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LUIZ BARTH

1941 - Nascimento em Taquara, RS
1965 - Bacharel am Artes Plásticas, UFRGS
1978 - Reside em Berkeley, Califórnia, até 1980
1980 - Master of Fine Arts, Califórnia College of Arts and Crafts
1980 - Reside em Porto Alegre, RS

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
SALAS NEGRAS

de 14 de março de 1 996 
a 28 de abril de 1 996 

Abertura dia 14 de março de 1 996 
das 1 9 às 21 h

Visitação: de terças a domingos; das 1 Oh às 1 7h

1978 - Porto Alegre, RS, Instituto de Artes, UFRGS
1980 - Oakland, Califórnia, Artisfs Gallery, CCAC

- Oakland, Califórnia, Kennedy Art Center Gallery
1981 - Porto Alegre, RS, Galeria de Arte do Centro Comercial 
1983 - Porto Alegre, RS. Cambona Centro de Artes
1986 - Rio de Janeiro, RJ, Galeria Arte Maior

- São Paulo, SP, Documenta Galeria de Arte 
1988 - Porto Alegre, RS, Bolsa de Arte

- São Paulo, SP, Documenta Galeria de Arte 
1990 - São Paulo, SP, Fraletti Rubbo Escritório de Arte

- Porto Alegre, RS, Espaço Cultural BFB

EXPOSIÇÕES COLETIVAS SELECIONADAS Apoio

AAMARGS - Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

1974 - São Paulo, SP, Panorama de Arte Atual Brasileira, MAM
1976 - Rio de Janeiro, RJ, XXI Salão Nacional de Arte Moderna
1977 - São Paulo, SP, XV Bienal Internacional de São Paulo

- São Paulo, SP, Poemas Visuais, Museu de Arte Contemporânea
- São Paulo, SP, Panorama de Arte Atual Brasileira, MAM

1979 - São Paulo, SP, 70 Gravadores Brasileiros, MAC
- Tóquio, Japão, 119 Bienal Internacional de Gravuras de Tóquio, artista convidado

1980 - San Anselmo, Califórnia, USA, The Guilty Bystander Gallery
- Paio Alto, Califórnia, USA, Studio/Performance Gallery
- Sand Diego, Califórnia, USA, National Print Exhibition
- New Canaan, Conecticut, USA, 13 th National Print Exebition
- São Paulo, SP, Panorama da Arte Atual Brasileira

1981 - Maracaibo, Venezuela, Bienal Internacional dei Grabado, artista convidado
1982 - Rio de Janeiro, RJ, V Salão Nacional de Artes Plásticas
1983 - San Juan, Puerto Rico, VI Bienal dei Grabado Latino Americano, art. convidado

- Rio de Janeiro, RJ, VI Salão Nacional de Artes Plásticas
1984 - Taiwan, China, Internacional Print Exhibition
1987 - Taiwan, R.O.C., 3rd International Biennal Print Exhibit
1992 - São Paulo, SP MAC, Destaques das Mostras de Gravura de Curitiba
1993 - Taiwan, R.O.C., The 6th International Print & Drawing Exhibition

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria do Estado da Cultura 

Instituto Estadual de Artes Visuais 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Interior n" 8 - Serigrafia 46 x 66 cm - 1985

PROJETO A GRAVURA NO RS 

"Memória Recente"PAGUEI, QUERO NOTA
Campanha de Combate à Sonegação



Tenho trabalhado com serigrafia desde 1958. Comecei utilizando esta técnica 
somente como um meio de reprodução no campo das artes gráficas.

A escolha de usá-la como um meio de expressão se deve à facilidade de, 
através deste médium, imprimir-se imagens fotográficas, e principalmente ao 
contorno definido possibilitado pelo estêncil de recorte, que permite fazer imagens 
com a clareza visual que desejo.

A serigrafia é essencialmente uma técnica de estênceis. E o estêncil de recorte 
encontra sua mais apropriada e clara concordância com linhas retas, com 
contornos definidos, com ângulos marcados. Resumindo: com uma clareza formal 
geométrica. Além disso, a "lógica" da estrutura linear regular, de um arcabouço 
geométrico, possibilita expressar com maior facilidade minhas idéias.

Desde 1978 tenho me envolvido intensamente em serigrafia. E, por uma 
espécie de "feed-back" regenerativo, este envolvimento intensivo com um meio de 
expressão específico causou uma metamorfose formal em minha iconografia, que 
passou a ser pensada em termos de estênceis, telas e rodos. O médium deixou de 
ser somente um meio para alcançar um fim. Agora ele interpreta um papel na 
criação de formas, e não mais meramente funcionando como um meio de 
reprodução.

Presentemente trabalho com imagens, por exemplo — a imagem da cadeira, a 
do homem recostado, a de dois homens conversando na água, etc, as quais venho 
utilizando constantemente em minhas gravuras. Imagens que incorporei ao meu 
repertório formal por razões que ainda não me sinto suficientemente à vontade 
para explicá-las — exceto que gosto delas. Quero dizer, gosto não por uma 
"beleza"que possa deleitar, mas pelo que elas possam significar. Por estes 
significativos captivos em imagens, por estas qualidades incorporadas nelas que as 
enriquecem com características que elas não tinham por si mesmas, como a da 
cadeira vazia que pode indicar ausência, sugerir convite, etc.

Comecei também a jogar com pontos de fuga, perspectiva aérea e todos esses 
velhos truques visuais utilizados para representar espaço.

Nos trabalhos anteriores a 1978, estava mais preocupado com uma estrutura 
conceituai que unificasse imagens de fontes diversas, com suas influências 
mútuas, umas sobre as outras, quando são unidas e fundidas juntas em uma 
gravura, como nas "colagens"dos surrealistas e nas serigrafias da pop-art.

Os Silêncios de Luiz Barth
Quando à face com os trabalhos de Luiz Barth, o que emana deles com uma 

força singular é uma qualidade de silêncio.

Já conhecia serigrafias do artista gaúcho, de um acabamento artesanal 
perfeito, com uma geometrização realizada com grande correção. Mas ele estava 
seguindo um caminho trilhado por muitos outros. Ele já dominava a técnica, mas 
ainda não falava uma linguagem estritamente individual, ainda não criava uma 
atmosfera.

Num catálogo de uma exposição anterior o próprio Luiz Barth fala de seu "não- 
medo" de influências, o que acho saudável e realista — finalmente somos todos 
filhos de alguém. O bom pintor, em cada obra, reinventa a pintura. Pintando uma 
maçã é como se estivesse vendo uma maçã pela primeira vez. Mas esta reivenção 
também se baseia em algo já visto, já sentido: a solidão urbana e seus silêncios, 
de Hopper. A solidão e os silêncios metafísicos da fase boa de De Chirico. Mas 
Luiz Barth conseguiu reinventar em seus trabalhos o sentido da solidão e a 
qualidade do silêncio, mesmo quando aparecem personagens.

Muitos artistas das novas gerações não gostam de silêncio, nem de silêncios. 
Através de suas diferentes plásticas eles gritam, esperneiam, se contorcem. Falam 
alto em linguagens apenas imitadas, ou nos melhores casos continuadas. Luiz 
Barth fala baixo, respeita e, até, cria silêncios. A sua linguagem tem origens que 
ele não esconde. Mas a linguagem mesmo é dele. Só dele. Exterior n" 11 - Serigrafia 46 x 66 cm - 1987

Nas últimas, este relacionamento tornou-se mais geográfico, mais unificado por 
uma estrutura ótica que possa descrever relações como: interior-exterior, perto- 
longe, reflexos, sombras,etc.

MARC BERKOWITZ 
Rio de Janeiro, fevereiro de 1986. Depoimento de Luiz Barth


