
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
convida para a abertura da exposição

PAULO PORCELLA - TRÍADE DO IMAGINÁRIO
Piano: HUBERTUS HOFFMANN

29 de junho de 1992 - 18 horas 
GALERIA DA CAIXA - Andradas, 1000 
térreo da Agência Praça da Alfândega 
A exposição estará aberta até 7 de agosto de 1992
Horário bancário

VITRINES
1983/85

"...A expansão desmesurada assusta. A carne (o ver
melho) invade o espaço de representação. O gestual favo
rece a perda de limites.

A linha (a figura geométrica) recentra o espaço, 
susta a expansão, define limites.

Mas ela mesma cria uma ambigüidade : está diante 
ou atrás das formas ?

A carne propõe o gesto e o vermelho, ou do vermelho 
e do gesto nasce a carne, como tema (como álibi) ? 
A carne da pintura é a tinta, a cor, a matéria : sua 
ossatura, o suporte. A obsessão da carcaça nasce da 
obsessão da pintura. “O artista não é o pai de suas 
obras, e sim, seu filho”.

VITRINES : ambigüidade do interior/exterior. O que 
está dentro, o que está fora ? Quem contempla o quê, 
o que se dá a ver ?

Processo reflexivo : a carne esfolada como duplo 
reflexo de nossa interioridade. O olhar que vê o quadro 
volta-se, também, para dentro de si mesmo.

VITRINE - espaço de exposição de objetos de 
consumo versus VITRINES - espaço de reflexão e de 
desmascaremento.

A trajetória das imagens em sua autonomia relativa. 
A (re)visão do cotidiano enquanto redimensionamento críti
co. O imaginário do artista que busca sua inserção no 
local. A arte como proposta de reflexão (jamais reflexo).

Móveis que não sustentam. Fundos que se sobre
põem a formas : O que é figura ? O que é fundo ? Manchas 
semi-transparentes (vapor ? gelo ?) que (re)velam as car
nes.

-----A GALERIA DA CAIXA----------------------------------------------------

O Conjunto Cultural da Caixa Econômica Federal, através deste 

nobre espaço cedido à cultura, prestigiando as diversas formas 
de manisfestação artística, lança seu voto de credibilidade no 
artista, como personagem que vive e registra nossa história, 
através de sua sensibilidade, dando-nos o prazer de vivenciá- 
las por sua visão estética.

Promoção : Caixa Econômica Federal
Coordenação e Realização : Conjunto Cultural CEF/RS
Organização da mostra : Marisa Veeck
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Dobradiças : O que se desdobra ? O que se abre 
(ou fecha) ? ...” APIAJB
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FORMAÇÃO
1962— Graduação em Artes Plásticas (Desenho e Pintura) na 

Escola de Artes da UFRGS.
1978— Viagem de estudos à Espanha e França.
1983— Pós-Graduação em Artes Plásticas - Suportes Científicos 

e Praxis, PUC.

ELAS POR ELAS
1986/88

NOSSAS MÁSCARAS
1989/92

PRÊMIOS
1962— Medalha de Bronze em Pintura no IX Salão do RS.
1973— Prêmio Pedro Weingartner em pintura no II Salão de Audio

visual da UFRGS - P. Alegre
1984— Prêmio em Pintura no I Panorama da Arte Gaúcha do 

Conselho Est. de Cultura - Pinacoteca APLUB POA - RS.
1985— Prêmio “Paleta de Ouro’, NACNE Salão Portinari - São 

Paulo - SP.
SALÕES OFICIAIS
1962— XVII Salão Municipal de Belas Artes, Pampulha, MG. 
1966— III Salão de Arte Moderna do D.F., Brasília.
1968— II Salão Jovem de Arte Contemporânea, MAM, SP.
1970— I Salão de Artes Visuais da UFRGS, P. Alegre
1985— II Salão Nacional de A. P. Museu de Artes de Goiânia, GO.
1988— VIII Salão de Artes Plásticas da Câmara Municipal de

“... Mas quem são ELAS, estas mulheres de todos os tempos ?
Porcella lhes cede lugar e deixa que cada uma ganhe seu espaço. 

Ao observá-las, sentimos que são ELAS que nos observam, que se moveço 
em nosso movimento e que parecem surpresas com nosso olhar indagador 
face a esse novo Porcella. Algumas deixam transparecer uma certa compla
cência diante de nossas buscas classificatórias; outras nos seduzem a 
percorrer caminhos somente insinuados. ELAS por vezes são insolentes, 
debochadas, tímidas, tranqüilas, irreverentes, sonhadoras, jamais apáticas. 
Em todas a cumplicidade de um certo mistério que paira em seus oihares, 
cores, gestos, corpos.

Com ELAS encontramos um Porcella mais descontraído diante das 
elaborações técnicas que ele sempre se impôs e que tão bem domina. 
Suas figuras resultam de gestos impulsivos e de cores que por vezes 
tornam-se provocadoras em seus rosas carnais, compondo o cenário onde 
ELAS estão libertas de regras...’’

“... Porcella é um autêntico pintor. Pro
fundamente interessado na técnica mais aper
feiçoada, coloca com maestria cromática em 
seus quadros a temática da vida. Assim foi 
com suas naturezas mortas. Objetos do coti
diano do homem: antigos ferros de passar, 
gavetas (o que há dentro delas ?), cadeiras. 
Estas já saídas do espaço interior para uma 
paisagem mais ampla, quase infinita, não fos
sem as linhas delimitando os espaços (Meridia
nos). Depois a busca do mais intimista. O ser 
despojado de seu exterior. Exposto, esquar
tejado (o que há dentro dele ?). Novamente 
aqui o dentro/fora, interior/exterior. Surgem en
tão as mulheres, quase uma continuação das 
“VITRINES”. Vem com suas roupas, suas pe
les, suas caras às vezes felinas, outras indaga- 
doras/observadoras, rodeadas de figuras de 
sonho.

POA/MARGS - P. Alegre.
PRINCIPAIS INDIVIDUAIS 
1961 —
1965- 
1967- 
1972- 
1975- 
1980-

Galeria da Aliança Francesa - P. Alegre - RS
Galeria de Arte Espaço • P. Alegre - RS
Galeria de Arte Leopoldina - P. Alegre - RS
Galeria de Arte Oca-Morganti - P. Alegre • RS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - P. Alegre - RS
Galeria de Arte Cambona - Série "Meridianos’ * Porto Blanca Brites
Alegre - RS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - P. Alegre - RS 
Kraft Escritório de Arte - Série ‘Vitrines’ - P. Alegre - RS 
Singular Arte Design • Série “Elas por Elas’ - Porto 
Alegre - RS

1988- Galeria de Arte da Caixa Econômica Federal • Porto 
Alegre • RS

1991— Galeria Marisa Soibelmann - Série “Nossas Máscaras’ - 
Porto Alegre - RS

PRINCIPAIS COLETIVAS
1966- “13 artistas gaúchos’, Museu de Arte Contemporânea,

São Paulo - SP
“3 artistas gaúchos’, Galeria Guignard - Belo Horizonte/MG 
“Arte hoje no RS’, Museu de Arte do Rio Grande do Sul - 
P. Alegre ■ RS

1970— Artistas Gaúchos expõem no Palácio Buriti - Fundação 
Cultural de Brasília * DF.

1973_ Arte Gaúcha no Festival de Inverno de Ouro Preto em 
Minas Gerais

1979— Coletiva em Washington, Estados Unidos, a convite do 
MARGS.

1982— Artista convidado para a mostra itinerante “Arte Gaúcha 
Hoje", do MARGS.

1982-
1984-
1987-

Nesta última série - “NOSSAS MÁSCA
RAS’’, são as máscaras nossas de cada dia, 
o que leva o espectador a uma postura reflexiva 
(O que está por trás da máscara ?), ao mes
mo tempo em que é envolvido pela beleza plás
tica da composição e impecável cromatismo 
das cores...”

Marisa Soibelmann


