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Breve comentário sobre a obra de Britto Velho
Paulo Gomes

Escrever um texto de apresentação é uma aventura que começa quando entramos 
ateliê do artista, lugar secreto e sagrado no qual ocorrem os mistérios da criação. Nunca 
sabemos o que vamos encontrar, nunca sabemos que rotas serão traçadas, como 
sair e, menos ainda, como vamos retornar ao cotidiano, ao comum do dia-a-dia. Nunca 
sabemos muito. É uma aventura: assustadora, perigosa, estimulante e excitante.

Na presente exposição de Carlos Carrion de Britto Velho estaremos em contato com 
o resultado dos misteriosos ritos do seu ateliê. São vinte pinturas, cinco objetos 
mala, todos produzidos entre 2002 e 2004. Pinturas, objetos e uma mala configuraram 
uma lista banal de itens de uma exposição não fosse a mala. Malas servem para guardar 
coisas para deslocamentos. Malas comportam residências portáteis. Malas trazem 
resumo da vida de seus donos. Malas, quando não estão em viagem, ficam guardadas 

armários, debaixo de camas, em depósitos. Malas mais felizes ficam expostas 
guardando coisas que serão recuperadas assim que se tornarem necessárias. Malas 
guardam e indicam deslocamento. Por que uma mala numa exposição?

Inicialmente, propomos-nos a um estudo descritivo, um registro e uma análise das 
diversas etapas do processo de criação de Britto Velho. No começo sempre tem o 
desenho: desenho que registra, anota, codifica no plano bidimensional os objetos e 
acontecimentos do mundo. O desenho de observação do entorno que registra cada 
pequeno detalhe da casa, do ateliê, do mundo estático e também do mundo movente, 
das pessoas, dos animais e também deste simulacro de vida que é a televisão. Esses 
acontecimentos, tanto estáticos quanto móveis, são registrados numa clave de assombro. 
Não são registros fidedignos da realidade, são antes captações dos mistérios das coisas, 
um processo de ver em movimento, em existência orgânica, o que é do universo do 
estático e também o inverso, tornar estático o que é do universo do orgânico. Uma 
captação invertida das coisas.

no

vamos

e uma

um

em

A coleção de desenhos cresce, e eles se tornam óvulos à espera da fecundação. Essa 
fecundação se dá quando os desenhos, vários,juntam-se na intenção de construir uma 
tela. Unidos e articulados, irão compor as figuras que povoam as telas de Britto Velho. 
A montagem dos desenhos sobre a tela se dá ainda sob a forma de desenho. Mantemos 
o princípio tradicional de construção de imagens pictóricas. Unidos pelas pontas, 
articulados pelas juntas, compostos pelas semelhanças possíveis com prováveis figuras, 
os desenhos compõem a frente. Antes de efetivamente atacar com tintas a superfície 
imaculada da tela, o artista aplica uma aguada para velar o branco. Rompe 
pureza inócua da superfície pictórica é o passo fundamental na construção da pintura.

r com a

Acrílico sobre MDF -83x21 cm, 2003.
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O desenho, as figuras, a tela parcialmente velada. Falta o fundo. Assim como o 
primeiro plano das figuras, o fundo também é construído como uma superfície 
plana. Dividido em áreas, o plano do fundo é cuidadosamente construído por 
meio de uma rígida divisão geométrica. Dividida a superfície da tela em setores, 
essas áreas têm todas ângulos retos: quadrados e retângulos apenas, uma 
superfície construtivista.

Antes de falarmos de figuras ou formas, é necessário definir cada uma delas. 
Figura e forma são normalmente associadas e tratadas (ou usadas) 
indiscriminadamente. O dicionário nos ensina que figura é a feição externa de 
qualquer coisa, isto é, o aspecto que ela nos apresenta. Forma, em linguagem 
filosófica, é o que determina a matéria a ser tal ou qual coisa e, geralmente 
falando, estende-se pela construção, peloarranjamento das partes. Um exemplo 
esclarecedor diz que um homem faz boa figura e que um objeto tem uma boa 
forma. Isso quer dizer que, sendo matéria modificada deste ou daquele modo, 
a forma não compõe necessariamente uma figura, porque, na verdade, a figura 
depende da forma externa.

Assim é que as figuras de Britto Velho são construídas e articuladas no quadro 
a partir de formas. Aqui retornamos aos desenhos iniciais que propõem formas 
que são antropomorfização de objetos. Resultado da observação de formas 
inorgânicas, essas figuras são construções livres, desajustadas em si mesmas, 
chapadas, delineadas, contornadas, recortadas e não o contrário, isto é, não são 
fruto da deformação ou decomposição das figuras.

A complexa relação entre figura e fundo, na obra de Britto Velho, obriga ao 
retorno a questões iniciais: o que é figura e o que é fundo? Uma observação 
atenta nos mostrar que algumas figuras são construídas a partir dos vazios. Esses 
vazios não são da superfície geométrica, mas de um outro nível. A complexa 
relação entre figuras e fundo desdobra-se, então, na complexa questão de como 
as formas tornam-se existências. Por comodismo dizemos que as figuras estão 
na frente de um fundo geométrico. Mas isso não é rigorosamente verdadeiro. 
Melhor seria se falássemos de uma única superfície. Vamos procurar explicitar 
textualmente o que é visualmente óbvio: as telas de Britto Velho são compostas 
de dois planos superficiais - o fundo da superfície e a superfície da superfície. 
Entendamos aqui superfície nas duas acepções: extensão de uma área limitada 
e parte externa dos corpos. Na primeira as formas orgânicas e, na segunda o 
rigor geométrico, sem superposições, sem idéia de profundidade. Esse rigoroso 
jogo não deixa a obra estática, ao contrário. As pinturas são dinâmicas, vivas, 
pulsantes. O que dá o dinamismo das pinturas talvez seja a colocação das figuras 
orgânicas articuladas nos planos geométricos.

Britto Velho é um excepcional colorista. Suas pinturas são curiosamente quentes, 
quando as cores são frias. Sob a falsa aparência de telas coloridas, suasmesmo

obras comportam um rigoroso jogo cromático baseado nos contrastes entre Mala -78 x 43 cm, 2004.
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cores quentes e cores frias. Esse é um aspecto que, por si só, merecería 
reflexão profunda. Fiquemos aqui na superfície... A cor da pintura de Britto Velho 
não sai pura diretamente dos tubos de tintas. Ela é fabricada pelo artista 
uma base acrílica que recebe os pigmentos. Cuidadosamente diluídos, eles 
tornam-se cores, cada uma delas única e irrepetível, tanto pela impossibilidade 
de refabricá-la quanto pelo processo pictórico propriamente dito.

uma

com

Essas cores fabricadas são aplicadas com ralas e sucessivas veladuras, como se 
fosse uma pintura s óleo. As camadas sucessivas vão adensando a cor e dando 
profundidade e, é necessário repetir a palavra, dando densidade. A intensidade 
vem da qualidade da pintura e não da cor propriamente dita. Uma cor que, ao 
final, não apresenta qualquer brilho, mas tem uma riqueza quase matérica.

Esse processo é apenas uma parte da qualidade do artesanato do artista. Britto 
Velho mantêm em seu ateliê uma disciplina rigorosa. A par da técnica pictórica, 
ocorre um controle quase total de todas as etapas do processo: o estiramento 
da tela sobre o chassis, a aplicação de base, a composição da tela (desenho das 
figuras e fundo), a pintura propriamente dita, depois a emolduração e,finalmente, 
o cuidadoso armazenamento. Um artista que parece ter saído de um ateliê 
renascentista.

Uma questão que se impõe ao abordarmos a obra de Britto Velho é a questão 
do seu imaginário. Em termos operacionais, já sabemos 
construção de suas obras, mas fica ainda a questão de quem são essas figuras. 
Isso pode ser parcialmente equacionado na observação de seus objetos. 
Comparado-os com suas pinturas, o primeiro passo é estabelecer quais são as 
suas diferenças e quais são as semelhanças.

como se processa a

A pintura, conforme pudemos observar acima, tem como característica principal 
o plano. Os objetos, pela sua tridimensionalidade, poderíam aparentemente 
equacionar o problema. Mas, ao contrário, o problema se exacerba. Os objetos 
são as figuras das telas sem o fundo. São representações bidimensionais 
plano tridimensional. Parecem ter escapado da quadratura e da planaridade e, 
como conseqüência da fuga do seu universo inicial, seu mundo real, estão 
condenadas a serem menos dinâmicas do que as que permaneceram nas pinturas. 
A semelhança entre figuras objetos e figuras pinturas é a da sua constituição 
física e pictórica. Ambas seguem o mesmo princípio construtivo e a mesma 
encarnação pictórica.Talvez uma possível resposta venha a ser dada a partir dos 
relevos ou quebra-cabeças nos quais o artista está trabalhando. A decomposição 
das formas em partes permite uma espécie de jogo de armar que nos mostra o 
processo construtivo das formas e nos permitem ainda compor, tal qual o artista, 
suas

no

figuras. Esses pequenos quebra-cabeças (chamo assim por falta de 
nome melhor) permite manipular o visível. Não respondem integralmente às 
questões postas, mas indicam e permitem possíveis soluções para a enfática 
planaridade dos quadros de Britto Velho.

um

Acrilico sobre tela - 110 x 140 cm, 2002.
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A percepção do sistema total de conduta, compreendendo ao mesmo tempo 
os procedimentos do trabalho e os seus fins, explicitam-se, em Britto Velho, 
por uma rigorosa atuação acadêmica. Ele avança segundo uma estratégia 
estática, indo do detalhe ao conjunto. Seu esquema pessoal é de partir da 
captação do real, po meio dos desenhos, encaminhando sua construção no 
suporte plano da tela, a composição com o fundo e, finalmente, o trabalho 
de pintura. Obviamente estamos tratando aqui do olhar do artista, do seu 
momento presente, em uma tentativa de compreender os mistérios que se 
equacionam no seu ateliê. Um olhar de fora, ou o olhar do outro, é atemporal, 
geral e abrangente. Esse olhar procura situar e posicionar a expressão própria 
do artista dentro da tradição. Isso não significa repetir o que os outros fizeram, 
mas tentar reconhecer o espírito que criou as grandes coisas e criar outras 
num tempo diferente. O que procuraremos é entender como Britto Velho 
redescobre o espírito dos mestres e cria suas obras dentro desse espírito.

Buscando sua inserção em tendências ou escolas, procedimento natural 
quando estudamos artistas no seu contexto geográfico, percebemos a 
recorrência, no Rio Grande do Sul, de um grupo de artistas que trabalha com 
uma figuração surrealizante ou inspirada em estágios do subconsciente. Puro 
modismo ou reação aos impositivos do realismo e do expressionismo com 
a abertura para mundos imaginários? Talvez isso tudo. Não se trata 
evidentemente de uma escola pictórica ou mesmo de grupos organizados. 
É antes uma tendência recorrente e, a partir de uma determinada época, 
permanente. A obra de caráter metafísico de Waldeni Elias e Antonio Gutierrez 
e o surrealismo de Avatar Moraes, todos nos anos sessenta, a presença de 
imagens oníricas nas obras de José Carlos Júlio de Moura e de Antonio Carlos 
Maciel, nos inícios dos anos setenta, e as inquietantes paisagens hiper-realistas 
de Carlos Alberto Petrucci confirmam uma forte inclinação para o escapismo, 
para a criação de universos oníricos (estáticos ou inquietantes), para a 
literalidade. Esses são alguns dos muitos caminhos que podem ajudar a 
entender essa produção, mas o que mais intriga é a sua permanência como 
espírito, muito mais do que em formas. As diferenças formais, presentes nos 
artistas anteriormente citados, permanecem nas gerações subseqüentes e 
incluem a figuração hiper-realista e surrealizante de Fernando Baril, o 
imaginário onírico de Eduardo Vieira da Cunha e, mais recentemente, as 
inquietantes esculturas de Félix Bressan e as construções de Lia Menna 
Barreto.

Lendo o muito que foi escrito sobre a obra de Britto Velho, notamos uma 
seqüência quase inalterável de referências ao Surrealismo, ao Realismo 
Fantástico, a Pop Art, ao Fovismo etc. Observamos também referências 
nominais a Arcimboldo, Bosch, Heinz Edelmann e Richard Lindner.São todas 
possíveis e até mesmo, ressalvando os exageros, pertinentes.

Obviamente que o mais recorrente dessas referências é o Surrealismo, mas 
a Pop Art também aparece com uma regular freqüência. Sobre a importância 
ou influência da Pop Art na sua obra, é importante ressaltar que, como Acrílico sobre tela - 140 x 110 cm, 2004.
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expressão estética da sociedade de consumo e da cultura de massa" (Morais: 1991, p. 
65), a Pop Art tornou artísticas manifestações recolhidas no meio cultural urbano, como 
publicidade, quadrinhos, supermercados, tevê, cinema, luminosos, ídolos etc., 
objetivos que substituiram a "introspecção e o subjetivismo do Expressionismo Abstrato" 
(Morais: 1991, p. 66). Não percebemos uma objetividade temática nos moldes da Pop 
Art na obra de Britto Velho. Ao contrário, as referências ao cotidiano, ao mundo real, 
estão transfiguradas, não-reconhecíveis como informações ou formas. A influência da 
Pop Art talvez ocorra pela proximidade de suas imagens com um imaginário dos 
quadrinhos e, mesmo assim, melhor falaríamos nos referindo antes ao imaginário da 
Arte Psicodélica do que à Pop Art.

temas

Quanto à questão das cores, que aparentemente remeteríam a um colorido pop, é mais 
viável falarmos de uma influência forte do Fovismo, pela exaltação das cores puras que, 

caso em questão, só aparentemente são puras. Uma possível referência,no que
reputamos mais pertinente, seria o Cubismo, a "arte da invenção, como os poetas os 
pintores inventam metáforas plásticas que são equivalências cromático-formais da 
realidade" (Morais: 1991, p. 44). Cita ainda o mesmo autor uma frase de Georges Braque, 
afirmando que "as coisas não existem em si, mas em nós." Nesse aspecto teríamos na 
obra de Britto Velho uma assimilação de um procedimento cubista ao qual poderiamos 
associar uma característica processual, que é a aparência final das formas composta a 
partir das várias visões da imagem real.

Mas o "ismo" mais recorrente nos discursos sobre a obra de Britto Velho é o Surrealismo, 
definido no Manifesto do Surrealismo (André Breton, 1924) como "ausência do controle 
exercido pela razão, com exclusão de toda preocupação estética ou moral." Diz ainda 
que "é a fé na realidade superior de certas formas de associação, no valor todo poderoso 
do sonho e no jogo desinteressado do pensamento" (in Morais: 1991, p. 71). Desse 
ângulo, não podemos dizer com segurança que a obra de Britto Velho é surrealista, 
pois há nela tanto controle da razão quanto uma preocupação estética e moral. Quanto 
à afirmação seguinte, é possível ver, nessa, obra um tanto de associação, principalmente 
na construção das figuras, e também poderiamos aceitar o caráter onírico, mas não o 
jogo desinteressado do pensamento.

Outra referência usual é ao Realismo Fantástico, termo que migrou da teoria da literatura 
para as artes plásticas nomeando, na América Latina, uma pintura de caráter surrealista. 
Sob esse ângulo restrito, a inserção de Britto Velho é pertinente, principalmente pelo 
caráter de participação política, sutil, é verdade, mas que é visível e possível, já que o 
Realismo Fantástico propõe "um mergulho profundo em nossas contradições, no caos 
e na loucura que nos une, é uma agressiva participação política num Continente 
ocupado e cuja cultura tem sido historicamente reprimida" (Morais: 1986).

Antes de surrealista, preferimos situar a obra de Britto Velho dentro da corrente intitulada 
"Imaginários Singulares". A expressão, forjada por Sônia Salzstein-Goldberg e Ivo 
Mesquita, busca eliminar "qualquer especulação sobre a presença do fantástico nas 
manifestações - artísticas ou não - ligadas às tradições culturais brasileiras" e também 
eliminar "do campo étnico ou antropológico, pois o considerado fantástico, quandoAcrílico sobre MDF - 120x45 cm, 2004.
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inserido na tradição cultural, esses fenômenos são organizados segundo regras e 
socialmente reconhecidos" (Imaginários Singulares, São Paulo, 1987).

Imaginário singular é uma expressão que pretende nomear a obra de um grupo de 
artistas que não incorre em nenhuma idéia institucionalizada de fantástico. É uma idéia 
que afina com os fundamentos do surrealismo (o olhar não-contaminado pela cultura 
e o inconsciente) e também com "o imaginário, entendido como um terreno indefinido 
entre as demandas do inconsciente e o processo de positivação da obra, irrecusavelmente 
histórico, logo consciente" (Idem, p. 16). Entre suas características, está o caráter inovador 

inteligência particular, dentro dos próprios limites, insólita, figurativa, afetiva, 
referenciada no universo infantil, não-alinhadas, baseada 
conceitualmente elaborado.

e a

num pensamento concreto e

O que pode haver de surrealista na arte de Britto Velho? Ela é inequivocamente alucinatória 
se considerarmos que suas figuras originam-se nos objetos do cotidiano, mas o 
estranhamento ou o desconforto não estão presentes, ao contrário, ficamos inteiramente 
à vontade frente as suas obras, confortáveis mesmo, poderiamos dizer, face 
imaginário singular.

a esse

A obra de Britto Velho é concebida com o nítido propósito de inventar e compor um 
universo fantástico. Na realidade, é um projeto pautado pelo fabuloso, no que isto exprime 
a idéia de invenção de qualquer coisa. Não esqueçamos que o fabuloso inventou-se para 
entreter, divertir e ensinar. Mas, na raiz da fábula, está o fingir, o simular, o dissimular, o 
disfarçar. O fingimento de Britto Velho nos propicia um mundo Ideal ou imaginário que 
se opoe ao real, que depende de idéias. Imaginário é o que só existe na imaginação. Para 
se avaliar um quadro, é preciso saber se o modelo que o pintor teve em vista é histórico 
ou ideal. A pintura tem dois gêneros inteiramente distintos, o imitativo e o ideal. O 
primeiro consiste em copiar o que se tem à vista; o segundo consiste em propor-se um 
modelo de sua imaginação. Esta imaginação forja-se na ilusão ou alucinação, uma 
apreensão que nasce ordinariamente de tomarmos as aparências pela realidade.

A arte de Britto Velho produz uma obra insólita e figurativa, baseada 
concreto e conceitualmente elaborado. Ele é inequivocamente um inventor: pelo seu 
imaginário singular e pelo seu caráter inovador assim como por sua inteligência particular. 
Característica essas naturais da invenção, 
objetos e malas...

num pensamento

capacidade de propor e produzir pinturas,essa

Porto Alegre, inverno de 2004.

Paulo Gomes - Artista plástico, pesquisador e curador independente. Doutor em 
Artes Visuais - Poéticas Visuais, pela UFRGS. Professor na UFRGS e na UNIRITTER.
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Acrílico sobre leia - 90 x 120 cm, 2004.
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Acrílico sobre MDF - 120x45 cm, 2004.Acrílico sobre MDF -36x46 cm, 2003.
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Acrílico sobre tela - 80 x 100 cm, 2002.

Acrílico sobre MDF - 200 x 40 cm, 2004.
Acrílico sobre tela -90x 120 cm, 2003.
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Acrílico sobre tela - 100x80 cm, 2002.
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Acrílico sobre tela - 80 x 100 cm, 2002. Acrílico sobre tela - 120 x 90 cm, 2004.
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Acrílico sobre tela - 120 x 90 cm, 2004.
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Brief commentary about the work of Britto Velho
Paulo Gomes

Writing an introduction is an adventure that starts when we enter the artisfs studio, a secret and 
sacred place in which the mysteries of creation take place. We never know what we will find, we 
never know which routs will be taken, how we will exit and, even less, how we will return to the daily 
and everyday routine. We never know much. It is an adventure: frightening,dangerous,stimulating 
and exciting.

In this exhibit of Carlos Carrion de Britto Velho, we will be in contact with the result of the mysterious 
rights of his studio. There are twenty paintings, five objects and one suitcase, all created between 
2002 and 2004. Paintings, objects and one suitcase would comprise a common list of items in an 
exhibit if it were not for the suitcase. Suitcases serve to store items for transport. Suitcases comprise 
portable residences. Suitcases bring a summary of life and their owners. Suitcases, when they 
not traveling,are stored in closets, under beds, in storage deposits. Happier suitcases remain exposed 
keeping items that will be recovered as soon as they become necessary. Suitcases store and indicate 
travei. Why is there a suitcase in an exhibit?

We initially proposed a descriptive study,a registry and an analysis ofthe diverse stages ofthe creation 
process by Britto Velho. In the beginning, there always is a drawing: a drawing that registers,annotates, 
and codes the objects and happenings of the world in the two-dimensional plan. The drawing that 
observes the surrounding that registers each small detail ofthe home,the studio, the static and also 
the moving world, of persons, of animais and also of this simulation of life that television is. These 
happenings, both static and moving, are registered in a clef of surprise. They are not reliable registries 
of reality, they are captures of the mysteries of objects, a process to see in movement, in organic 
existence which is the universe of the static and also the inverse, turning into static that what comes 
from the organic universe. An inverted capture of objects.

The collection of drawings grows and they become ovules waiting for fertilization. This fertilization 
takes place when several of these drawings join in the intention of building a canvas. Joined and 
articulated, they will compose the figures that populate the canvases of Britto Velho. The layout of 
drawings on the canvas results from the form ofthe design. We maintain the traditional construction 
principie of pictorial images. Joined by the tips, articulated by joints, composed by the possible 
similarities with probable figures, they, the drawings, compose the front. Before effectively attaching 
the canvas's immaculate surface with paint, the artist applies a base to conceal the canvas. Breaking 
with the harmless purity ofthe picture's surface is a fundamental step in the painting's construction.

The drawing, the figures, the partially covered canvas. The background is missing. Like the first plan 
of figures, the background is also developed as a plain surface. Divided in areas,the background's 
plan is carefully built through a rigid geometric division. Dividing the canvas's surface in sectors, 
these areas all have right angles: only squares and rectangles, a constructive surface.

Before we talk about figures or forms, it is necessary to define each one of them. Figures and forms 
are usually associated and treated (or used) indiscriminately. The dictionary shows us that the figure 
is the externai appearance of anything, in other words, it is the aspect that is presented to us. A form, 
in philosophical language, is that what determines the subject to be such or which object, and 
generally extends itself through the construction, arrangement of the parts. A clear example says 
that a man makes a good figure and an object has a good form. This means that, being a modified 
subject from this or another method, the form does not necessarily compose a figure, because in 
reality the figure depends on the externai form.

This is how the figures of Britto Velho are built and articulated in the painting from forms. Here we 
return to the initial drawings that propose forms that are the anthropomorphization of object. 
Objects of observation of inorganic forms, these figures are free constructions, unadjusted by 
themselves, plated, delineated, contoured, cut-out and not the contrary, in other words, they 
the outcome of the deformation or decomposition of figures.
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Acrílico sobre tela - 90 x 120 cm, 2003.

Acrílico sobre tela - 90 x 120 cm, 2003.
Acrílico sobre tela -55x75 cm, 2004.
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The complex relation between the figure and background in the work of Britto Velho forces a return 
to the initial questions:what is the figure and what is the background? A careful observation allows 
us to see that some figures are created from the empty spaces. These empty spaces are not from the 
geometric surface, but from another levei. The complex relation between the figures and the 
background unfolds in the complex question of how the forms turn into existing matter. Out of 
comfort, we say that the figures are in front of a geometric background. But this is not strictly true. 
It would be better to talk about a single surface. We will try to explain in text what is visibly obvious: 
the canvases by Britto Velho are composed of two superficial plains:the surface's background is the 
surface's surface. Here we understand two meanings for surface, being an extension of a limited area 
and also as the externai part of bodies. Organic forms in the first and geometric rigorousness in the 
second, without superimpositions, without a sense of depth. This rigorous game does not make the 
work static, on the contrary. The paintings are dynamic, alive, pulsing. What offers dynamism to the 
paintings may be the placement of the organic figures articulated in the geometric plains.

Britto Velho is an exceptional colorist. His paintings are strikingly warm, even when the colors are 
cold. Under the false appearance of colorful canvases, his works have a rigorous chromatic game 
based on the contrast between warm and cold colors. This is an aspect that would deserve deep 
reflection on its own. Lets stay here with the surface...The color of Britto Velho's painting does 
exit pure directly from the paint tubes. It is created by the artist with an acrylic base that receives 
the pigments. Carefully diluted, they become colors, each one of them unique and unduplicable, 
both in the inability to recreate them as for the pictorial process itself.

These manufactured colors are applied with scrapes and successive glazing, as if it was an oil painting. 
These successive layers make the color denser, giving it depth and, being necessary to repeat the 
word,giving it density. The intensity comes from the paint's quality instead of the color itself. A color 
that, in the end, does not present any brightness but has an almost material wealth.

This process is only part of the quality ofthe artisfs handicraft. Britto Velho maintains a rigorous 
discipline in his studio. An almost complete control of all steps ofthe process takes place along side 
ofthe pictorial technique:the stretching ofthe canvas over the chassis, the applying ofthe base, the 
canvas's composition (design of figures and background), the painting itself, foilowed by the framing 
and, finally, the careful storage. An artist that seems to have come out of a renaissance studio.

A question that is set when considering the work of Britto Velho is the matter of his imagery. In 
operational terms, we already know how the development of his works takes place, but the question 
remains as to who these figures are. This may be partially equated in the observation of his objects. 
Comparing them with his paintings, the first step is to establish which are their differences and which 
are the similarities.

The paintings, as we were able to observe above, have the plain character as their main characteristic. 
The objects, by their tri-dimensional character, could apparently equate the problem. But, on the 
contrary, the problem becomes worse. The objects are figures ofthe canvases' without background. 
They are two-dimensional representations in a tri-dimensional field. They seem to have escaped the 
quadrature and planar patterns and, as a consequence ofthe escape from its initial universe, its real 
world, they are condemned to be less dynamic that those that remained in the paintings. The similarity 
between both, object figures and painting figures, lies with their physical and pictorial composition. 
Both follow the same construction principie and the same pictorial incarnation. Perhaps a possible 

answer may be offered through the relieves or puzzles in which the artist is working. The decomposition 
of forms into pars allow for a type of building game that allows us to see the construction process 
of the forms and allow us to compose, just as the artist, his figures. These small puzzles (I refer to 
them like this out of a lack of a better name) allow manipulating that which is visible. They d 
answer the questions that are made in their entirety, but indicate and enable possible Solutions for 
the emphatic planar patterns of the paintings by Britto Velho.

The perception of the total system of conduct, which at the same time include the work procedures 
and purposes become explicit, in Britto Velho, through a rigorous academic performance. He advances 
according to a static strategy, going from the detail to the collective. His personal scheme is to start

not

o not
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from the capture of reality, through drawings, taking its construction in the plain support of the 
canvas,the composition with the background and,finally,the painting work. Here it is obvious that 
we are dealing with the artisfs view, his present moment,an attempt to understand the mysteries 
that equate in his studio. A view from outside or the view of someone else is untimely, general and 
broad. This view seeks to place and position the artisfs own expression within the tradition. This 
does not mean repeating what the others did, but trying to recognize the spirit that created the great 
things and create others in a different time. What we seek is to understand how Britto Velho rediscovers 
the spirit of the masters and creates his works within this spirit.

Seeking the artisfs inclusion into the trends or schools, a natural procedure when we study artists 
in their geographic context, we notice a recurrence, in Rio Grande do Sul, of a group of artists that 
works with surreal figures or inspired in stages of the subconscious. Pure modernism or a reaction 
to the negative realism and expressionism through the opening to imaginary worlds? Perhaps all 
of this. It is obviously not about a school of painting or even organized groups. It is mostly a recurring 
trend and, as of a determined time, it becomes permanent. The observation of the work with a 
metaphysical character by Waldeni Elias and Antonio Gutierrez and the surrealism of Avatar Moraes, 
all in the 1960s; in the presence of dreamlike images in the works by José Carlos Júlio de Moura and 
Antonio Carlos Maciel, in the early 1970s and, if we add to these the uneasy hyper-realistic landscapes 
of Carlos Alberto Petrucci, we may confirm a strong inclination towards escapism, to the creation of 
dreamlike universes (static or uneasy), for literalness. These are some of the many ways that may 
help to understand this creation, but what is most intriguing is its remaining in spirit, rather than in 
forms. The formal differences, that are present in the previously mentioned artists, remain in the 
following generations that include the hyper-realistic and surrealistic figures of Fernando Baril, the 
dreamlike imagination of Eduardo Vieira da Cunha and, more recently, in the uneasy sculptures by 
Félix Bressan and the constructions by Lia Menna Barreto.

Reading the large amounts that were written about the work of Britto Velho, we notice an almost 
unaltered sequence of references to surrealism,fantastic realism, pop art, fauvism, etc. We also note 
nominal references to Arcimboldo, Bosch, Heinz Edelmann and Richard Lindner.

All of them are possible and even pertinent, barring exaggerations.
It is obvious that the most recurring reference is that of Surrealism, but Pop Art also appears with 
regular frequency. On the importance or influence of Pop Art in his work, it is important to stress that, 
while being an "aesthetic expression of the consuming society and mass culture" (Morais: 1991, p.
65) Pop Art turned manifestations that were picked up by the urban cultural médium artistic, such 
as advertising, cartoons, supermarkets,TV, movies, illuminated signs, idols,etc.,objective themes that 
substituted the "introspection and the subjectivity of the Abstract Expressionism" (Morais: 1991, p.
66) . We did not notice a thematic objectivity in the form of Pop Art in the work of Britto Velho. On 
the contrary,the references to daily life, to the real world, are transformed, unrecognizable as information 
of forms. The influence of Pop Art maybe occurs through the proximity of the images with imagination 
of cartoons and, even so, it would be more appropriate to refer to the imagery of Psychedelic Art 
rather then Pop Art.

With regards to the matter of colors, which apparently referred to a colorful pop, it is more feasible 
to first discuss the strong influence of Fauvism, through the exaltation of the pure colors that, in this 
case, only appear to be pure. A possible reference, that we find to be more relevant, would be Cubism, 
the "art of invention, as the painters and the poets invented plastic metaphors that are chromatic- 
formal equals of reality" (Morais: 1991, p. 44). The same authoralso cites a phrase by Georges Braque 
affirming that "things do not exist on their own, but inside us." In this aspect we would have an 
assimilation of a cubist origin in the work of Britto Velho to which we could associate a procedural 
characteristic that is the final appearance of the forms composed from the several views of the real 
image.

But the most frequent "-ism" in discussions about the work of Britto Velho is Surrealism, defined in the 
Manifest of Surrealism (Andre Breton, 1924) as an "absence of control exercised by reason, with the exclusion 
of all aesthetic or moral concern." It also says that:faith in a superior reality of certain forms of association, 
in the all-powerful value of dreams and in the uninterested game of thought" (in Morais: 1991, p. 71). From 
this point of view, we may not claim that the work of Britto Velho is surrealistic because it has both theAcrílico sobre tela - llOx 140 cm, 2004.,
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control of reason as weli as an aesthetic and moral concern. As for the following claim, it is possible to see 
in this worka bit of association, mainly in the construction of figures, and we could alsoaccept the dreamlike 
character but not the uninterested game of thought.

Another usual reference is that of Fantastic Realism, a term that migrated from the theory of literature to 
art naming, in Latin America, a painting of surrealist nature. The insertion of Britto Velho is relevant under 
this limited angle, mainly due to the character of political participation, subtly, it's true, but that is visible 
and possible, since Fantastic Realism proposes "a deep dive in our contradictions, in the chãos and madness 
that unites us, it is an aggressive political participation in a Continent that is occupied and whose culture 
has been historically oppressed" (Morais: 1986).

Before considering it surrealist, we prefer to place the work of Britto Velho in the school known as "Singular 
Imaginaries". The expression, created by Sônia Salzstein-Goldberg and Ivo Mesquita, seeks to eliminate 
"any speculation about the presence of the fantastic in the manifestations - artistic or not - related to the 
Brazilian cultural traditions" and also eliminate "from the ethnic or anthropological field, because the 
considered fantastic, when inserted in the cultural tradition, these phenomena are organized according 
to rules and are socially recognized" (Imaginários Singulares, São Paulo, 1987).

Singular imaginary is an expression that seeks to name a group of artists that do not fali within any 
institutionalized school of fantastic. It is a school that relates to the fundaments of surrealism (a view that 
is not contaminated by culture and the unconscious) and also with "the imaginary, understood as an 
undefined terrain among the demands of the unconscious and the process to definitely ascertain the work, 
irrecusably historie, therefore conscious" (Ibid, p. 16). Among is characteristics is the innovative character 
and the particular intelligence, within the limits, uncommon,figurative, affective, referenced in the childlike 
universe, unaligned, based on a concrete thought and conceptually elaborated.

What could there be of surrealist in the art of Britto Velho? It is undoubtedly somewhat hallucinatory if 
we consider that these figures come out of every-day objects, but the strangeness or discomfort are not 
present, on the contrary, we are entirely comfortable in front of his work, really comfortable, we could say, 
in front of this singular imaginary.

The work of Britto Velho is conceived with the clear purpose of inventing and composing a fantastic 
universe. In reality, it is a project that is ruled by the fabulous, where this expresses the idea of the invention 
of anything. We should not forget that the fabulous was invented to entertain, enjoy and teach. But in the 
root of the fable is the make-believe, the simulation, the dissembling, the disguising. The simulation by 
Britto Velho offers us an ideal or imaginary world that is opposed to the real, which depends on ideas. 
Imaginary is that what only exists in the imagination. To evaluate a painting it is necessary to know if the 
model that the painter had in mind is historie or ideal. The painting has two entirely different genres, the 
imitating and the ideal. The first consists of copying that which is in sight;the second consists in proposing 
a model from the imagination. This imagination is created through the illusion or hallucination, an 
apprehension that is ordinarily bom by taking appearances for reality.

The art of Britto Velho produces an unusual and figurative work, based on a concrete and conceptually 
elaborated thought. Fie is unequivocally an inventor: for his singular imaginary and for his innovative 
character as well as for his particular intelligence. These being natural characteristics of invention, this 
capacity to propose and produce paintings, objects and suiteases...

Porto Alegre, winter of2004.

Artist, researcher and independent curator. Doctorate in Visual Arts - Visual Poetry, from UFRGS. 
Professor at UFRGS and at UNIRITTER.
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1946
Nasce em Porto Alegre - Rio Grande do Sul

1957 a 1965
Reside em Buenos Aires

1974
Estuda Litografia com Danúbio Gonçalves, Porto Alegre - RS

1975 a 1976
Realiza viagem de estudos a Paris. Estágio na Gráfica Desjobert - Paris

1978 a 1981
Leciona pintura no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre -RS

1985 a 1991
Reside em São Paulo - SP 

Atualmente reside em Porto Alegre - RS



Exposições individuais

Exposições coletivas

1971
Galeria Pancetti - Porto Alegre - RS
1972
Galeria Pancetti - Porto Alegre - RS
1973
Galeria Itália - São Paulo - SP
Galeria Van Riel - Buenos Aires - Argentina
Galeria Gerdau - Porto Alegre - RS
1976
Galeria Eucatexpo - Porto Alegre - RS
1978
Galeria Centro Comercial de Porto Alegre - RS
1980
Galeria Macunaíma - Rio de Janeiro - RJ 
Galeria Independência - Porto Alegre - RS
1982
Kraft Escritório de Arte - Porto Alegre - RS
1984
Galeria Teatro Mágico - Porto Alegre - RS
1985
Cambona Centro de Arte - Porto Alegre - RS 
Tema Arte Contemporânea - Sâo Paulo - SP
1987
Tema Arte Contemporânea - São Paulo - SP
1988
Paço das Artes - São Paulo - SP
1991
Espaço Cultural BFB - Porto Alegre - RS 
Bolsa de Arte de Porto Alegre - RS 
MASP-São Paulo-SP
Museu Nacional de Belas Artes - Rio de Janeiro - RJ
1994
Museu de Arte Moderna - São Paulo - SP 
Mônica Filgueiras Galeria de Arte - São Paulo - SP 
Bolsa de Arte - Porto Alegre - RS 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Salas Negras
1996
Cesar Prestes Arte - Porto Alegre - RS
1997
Sylvio Nery da Fonseca Escritório de Arte - São Paulo - SP 
MAVRS - Passo Fundo - RS
1998
Galeria Gestual - Porto Alegre - RS
1999
Casa da Cultura - Fundação Cultural - Joinville - SC 
Museu Brasileiro da Escultura - MUBE - São Paulo - SP 
Centro Cultural APLUB - Porto Alegre - RS
2000
Flotel Serrano - Gramado - RS 
Espaço Arte Univates - Lajeado - RS
2002
Espaço Cultura - Aeroporto Internacional Salgado Filho - 
Porto Alegre - RS
Bolsa de Arte de Porto Alegre - Porto Alegre - RS 
Meta 29 Espaçoarte - São Paulo - SP
2004
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Porto Alegre - RS

Além de ter participado de Salões Oficiais e Bienais, CARLOS 
CARRION DE BRITTO VELHO expôs, a convite, coletivamente em 
Porto Alegre, Gramado, São Paulo, Zurich (Galeria Semilha Huber), 
Caxias do Sul, Rio Pardo, Lisboa (Galeria Arco), Maranhão, 
Montevidéu (Club Del Grabado) e Washington (Cinco Pintores 
Gaúchos - Instituto Cultural Brasileiro Americano).

1982
Panorama das Artes no Sul - Espaço Cultural Yázigi - Porto Alegre -

1987/88/89
Projeto Extremos - Exposição itinerante
Espaço Cultural Cásper Libero, São Paulo - SP; Museu de Arte Moderna 
da Bahia, Salvador; O Cavalete Galeria de Arte, Salvador; Museu de 
Arte Contemporânea de Pernambuco, Olinda; Gabinete de Arte 
Brasileira, Recife; Museu da Universidade Federal do Pará, Belém;Galeria 
Arte Liberal, Belém; Galeria Anna Maria Niemeyer, Rio de Janeiro - 
Oscar Seraphico Galeria de Arte, Brasília; Museu de Arte de Belo 
Horizonte, Belo Horizonte; Manoel Macedo Galeria de Arte, Belo 
Horizonte; Galeria Bolsa de Arte, Porto Alegre; Museu de Arte de Santa 
Catarina, Florianópolis; Espaço de Arte, Florianópolis; Museu de Arte 
Contemporânea do Paraná,Curitiba
Coletiva XIV Anos Oscar Seraphico - Galeria de Arte Brasília - Distrito Federal

1988
A ousadia da forma - Galeria Anna Maria Niemeyer - Rio de Janeiro - RJ 
Coletiva de Natal - Dreer Galeria de Arte - DF - Brasília 
Pintura Autóctone - Chroma Galeria de Arte - São Paulo - SP
1990
O Desenho no Rio Grande do Sul na Década de 70 - Fundapel - Pelotas - RS 
Exposição de Gravuras - Museu Nacional de Belas Artes - Rio de Janeiro - RJ 
Exposição de Gravuras - Parque Lage - Rio de Janeiro - RJ 
Galeria Marisa Soibelmann - Porto Alegre - RS 
Leilão de Arte Brasileira - Maksoud Plaza - São Paulo - SP 
Gente de Fibra - SESC Pompéia - São Paulo -SP
1991
Grandes Formatos - Museu de Arte Moderna - São Paulo - SP 
Coletiva de Gravuras no BFB - Porto Alegre - RS 
Atelier Livre 30 Anos - Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Porto 
Alegre - RS
1992
360° de Pintura Agora no MAC - Porto Alegre - RS
Exposição Brasil Hoje - Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS -
Porto Alegre - RS
Leilão Sociedade Amigos dos Museus - São Paulo - SP
Arte Contemporânea Destaques no Sul - Edel Trade Center - Porto
Alegre - RS
V Salão Gaúcho de Decoração - Galeria Climatex - Porto Alegre - RS 
Coletiva Pinacoteca Municipal Aldo Locatelli - Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul - Porto Alegre - RS 
Coletiva de Natal - Galeria Bolsa de Arte de Porto Alegre - RS
1993
O Olhar Contemporâneo Descentramento e Posição - Museu de Arte 
Contemporânea - MAC - Porto Alegre - RS
Pintura Mais Representação - Museu de Arte Contemporânea - MAC 
- Porto Alegre - RS
Projeto Aquisição - Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS - 
Porto Alegre - RS
Arte Sobre Papel - Pequenos Formatos - Museu de Arte do Rio Grande
do Sul - MARGS - Porto Alegre - RS
Pontos de Encontro - Fundação Cultural de Canela - RS

RS
1982/83
Arte Gaúcha Hoje - Mostra Itinerante pelos Estados: Galeria Oswald 
Goeldi - Distrito Federal - Brasília;
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Porto Alegre 
e mais oito cidades do Estado do Rio Grande do Sul
1983
Do Passado ao Presente - 100 Anos de Artes Plásticas do Rio Grande
do Sul - Galeria Cambona - Porto Alegre - RS
Coletiva de Arte Nacional - Kraft Escritório de Arte - Porto Alegre - RS
1984
Vamos Colorir a Cidade - outdoor a convite da Rede Brasil Sul de
Comunicações - Porto Alegre - RS
Lixo de Atelier - Espaço Cultural Yázigi - Porto Alegre - RS
Estágio Armazém de Arte - Porto Alegre - RS
Gaúchos no Espaço das Artes - São Paulo - SP
Gaúchos na Galeria do IBEU - Rio de Janeiro - RJ
1985
Pintores Gaúchos - Centro Cultural Bonfiglioli - São Paulo- SP 
Ontem-Hoje-Amanhã -Tema Arte Contemporânea - São Paulo - SP 
100 Anos do Automóvel - Galeria Bolsa de Arte - Porto Alegre - RS

Oficina de litografia do Atelier Livre da Prefeitura de 
Porto Alegre, 1976.

Anico Hercivitzs. Mario Rohnald, Marta Loguércio, Lúcia Sltemayer, Britto Velho, Maria
Tomaselli, Milton Kurtz, Teatro Mágico, 1982.

Gilberto Salvador, Flávio Shiró, Britto Velho - Galeria Tema Arte Contemporânea- 
SP, 1985.
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Projetos especiais

1990
Gente de Fibra - Artista convidado a realizar o cartaz da exposição
- SESC Pompéia - São Paulo - SP

1992
Projeto Obra em Evidência - Museu de Arte Contemporânea - MAC
- Porto Alegre - RS

1993
Projeto Presença - Obra do artista em destaque no museu - Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS - Porto Alegre - RS

1994
Jornal da Copa Zero Hora - Ilustração para o Caderno Especial - 
Porto Alegre - RS

1997
Obra em destaque - Birra & Pasta - Porto Alegre - RS

1999
Tercer Encuentro de Artistas Plásticos - Artista Palestrante - Centro 
Cultural MEC - Ministério de Educación y Cultura dei Uruguay - 
Montevidéo - Uruguai

2001
Fórum Social Mundial - Artista convidado para pintar um totem - 
Porto Alegre - RS

2002
Fórum Social Mundial - Artista convidado para pintar o muro da Av. 
Mauá - Porto Alegre - RS
Encontro com o Artista - Espaço Cultural Yázigi - Sonilton Alves - 
Porto Alegre - RS
Comenda Pedro Weingartner - Concedida pela Câmara Municipal 
de Porto Alegre - RS
Pintura Cabine Telefônica - Artista convidado - Porto Alegre - RS

1994
A Arte e a Bola - Museu de Arte Contemporânea - MAC - Porto Alegre - RS 
Time Verde Amarelo - Galeria Center Parker Hotel - Porto Alegre - RS 
Projeto Relógio de Sol - Café Concerto Majestic - Casa de Cultura 
Mário Quintana - Porto Alegre - RS
1995
Águas de Março - Homenagem a Tom Jobim e Elis Regina - Museu 
de Arte Contemporânea - MAC- Porto Alegre - RS 
A Arte do Desenho - Exposição Itinerante pelo Rio Grande do Sul 
A Arte da Gravura - Exposição Itinerante pelo Rio Grande do Sul 
Coletiva Espaço Cultural Encol - Porto Alegre - RS 
A Arte Vê a Moda - Museu de Arte Contemporânea - MAC - Porto 
Alegre - RS
1996
A Janela do Artista - Galeria Mosaico - Porto Alegre - RS 
Coletiva - Novo Espaço de Exposições da Casa de Cultura Mário 
Quintana - Porto Alegre - RS
Primeira Exposição Internacional de Esculturas ao Ar Livre - SESC - 
Porto Alegre - RS
Primeiro Porto Alegre em Montevidéu - Artistas Contemporâneos - 
Centro de Exposiciones Átrio - Montevidéu - Uruguai
1997
Dois Artistas no Espaço de Arte 24 de Outubro - Porto Alegre - RS 
Cinco Dimensões - Cesar Prestes Artte - Exposição integrada à I 
Bienal de Artes do Mercosul - Porto Alegre - RS 
Arfe no Conjunto Nacional de São Paulo, em comemoração aos 
quarenta anos do espaço - São Paulo - SP
1998
Arfe en Ia Calle - III Porto Alegre em Buenos Aires - Argentina 
Olhares sobre Cyro Martins - Museu de Arte do Rio Grande do Sul - 
Porto Alegre - RS
1999
Big Século XX - Grandes Formatos - Galeria Gestual - Porto Alegre - RS 
Homenagem Jacques Cousteau - Espaço de Artes da Reitoria da 
PUCRS- Porto Alegre -RS
Desde e Sempre Desenhos - Atelier das Massas - Porto Alegre - RS 
Exposição de Artistas Uruguaios, Argentinos e Brasileiros - Centro de 
Artistas Plásticos - Montevidéu - Uruguai 
Avant Première - Garagem de Arte - Porto Alegre - RS
2000
Quien Soy - Exposição Itinerante - Girona - Casa de Cultura do Museu 
de Arte de Girona - Sala de Exposição da Livraria Blanquerna - 
Madrid - Espanha
Galeria Iberê Camargo, Usina do Gasômetro - Porto Alegre - RS 
Figura na Pintura - Museu de Arte Contemporânea - MAC - Porto 
Alegre - RS
2001
Artistas que Fizeram o Festival - Exposição dos Quinze Anos do 
Festival de Inverno do Atelier Livre - Usina do Gasômetro - Porto 
Alegre - RS
Fertilitat 10 anos - Bolsa de Arte de Porto Alegre - RS
Figura na Pintura - Galeria Sotéro Cosme - Porto Alegre - RS
75 Anos - Galeria da Vera - Porto Alegre - RS
Pintura Gaúcha 1960 - 2000 - Centro Cultural APLUB - Porto Alegre - RS
Pintura - Bolsa de Arte de Porto Alegre - RS
Coletiva 80 anos Jungbluth - Museu do Trabalho - Porto Alegre - RS

Ao centro, com Victorde Britto Velho e Glauco Pinto de Moraes - Galeria Tema,
São Paulo, 1985.

À direita, com Otávio Pereira e Inês Pinto de Moraes, 1987.

2002
Coletiva Rodadas de Negócios Brasil/Uruguai - Conrad - Punta Del 
Este - Uruguai
Correndo Risco II- Museu do Trabalho - Porto Alegre - RS
2003
Artista Presente - Litografias para Porto Alegre - lançamento do Álbum 
Litográfico - Centro Municipal de Cultura - Porto Alegre - RS 
Arfe - Galeria de Artes do Grêmio Naútico União - Porto Alegre - RS 
Pintores no Solar - Secretaria de Estado da Cultura - SEDAC - Porto 
Alegre - RS
Porto Alegre em Foco - Pinacoteca Barão de Santo Ângelo - Instituto de
Artes - UFRGS - Porto Alegre - RS
Empório Artístico 450 - Pateo do Collégio São Paulo - SP
2004
Integrando o Projeto Releitura - Museu Júlio de Castilhos - Porto Alegre - RS 
Quarenta - Homenagem aos 40 anos de Zero Hora - Casa de Cultura 
Mário Quintana - Porto Alegre - RS
Pinacoteca do Navegador - Garagem de Arte - Porto Alegre - RS 
Ano XVIII - Galeria da Vera - Porto Alegre - RS 
Uma Viagem de 450 anos - SESC Pompéia - São Paulo - SP 
O Brasil dos Gaúchos - Centro Cultural Correios - Rio de Janeiro - RJ
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À direita, com Miriam Tolpolar, Romanita Disconzi.Zuneidede Britto Velho, 

e Plínio Benhard - Galeria Banco Francês, 1991 Ao centro com Marga Pasqualini e Leonor Sonnenreich, 1991.
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Obras em museus

Matérias em revista

Museu de Arte de São Paulo - SP
Museu de Arte Moderna de São Paulo - SP
Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro - RJ
Pinacoteca da FUNARTE - Rio de Janeiro - RJ
Museu de Arte de Santa Catarina - Florianópolis - SC
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Porto Alegre - RS
Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre - Porto Alegre - RS
Pinacoteca Municipal de Porto Alegre - RS
Pinacoteca da APLUB - Porto Alegre - RS
Museu de Artes Visuais - Passo Fundo - RS

Revista Vogue - Ano 12, n° 3 - Radha Abramo
Galeria Revista de Arte - nos 10 e 26
Guia das Artes - Ano II n° 8
Guia das Artes - Ano V n° 25
Revista Veja Nacional - Ano 24, n° 29 - Mário Néri
Revista Veja São Paulo - Ano 24, n° 28
Revista Veja São Paulo - Ano 27, n° 22
Revista Afinal - Ano 1985, n° 61 - Angélica de Moraes
Revista Afinal - Ano 1986, n° 99 - Angélica de Moraes
Revista Afinal - Ano 1987, n° 139 - Angélica de Moraes
Revista Isto É - Ano 1987, n° 540
Revista Exame - Ano 9, n° 559 - João Cândido Galvão 
Revista Visão - Ano XXXI, n° 43
Revista Visão - Ano 1987, n° 18 - Alberto Beuttenmuller 
Revista Visão - Ano 1988, n° 35 - Alberto Beuttenmuller

Principais salões

1971
V Salão Cidade de Porto Alegre - Porto Alegre - RS

1974
VI Salão Nacional de Arte de Belo Florizonte - MG
XXIII Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro - RJ
III Mostra de Artes Visuais - Rio de Janeiro - RJ

1976
Bienal Nacional de São Paulo - SP
VII Salão Paulista de Arte Contemporânea - São Paulo - SP 
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