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PRIMITIVAS
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Das 9 às 17 horas 
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acrílico sobre tela
ACRÍLICO SOBRE TELA

O MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO 
SUL e OLEGÁRIO TRIUNFO, convidam para a 
inauguração de sua exposição individual de Pintu
ras Primitivas às 20 horas do dia 15 de juJho de 
1982.

Diz o Dicionáric Larrotose de Artes Plásticas que a pintura 
ingênua é aquela que é feita por executantes instintivos com pouca 
ou nenhuma afinidade, quer de técnica, quer de inspiração com a 
pintqra de seu próprio tempo. Esta definição poderiamos aplicar 
para os continentes que pcssjem uma tredição pictórica que se per
de nos tempos. No nosso Brasil, onde a arte ocidental, fruto do pen
samento de uma classe aristocrática, foi literalmente importada, o 
pintor ingênuo ou popular talvez reflita bem mais a realidade plásti
ca da terra do que as pesquisas cerebrais e intelectualizadas da pro
dução contemporânea.

Olegário Triunfo, antes de tudo, é um homem completa
mente de acordo consigo mesmo. Seu universo mental é sua obra. 
Seus olhos só vêem as cores de um mundo encantado e de reminis- 
cências da infância, sua composição é a mesma de sua cidade da qual 
até adotou o sobrenome.

"O Museu do Labor ingênuo" no Brasil ficou à margem dos 
grandes historiadores. As artes plásticas não deram entrada significa
tiva a artistas, vindos do povo e dfi sua visão particular da realidade. 
"Os mestres populares da realidade" que tanto fizeram sucesso em 
Paris em 1937, no Brasil só são reconhecidos no norte, onde o gosto 
(ou des-gosto) do turista identifica a arte popular com a arte ingê
nua e, pior ainda, com a chamada arte primitiva, se é que pode exis
tir uma arte primitiva. Para o Sul o pintor popular é confundido 
com artesanato e o próprio artesanato vendeu-se para as calçadas das 
grandes cidades confundidos com quinquilharias.

Dentro de toda esta alteração e confusão de valores estéti
cos fica, único entre nós. Olegário. Sem a atenção dos modismos e 
do mercado de arte, um pintor sempre igual a sua vivência e sua 
visão de mundo.

Roberto Valfredo Bicca Pimen tel 
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
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O Pintor Olegário Triunfo, convida seus amigos para 
visitarem a Cidade de Triunfo, para verem suas belezas natu
rais, seus Casarões Coloniais, sua Igreja, sua fonte de Água 
Natural, e também sua praia Camping.

Dispomos de um ótimo Hotel e Restaurantes com co
midas típicas da região.

Ficando a somente 70 km de Porto Alegre pela B R 290 
e pela BR Toboi-Canoas.

Vitória Com. de Veículos Ltda.
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