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No período de um ano, Otto Sulzbach desenvolveu uma saudável pesquisa em 
torno do resíduo industrial de borracha. A idéia surgiu após visitar uma fábrica de peças 

automotivas, na cidade de Novo Hamburgo/RS, que lhe ofereceu a matéria prima para ser 
utilizada em sua obra. Estava criado um desafio que Otto enfrentou com talento e lucidez 
criando uma nova maneira de reaproveitar o material, rico em formas, texturas e 

propriedades químicas. Através de recortes, colagens, modulações, sobreposições, foram 
surgindo trabalhos que também demonstram a habilidade manual do artista para a 

construção racional e sistemática dentro de um caracter orgânico.
A mistura deste material maleável, de estrutura industrial, resultou numa relação 

entre o existente e o inusitado. Utilizando os resíduos descartáveis pela indústria, criou 

configurações esculturais complexas com associações figurativas que ganham mais vigor 
pelo preto constante das peças e instalações resultantes.

Nesta pesquisa é notória a união entre as artes povera e minimalista, duas 

correntes que foram populares entre artistas contemporâneos da década de 60. Ambas 
recorrem a indústria. A primeira busca o lixo; a outra, material de ponta. Uma tem linguagem 

caótica enquanto a segunda é modulada e organizadora.
Otto Sulzbach uniu tudo isso através de intervenções nos resíduos, construindo 

uma obra que após concluída adquire vida própria e dessa forma se insere no panorama da 
arte contemporânea.

DECIO PRESSER*

* Jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curador e crítico de arte



S/TÍTULO, borracha industrial, 150 x 150cm, 2005.



S/TÍTULO, borracha industrial, 120 x 120cm, 2005





S/TÍTULO, borracha industrial, 120 x 120cm, 2005
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S/TÍTULO, borracha industrial, 80 x 80cm, 2005
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S/TÍTULO, borracha industrial, 150 x 40 x 12cm, 2005



OTTO SULZBACH
Palmeira das Missões RS, 1969

Ingressa em 1995 na faculdade de Arquitetura e Urbanismo Ritter dos Reis. 
Na mesma época inicia pesquisa na área de design e projetos relacionados a escultura 
contemporânea. Utiliza em seus trabalhos materiais diversificados como alumínio 
injetado, aço inox, vidro, madeira e tinta automotiva. Desde 2002 utiliza a borracha 
industrial em seutrabalho.

Agradeço aos funcionários da Empresa Frenzel pela preocupação 

ecológica e separação das borrachas utilizadas nas obras, também aos 

diretores pelo apoio à cultura e ao trabalho deste artista.

INDIVIDUAIS
É importante salientar que os materiais utilizados são borrachas 

nobres que atendem rigorosas especificações automotivas, que irão conferir a 

longevidade que algumas obras de arte necessitam.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Salas Negras-Porto Alegre, RS 
Casa de Cultura Mario Quintana, Galeria Xico Stockinger- Porto Alegre, RS
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COLETIVAS

Galeria Laura Marsiaj, Múltiplos-Rio de Janeiro, RJ
Jardim Botânico, Arquivo Geral-Rio de Janeiro, RJ
Espaço Cultural dos Correios, Brasil dos Gaúchos - Rio de Janeiro, RJ
Galeria Arte&Fato, Preto no Branco -Porto Alegre, RS
Casa de Cultura Mario Quintana, Sala Augusto Meyer, Quarenta - PortoAlegre, RS 
Casa de Cultura Mario Quintana, Mapeamento das Artes Visuais do RS 
PortoAlegre, RS
MAC/RS, Ocupação do Armazém A4 no Cais do Porto-PortoAlegre, RS 
Galeria Arte&Fato, Acervo Revisitado-PortoAlegre, RS
Espaço do fotógrafo Eduardo Carneiro, Mostra de inauguração- PortoAlegre, RS
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OUTROSTRABALHOS
Parceiros Apoio
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RealizaçãoCasa & Cia, participou de projeto coletivo na mostra - PortoAlegre, RS 

RBS-TV, criação de um cenário-escultura para o programã de moda da 
emissora - P o rto Alegre, RS.
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