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ANIMAIS DA MATAO Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria do Estado da 
Cultura e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
convidam para a exposição ANIMAIS. Quatro artistas fizeram um puma, uma anta, uma capivara, um lobo- 

guará, um cateto, um graxaim, uma cutia, um quati, um veado-mateiro, 
uma ariranha, um tatu, um jacaré e peixes, e só os deuses das matas do 
Rio Grande do Sul sabem o que mais vem por aí.
Raul Cassou, Paulo Olszewski, Paulo Chimendes e Homero Lima 
trabalham juntos desde 1995. Estrearam com um gigantesco cavalo de 
taquara que transportaram num barco da Ilha da Pintada a Porto Alegre. 
Brocas e o tempo se encarregaram de devolvê-lo ao pó que é nosso 
destino final.
Desta vez se trancaram por anos numa oficina no 4o Distrito onde 
reproduziram os novos animais numa escala de 1:1 com uma esmerada 
técnica e perfeição de entrelaçar e soldar arames. Num emaranhado de 
fios de ferro e cobre procuraram a seiva, a pulsação, a vida secreta das 
florestas. As veias das matas. Na inteligente escolha dos materiais 
traduzem a força da natureza: no cobre, material maleável, dúctil, de 
coloração avermelhada, um metal de transição, o fluir do sangue de 
geração em geração. O cobre fixa o ferro no sangue. O ferro, outro metal 
de transição, heme, é o elemento mais importante do sangue humano, 
obtido na carne de animais. Ele vem da terra e, ao se desfazer, vira terra 
de novo. Cobre e ferro podem formar ligas entre si, transitam. Na 
natureza e nessas esculturas.
Nos animais da Mata sentimos o nascer e morrer, o fluir do sangue, o 
perigo que eles correm. São figuras transparentes, fortes é delicadas ao 
mesmo tempo, brilhantes e de um olhar agudo, cheio de vida, são 
permeáveis, olha-se para elas e através delas para os rios e as matas, para 
o que sobrou delas, como se espíritos fossem. As esculturas nos chamam 
a refletir sobre esta vida selvagem, rica, mas em vias de 
desaparecimento. Mata-se na mata. Mata-se no pampa gaúcho.

ABERTURA

quinta-feira

7 de abril de 2016

19 h

VISITAÇÃO

8 de abril a 8 de maio de 2016

terças a domingos 

das 10 h às 19 h
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