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Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega, s/n9 - Porto Alegre - RS

Até os trinta anos trabalha em vários setores das artes aplicadas. Em 1963 inicia a 
atividade como artista e durante três anos participa de quarenta exposições coletivas no 
Brasil e no Exterior, realiza quatro exposições individuais, obtém doze prêmios, promove 
conferências e debates sobre arte e realiza vários murais públicos em Porto Alegre. Em 1967 
decide afastar-se do circuito de arte e inicia pesquisa analítica da forma artificial.

Em 1968 aceita convite para prosseguir sua pesquisa na Universidade de Brasília. Na UnB 
leciona diversas disciplinas teóricas e práticas, escreve livro sobre a natureza social do 
fenômeno artístico e monografia sobre o ensino do desenho e chefia o Departamento de 
Desenho.

Local: Pinacotecas e Galeria I
Abertura: 3 de agosto de 1995, às 19h
Período da exposição: de 4 a 27 de agosto de 1995
Visitação: de terças a domingos das lOh às 17h

Em 1974 deixa a UnB, obtém a Bolsa Guggenhein e viaja para os Estados Unidos onde, 
com o documento "Project for Research on Form'',é admitido como fe//owjunto ao Center 
for Advanced Visual Studies do Massachussets Institute of Technology. Ali ensina no curso de 
pós-graduaçáo em Arquitetura, realiza pesquisa buscando uma codificação da forma física 
para aplicação industrial computadorizada, elabora vários projetos para esculturas topo
gráficas e participa das exposições do C.A.V.S.

De volta ao Brasil, retoma a carreria artística e passa a lecionar na PUC-Rio e na Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage. Em 1977 mostra propostas para paisagens artificiais em São 
Paulo e Brasília, expõe coletivamente em Belgrado, Miláo, Brasília e São Paulo e, individual
mente, na Petite Galerie do Rio, além de vencer concurso para o Marco Comemorativo da 
Rodovia dos Bandeirantes na capital paulista.

De 1978 em diante trabalha no projeto final e fiscaliza a construção do Marco 
Comemorativo, participa de exposições coletivas em Lubianca (Grupo Lujni), no Rio (Amé
rica Latina-Geometria Sensível) e em São Paulo (Objeto na Década de 60 e Panorama da 
Arte Brasileira).

Em 1982 vence concurso para o Monumento ao Corpo de Bombeiros da cidade de 
São Paulo, patrocinado pela EMURB.

Em 1984 vence o Concurso Dupont para novos usos da Lycra.
Em 1985 ganha medalha de ouro no Concurso Los Cipreses, Buenos Aires, para relevo 

mural de 1500 metros.
Em 1986 obtém bolsa do CNPq para pesquisa de usos estruturais de tubos de PVC. 
Em 1988 realiza exposição individual no Parque Lage e participa de várias exposições

Apoio: AAMARGS-Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Vinícola Aurora
Prawer - Chocolate Caseiro de Gramado

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria de Estado da Cultura 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
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COOP. VINÍCOIA AURORA I.TDA

PROJETO ARTISTAS GAÚCHOS
MEMÓRIA RECENTE

coletivas.
PAGUEI, QUERO NOTA

Campanha de Combate à Sonegação
Em 1991 expõe no MASP, em 1992 no MAM-Rio e em 1993 no M.A.B., Brasília, DF.



As exposições de Avatar Moraes, no MARGS, sintetizam o universo de interesses 
formais do escultor, um percurso que envolve alternância de linguagens, uma 
ruptura momentânea com a identidade de artista e pesquisas teóricas e formais 
sobre arte.

- Como você vê a evolução do seu trabalho, de uma linha mais pop para uma 
composição formal de siginificado mais estético?

- Acho que as duas linhas - expressiva e formal - coexistem há muito tempo no 
meu trabalho. A série de caixas, por exemplo, tinha elementos formais muito 
disciplinados e, antes disso, já trabalhava com pintura abstrata. Não vejo isso como 
uma ruptura, mas como uma alternância de linguagens.

- Em 67 e 68, você participa da Bienal de São Paulo, conhecida como Bienal 
do Pop, da Nova Objetividade Brasileira e da V Bienal de Paris e, de repente, 
interrompe sua produção e as exposições.

- Foi uma opção. Recusei a identidade de artista. Naquele início de "carreira" 
bem sucedida - e exatamente por isso - percebi que tudo aquilo que eu tinha 
aprendido nos livros de teoria da arte não correspondia à "arte acontecendo", ao 
lado "real" do acontecimento artístico, ou seja, aos mecanismos de consagração 
do artista, de comercialização do objeto de arte. Esse questionamento resultou num 
estudo sobre os aspectos históricos e sociológicos da arte. Ao mesmo tempo passei 
a pesquisar, com objetivos heurísticos, não artísticos, a forma pura e física, um 
trabalho desenvolvido na Universidade de Brasília e no Massachussets Institute of 
Technology nos Estados Unidos.

- Por que você voltou ao circuito de exposições?
- Voltei porque amadurecí, fiquei mais tolerante com esse jogo de faz-de-conta 

que, no fim, perpassa todos os aspectos da vida. Depois de um período em que 
trabalhei bastante na criação de monumentos e de projetos para espaços públicos, 
me sobrou tempo. Então, voltei a expor.

- E esse personagem, esse sujeito que aparece com freqüência nos seus 
desenhos?

- Trata-se de uma série de historinhas específicas. Elas surgiram pelo simples 
prazer de utilizar uma lapiseira num exercício formal. Talvez esse personagem tenha 
alguma coisa de mim, mas não tenho certeza.

Exposição de Avatar Moraes no MARGS

São duas exposições diferentes e complementares.

Uma se compõe de trinta obras abstratas, esculturas e desenhos. Os 
desenhos - grafite sobre papel e lápis-cêra sobre tecido - exploram as 
possibilidades expressivas de texturas de máxima saturação gráfica. As 
esculturas enfatizam a estética da simplicidade e da clareza formal. Em 
madeira e laminados plásticos, as peças têm como constantes o corte 
exato e oblíquo, contraste marcado entre curvas e retas, superfícies 
planas, foscas e lisas, arestas precisas, ângulos nítidos, cores discretas.

Obras da mesma linha compunham as recentes exposições de 
Avatar Moraes no Museu de Arte de São Paulo, no Museu de Arte 
Moderna do Rio e no Museu de Arte de Brasília.

Os estudos da outra exposição já foram mostrados nas galerias da 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio. São cerca de dois mil 
pequenos esboços que registram o surgimento e desenvolvimento de 
esculturas e de objetos os mais variados. Por serem espontâneas e não- 
elaboradas, estas anotações têm efeito demonstrativo sobre o processo 
de criação de Avatar Moraes.
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(Entrevista concedida a Cida Golin em julho de 1995)


