapientiae/SP e

uma estada de 15 meses como visiting scholar na 
New York University. Concluiu seu doutorado

e o

em
Escola de Artes e Comunicação da USP em 2004. 
Atualmente é professora adjunta no Instituto de 
Artes da UFRGS.

Instituto da Família de Porto Alegre. Leciona na 
E.E.F. Gov. Ildo Meneghetti e no Colégio 
Estadual de E.M. Júlio de Castilhos. Coordena, 
juntamente com Elisa Tesseler, um atelier de arte 
e criatividade. Realizou exposições coletivas em 
Curitiba, Cabo Frio, Goiânia, Belo Horizonte, 
Nova Iorque, Bielsko Biala-Polônia, e individuais: 
Galeria Arte & Fato, Casa de Cultura Mário 
Quintana, Espaço Miró, Centro Cultural CEEE 
Érico Veríssimo.

- Concluiu em 1949 o 
'CfTrso de Artes Plásticas pela UFRGS. Em Santa 
Maria, onde nasceu em 1929, criou a Escolinha de 
Arte do Círculo Militar. Diretora por 18 anos do 
Centro de Desenvolvimento da Expressão, 
estagiou na oficina do Projeto Metropolitano da 
UFMG- Comunidade do Bairro Lindéia/BH,

-

WILSON CAVALCANTI (CAVA) - Nasceu em 
Pelotas em 1950. Estudou desenho e gravura
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JOVTTA PENA SOMMER 
Mobile Volpiano -papéis artcsanais reciclados, 

pintura, fios, contas c sementes 16x67cm 2006

MARIA LEDA MACEDO 
Sem título objeto em papel artesanal de palha de 

trigo 37x 45x 37cm 2003

con-MOAC1R CHOTGU1S 
Sem título- tecelagem de gravuras em papel 

0,75x75cm cada uma 2005

NEUSA D AG AN 1
Sem rítulo - papel reciclado, pigmentos, grafite 

pastel 45x53cm 1986

OTACILIO CAMILO - HÉLIO FERVENZA - 
RICARDO CAMPOS 

Terreno de Circo Foto/gravura. 19x28cm. 1985 
Participação de Barbara Benz (papel artesanal)

WILSON CAVALCANTI
terra e grafite sobre papelOTÁVIO ROTH

Sem título - renda de papel artesanal 
policromático 133x55cm 1984/86

Xiripà - desenho, arame,
artesanal do Nepal 30x50cm 2006
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CÍRCE SALDANHA 

Sem título - gravura em papel artesanal e 
tecelagem 14x25cm 1992

MII.DRED ESTEVES DE MACEDO 
Branco costura c colagem em papel artesanal 

48x34cm 2002

LENORA R( )SENFIELD 
Sem título afresco sintético sobre feltro sintético 

114x55cm 2000

29

ê

«

/

w.,. ■> OTÁVIO ROTH
História Norueguesa - guache com fibra de algodão 

colada sobre tela a pincel 137x76cm 1985

BOBNUGENT
Obara Series colagem de papel de kozo e de 

amoreira 13x18cm 1984

BARBARA BENZ 
Sem título - sumiê cm filtro de café 

35x16cm 2005

2-Wv
p.r
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Por esses motivos, realiza pesquisa, 
difusão do papel artesanal.

Pesquisa fibras vegetais e reciclagem para a 
produção de papel artesanal, pesquisa a historia 
do papel artesanal no Brasü, principalmente 
Rio Grande do Sul e pesquisa a organizaçao e 
gestão do trabalho 
artesanal.

acervo e

um caminho.Para algumas pessoas, o papel é 
Trilhá-lo pode significar aprender muitas coisas 
sobre o mundo e sobre si mesmas. Estas pessoas 
se dedicam a produzir o papel com suas próprias 

também a estudar e pesquisar. Foi nesse 
processo que encontramos a luz de Otávio, uma 
luz em movimento. Segui-la, levoü-nos a

v

no
maos e

produção de papelna

constituir a Papeloteca Otávio Roth, que existe 
ma rede afetuosa de colaboradores. Reúne e organiza acervo de papel artesanal em

como
graças a u

A Papeloteca Otávio Roth preocupa-se 
contribuir para a consciendzação do valor do 

patrimônio cultural da 
humanidade e para a conscientização da variação 
do impacto sócio-ambiental resultante, segundo 
as formas adotadas na produção, consumo e 
descarte do papel.

folhas, quadros, objetos, assim 
informações sobre os três focos de pesquisa em 
livros, fitas, CD, apostilas, periódicos, fotos, etc.

em

papel como um

Busca difundir o conteúdo dos acervos e das 
maior número de pessoas mediantepesquisas ao 

cursos, palestras, consulta local, oficinas, 
exposições, publicações e 
culturais próprios ou com parcerias. Também

outros eventos

Investiga formas de produção de papel artesanal 
considere os recursos presentes

publicaçõesemdisponibiliza as pesquisas 
digitais, assim como outras informações, no seu 
site www.papeloteca.org.br.

em micro- 
renda

que
economias capazes de integrá-las como 
complementar e divulga os resultados visando 
benefício destas comunidades e do ambiente

ao

Este caderno de pesquisa que a Papeloteca 
Otávio Roth teve a honra de publicar representa 
nosso sentimento de gratidão a Otávio, por ele ter 
sido como foi, e a todas as pessoas que, 
caminho, nos permitiram conhecê-lo, ainda que 
indiretamente. Que ele sirva para que 
aconteça a outras pessoas.

natural.

testemunho dos inumeráveisQuer trazer o 
resultados expressivos e eficazes possíveis em 
papel artesanal, para esta geração e futuras, e que 
são reconhecíveis de forma exemplar na obra de

no

o mesmo

Otávio Roth.

http://www.papeloteca.org.br


Ark Ào CAAofyjornal do Brasil A de setembro de 1988.
Correio do Povo - Porto Alegre - 29 de setembro de 
1986.
Casa Vogue 1989.
Isto É 28 de fevereiro de 1990.
Boletim do MARGS n. 21 junho / julho de 1984. 
Registro na pasta de eventos do MARGS. Ano 
1984c 1986.
Correspondência de Otávio Roth para Diana 
Domingues.
Correspondência de Otávio Roth para Maria 
Leda Macedo.
Correspondência de Otávio Roth para Evelyn 
Berg íochpe.
Catálogos/ convite/cartaz das exposições. 
Informe para imprensa MARGS 19 de março de
1986.
Material de divulgação do curso mimeografado
1987.
Cartão de fim-de-ano da Maxion-íochpe S.A . 
1992.
Relação de alunos certificados nos cursos de 
1984,1986 e 1987 - MARGS.
Ata n. 56 do Galeria de Arte do Clube Juvenil. 
1984.

22. Jornal do Brasil 4 de setembro de 1988 
Primeiro Caderno p.7.
23,24 e 25. Shalonn. 290 maio de 1991 p.31.

J

26. Cartão de fim de ano da Iochpe-Maxion S.A. 
1993 (texto provável de Evelyn Berg Íochpe).

gfecft ---A'
baseada em trabalhos de Otávio Roth

1. O que é Papel ROTH, Otávio. Coleção 
Primeiros Passos, Ed. Brasiliense 1983 São Paulo. 
2,5 e 6. Texto assinado por Otávio Roth, Núcleo 
de Documentação do MARGS.
3. Zero Hora 13 de julho de 1984, Geral, p. 37.
4. Folha de São Paulo, 28 de março de 84, Ilustrada,

- p. 2 no catálogo da exposição Germinando.
- p. 6,7 e 12 no catálogo da exposição Criando 
Papéis (pb).
- p. 8,10,11 22 e 23 no livro Declaração dos 
Direito Humanos (adaptação para crianças). Ed. 
Salamandra.
- p. 13 de xilogravura para WFN A/ON U.
- p. 14 de logomarca da Handmade.
- p. 19 no livro O que é papel. Ed. Brasiliense.
- p. 20 e 21 no livro Azul e lindo: planeta Terra 
nossa casa. Ed.S alamandra.
- p. 24 de xilogravura (calendário postal) Anistia 
Internacional.

Algumas outras fontes utilizadas nesta 
pesquisa

p.27. Zero Hora -Porto Alegre:
18 de julho de 1984.
20 de julho de 1984.
08 de outubro de 1984.
24 de março de 1986.
27 de março de 1986.
31 dê agosto de 1993.
1 setembro de 1993.

Jornal da Universidade de Caxias do $ ul- junho/julho 
de 1984n°4
Jornal Pioneiro - Caxias do Sul:

13 de julho de 1984..
14 de julho de 1984.
18 de julho de 1984.
21 de julho de 1984.
24 de julho de 1984.
30 de julho de 1984.
28 de março de 1986 
5 de abril de 1986.

Jornal de Caxias - Caxias do Sul:
31 de julho de 1984.
31 de dezembro de 1984.

Jornal do Comércio - Porto Alegre:
17 de julho de 1984.
25 de março de 1986.

7. As Artes plásticas em Caxias do Sul de 1875 a 
1988 Ana Maria Bastian AJberti Universidade de
Caxias do Sul 1994.
8. Relatório do evento O Papel como Linguagem 
artista Otávio Roth Atelier Livre agosto de 1984. 
Cedoc/UCS.
9. Correspondência de Diana Domingues para 
Otávio Roth - 30 de janeiro de 1986 Cedoc/UCS. 
10,13 e 21. Celulose e Papel n. 25 novembro 
/ dezembro 1989 p.31.
11. Recorte de jornal de 1988 Otário Roth prepara 
para terça Constituição em papel artesanal sem autor e 
sem identificação do periódico, 

fcr- 12. Zero Hora 22 de junho de 1991 Segundo 
Caderno p.3 Mensagem para reflexão.
14. Correspondência circular de Otávio Roth aos 
artistas participantes, da exposição Os Papéis do 
Papel Funarte/1984.
15 e 19. C/ips Boletim Informativo da Usina do Papel 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 2000 p.3.
16. Correspondência de Otávio Roth a Evelyn 
Berg íochpe datada de 5 de novembro de 1984 
Núcleo de Documentação do MARGS.
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baseada em fotos

- p. 3 de Nelson Kon.
- p. 4, 5 e 16 (fundos) cedidas por Ana Roth.
- p. 6 e 7 (fundo) de Tânia Meinerz.
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- p. 4 (E)- Fernando Gomes.
- p. 4 (D) - CDOC/UCS.
- p. 5 - Cedidas por Ana Roth.
- p. 6 - (coloridas) - Tânia Meinerz.
- p. 28 (superiores) - René Cabrales.
- p. 28 (inferiores) - Tânia Meinerz.
- p. 29 (todas) - Tânia Meinerz.
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17 e 18. Gaveta Mercantil /Sul 26 de março 1986 
O pleno exercício da arte Luiz Carlos Barbosa
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p.8. yV .
20.Jornaído Comércio 26 de março de 1986 p. 28.
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Azul e lindo: planeta terra, nossa casa ROCHA, 
Ruth / ROTH, Otávio. Ed. Salamandra 1990.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli, março de 1986.

ÍVA ?OU6A$ Cursos

Fabricação de Papel Artesanal para Fins 
Artísticos - Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli, julho de 1984.

Coleção O Homem e a Comunicação ROCHA, 
Ruth / ROTH, Otávio Ed. Melhoramentos 1993:

AcervoExposições

“História Norueguesa” guache com fibra de/
algodão colada sobre tela a pincel 137x76cm 
1985. Doado pelo artista ao MARGS n° de gente feliz ROTH, Otávio Ed.Ática 1993 
registro 1998/01031 986.P.1033NA.

- CentroPinturas Sobre Direitos Humanos 
Municipal de Cultura - Porto Alegre, julho de 
1984.

Duas dúzias de coisinhas à-toa que deixam aLaboratório de Criação em Manufatura de Papel - 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli, março de 1986.

Laboratório de Criação e Manufatura de Papel 
Universidade de Caxias do Sul, março de 1986.

<'

Outras duas dúzias de coisinhas à-toa que deixam 
a gente feliz ROTH, Otávio. Ed. Ática 1993.

Criando Papéis: o Processo Artesanal como 
Linguagem - Galeria de Arte do Clube Juvenil 
Caxias do Sul, julho de 1984.

Sem título, renda de papel artesanal 
policromático 133x55em entre 1984/86 Doado 
pelo artista a Maria Leda Macedo. mm

-Ciclo de Palestras Sobre Papel Artesanal - Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
setembro de 1987.

Criando Papéis: o Processo Artesanal cqmo 
Linguagem - Bloco ’B' do Campus Universitário/ 
Universidade de Caxias do Sul - Caxias do Sul, 
agosto de 1984.

Sem título, segmento de 'peninhas' em fibra de 
algodão tingido 130x8x8cm Doado por Ana 
Roth à Papeloteca Otávio Roth.

Palestras
PublicaçõesBarker Nugent Roth: Expressões em Papel - 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli - Porto Alegre, março de 1986.

,-UPapel Artesanal Rio Grande Cia. de Celulose do 
Sul - Rioccll, julho de 1984. O que é Papel ROTH, Otávio. Coleção Primeiros 

Passos - Ed. Brasiliense 1983.
..■-'A,:O Processo Artesanal como Linguagem 

Universidade de Caxias do Sul, julho de 1984.
O Papel de Otávio - Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli - Porto Alegre, 
março de 2006.

Declaração universal dos direitos humanos para 
crianças ROCHA, Ruth / ROTH, Otávio. Ed. 
Salamandra 1984.Papel Artesanal como Mídia Contemporânea
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOL1
Praça da Alfândega s/n° Centro - CEP 90.010-150 - Porto Alegre RS

M A R G S Fone: (51) 3227-2311
museu.margs@terra.com.br www.margs.org.br

Prefeitura de
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAPORTO CENTRO CULTURAL USINA DO GASÔMETRO - USINA DO PAPEL

ALEGRE Av. João Goulart 551 Centro - CEP 90. 010-120 - Porto Alegre - RS
Prvwvando conquista».

Fone: (51) 3227-9250Construindo mudança».
MurtOoai O» Cultur»

Terminou de imprimir-se em março de 2006 - Gráfica Pallotti 
Miolo e capa em papel reciclado industrial - 120 e 240 g/m"
Sobrecapa em papel artesanal produzido na Usina do Papel, reciclando
fotocópias, filtros de café Melitta e fios de algodão.ARACRUZ
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