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Todo povo tem história.
Do passado rumo ao futuro, a preservação da 

herança cultural dá sentido à existência humana em 
cada espaço geográfico e em cada tempo.

No evolutivo contexto de globalização, o 
particular se projeta como valor fundamental na 
composição do mosaico cultural que identifica a 
nação.

Na construção dessa identidade, muito 
empenho deve ser dispendido para que não se 
percam elementos importantes pelo caminho, no 
transcorrer dos anos.

É com esse intuito que a Caixa Econômica 
Federal promove mais uma edição do projeto "Caixa 
Resgatando a Memória", enfocando Paulo Fernando 
Gonçalves Peres, um mestre de muitos artistas da 
contemporaneidade gaúcha, além de produtor de 
vasto e importante acervo que enriquece a história 
cultural do Rio Grande do Sul e de nosso país.

Com Paulo Peres, neste nono evento e quarto 
ano consecutivo do "Caixa Resgatando a Memória", 
a Caixa Econômica Federal continua prestando a sua 
homenagem à comunidade através da valorização e 
preservação de sua memória cultural.
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Paulo Peres
Programação

"Trajetória"
Galeria da Caixa/RS

• Inauguração: 22 de junho, 19h
Período: 23 de junho a 6 de agosto de 1999
Visitação: horário bancário
Rua dos Andradas, 1000 - sobreloja
Fone: (051)225 9537
CEP 90020-007, Porto Alegre, RS Com a concretização deste nono evento do projeto "Caixa Resgatando a 

Memória", a Caixa Econômica Federal volta a firmar seu nome como entidade 
também preocupada com o processo artístico-cultural brasileiro.

Acostumados à falta de continuidade da maioria dos projetos culturais, 
queremos parabenizar a Caixa pelo interesse e seriedade com que vem 
abordando esse projeto já consolidado entre a comunidade artística gaúcha, a 
mídia e o público em geral.

Paulo Peres é o homenageado desta edição do "Resgatando a Memória". 
É um artista cuja liberdade e espontaneidade no seu traço e singeleza na 
utilização do material o tornam um constante pesquisador que não se acomoda 
ao bom resultado; pelo contrário, sempre procura novas soluções, numa 
permanente atualização, obtendo resultados próprios da contemporaneidade. 
Para ele, qualquer material é passível de ser utilizado como elemento plástico. 
Sua criatividade e domínio do espaço bem demonstram essa afirmativa.

Como educador, com trânsito pelo Atelier Livre de Porto Alegre, pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade Federal de Santa 
Maria, orientou várias gerações de artistas, principalmente entre os da década 
de 70, sendo freqüentemente citado por eles em suas entrevistas e currículos 
cujas informações atestam seu legado.

Trazer a público a produção de Paulo Peres em outro registro do 
"Resgatando a Memória" nos oportuniza a documentação da obra desse artista 
como uma outra extensão da produção de arte sul-rio-grandense, registrada e 
resguardada do esquecimento graças à importante chancela da Caixa 
Econômica Federal.

"Desenhos — Década de 90"
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

• Inauguração: 29 de junho, 19h
Período: 30 de junho a 1o de agosto de 1999
Visitação: terça a domingo, das 10 às 17h
Praça da Alfândega, s/n2
Fone: (051)227 231 1
CEP 90010-150, Porto Alegre, RS

A obra atual de Paulo Peres é abordada pela Secretaria 
Municipal da Cultura de Porto Alegre na exposição:

"Pinturas Recentes"
Galeria Iberê Camargo

• Inauguração: 1s de julho, 19h
Período: 2 a 25 de julho de 1999
Visitação: terça a domingo, das 13 às 19h
Usina do Gasômetro, Av. Pres. João Goulart, 551
Fone: (051) 212 5979
CEP 90010-120, Porto Alegre, RS Marisa Veeck



AS TRILHAS DO FAZER

Os caminhos do artista Paulo Peres são traçados por utopias sonhadas para o 

imediato e que se concretizam na poíesis do cotidiano.
Cada artista estabelece um ritual próprio para seu processo de trabalho. 

Paulo Peres dirá não ter ritual, não ter um fetiche que desencadeie seu fazer, e que 

este decorre por vezes, sem uma intencionalidade pré-estabelecida, já que para ele 

"a idéia pré-concebida é o limite e o funeral do artista". No entanto, ao observar 
alguns condicionantes, ele estabelece suas normas, como a preferência por 
trabalhar à noite, sozinho, sem nenhum outro olhar, sobretudo quando pinta, pois, 
como afirma, "cada pincelada contém vida". Os pincéis, as tintas, uma corrente de 

ar, a luz difusa, a superfície ainda intocada do papel são os parceiros a partilhar os 

primeiros traços, linhas emergentes que na divagação do gesto engendram 

estruturas que se concretizam em imagens. Igualmente a esses condicionantes 

externos à obra, também se evidenciam obediências intrínsecas resultantes da 

intenção impregnada â linguagem.
É possível ainda salientar, independente de sua aquiescência, que existem 

outras regras norteadoras para a condução de seu trabalho, como a tenacidade e 

persistência, mesmo que essas não se evidenciem objetivamente na obra; neste 

caso, são suporte para a mesma. Para nós, é a soma da tenacidade e persistência

. __.

Blanca Brites



que, convertendo-se em um amálgama, permitem a Paulo Peres seguir, no 

cotidiano atual, tendo a arte como prazer espontâneo na vida.
Foram esses princípios que, de uma parte, lhe incentivaram ao trabalho em 

ritmo contínuo, e de outra, lhe garantiram uma autoproteção e resistência, 
liberando-o da gratificação imediata que a aceitação e o reconhecimento público 

propicia. Ele espontanemente se retrai, dando-se o direito de rarear suas mostras. 
Embora Paulo Peres tenha sempre se mostrado avesso e reticente às exigências do 

sistema das artes, este o reconhece e legitima o diálogo que aqui nos propomos, 
ao seguir os meandros de sua obra.
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PERCURSO COLETIVO

Paulo Peres finaliza o curso de Artes no Instituto de Artes em Porto Alegre. Na 

etapa seguinte, faz aperfeiçoamento em pintura com Ado Malagoli e participa de 

salões e exposições, percurso clássico dos jovens que se iniciavam neste campo.
De imediato, se engaja na atividade docente como um dos fundadores do 

Curso de Artes na Universidade Federal de Santa Maria. Posteriormente, passa a 

lecionar desenho na instituição onde se formou, junto à Cristina Balbão, presença 

fundamental, tanto como professora quanto como colega.
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Av. Azenha, aguada de nanquim s/papel, 1960, 22,9 x 33.6cm.



Com Regina Silveira, Emo Lippmann e Antonio Gutierrez, Peres participou do 

grupo que, sob orientação de Iberê Camargo, foi o germe do atual Atelier Livre. 

Primeiro como aluno e posteriormente como professor, acompanhou as mudanças 

de espaço e de preceitos desta instituição, participando também da estruturação 

da oficina de gravura em metal do Atelier.

De sua oficina de desenho, acompanhou a trajetória dos que se lançavam na 

incursão artística, como Alfredo Nicolaiewsky, Cavalcante, Carmem Moralles, Ana 

Alegria, Anico Herskovits.

Paulo Peres fez da atividade de ensino, tanto a formal como a livre, uma 

partilha coletiva, e deu a esta, embora de maneira distinta, importância equivalente 

ao seu trabalho individual. Identifica-se com a geração que via o exercício artístico 

como possibilidade de crescimento individual e coletivo, como ação transformadora, 

correspondente aos dogmas da modernidade.
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NO CAMINHO DA OBRA

Ateliê Livre, xilogravura, 1961, 25 x 17,8cm.
Em primeira instância, o papel. A presença concreta do papel é básica para 

este artista que optou pela bidimensionalidade. Para ele, este é o suporte-



componente do desenho, da gravura, e mesmo da pintura. Sem apoiar-se no seu 

valor matérico, utiliza todo e qualquer tipo, do requintado fabriano ao papel de 

embrulho, tratados tanto para esboço como para o trabalho final. Mas de que 

maneira classificar o trabalho desse artista como finalizado, já que ele se permite 

retomá-lo indeterminadamente, acrescentando novas linhas, cores, colagens ou 

outras diferentes intervenções?
Neste sentido, ao abandonar os preceitos do traço final ele se avizinha no 

desenho, ao que a contemporaneidade classifica como arte em constante 

processo, muito embora não seja sua intenção seguir por esses rumos.
7/
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UNHA COMO TRAJETÓRIA

"A linha flerta com a forma, se mantém um tempo em uma forma ou uma 

figura para, rapidamente, se escapar e reencontrar este gesto, trajeto ou traço 

fundido no espaço"1.

Um olhar retrospectivo, independente de demarcação técnica e cronológica, 
permite identificar sua fidelidade à figuração, elo que permeia a diversidade de sua

sem título, aguada de nanquim s/papel, déc. 60, 32 x 22,5cm.



obra. Figuração esta sempre presente, seja nas linhas limpas, rápidas do desenho - 

tal como ocorre nos desenhos que registram, por exemplo, as férias na praia e o 

domingo no parque - seja nos desenhos que seguem por caminhos do devaneio, 

ou ainda na pintura na qual, por evidência da cor, a figuração passa a conversões 

mais complexas.

Identificando-se como herdeiro da modernidade francesa, nada mais natural 

que o respeito-encantado por Picasso permaneça ainda hoje, somando-se ainda à 

admiração por Henri Matisse, Paul Klee, Juan Miró, Marc Chagall, os quais ele 

apresenta como primeiros condutores de seu sonho artístico, e que o marcarão, 

não só. mas também pelo grafismo.

Este grafismo, como já citado, pode mostrar-se na linha sutil quase fugidia ao 

olhar, contínua, incisiva ou ainda, uma "linha mil e uma vezes batida, rompida, 

retomada, trabalhada no avesso e no direito e em suas espessuras"2.

■
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GRAFIA EM EVIDÊNCIA

O menino que na escola sempre se destacava no desenho tinha também o 

gosto pela escrita solta, prazer que permanece, e que por vezes, se mescla em 

seus desenhos como palavras livres, texto sintético que surge como flashes ora
sem título, aguada e nanquim s/papel, 

1970, 48 x 33cm.
sem título, nanquim s/papel, 

1971,42 x 30cm.



enigmáticos, indecifráveis, diluídos na cor, ora límpidos, independentes. Por vezes 

são subjacentes ou posteriores, mas se ajustam em igual valor à construção do 

desenho, indicando outros significados à imagem. Autônoma, sem vincular-se ao 

sentido das imagens, a escrita permite leitura própria. Mantém um duplo jogo de 

sentidos; a grafia da escrita converte-se em desenho, assim como as imagens 

tornam-se escrituras para leituras múltiplas.

Particularidade a ser ressaltada é que Paulo Peres trabalha a escrita 

espelhada, da esquerda para a direita, valendo-se tanto da mão esquerda como da 

direita, acrescendo assim a carga de significados interpretativos. Jogo prazeroso 

que ele exercita não só em seus desenhos, mas também no cotidiano deixando 

recados que necessitam do reflexo do espelho para serem decifrados.

Nesse caso, o uso da escrita espelhada, mesmo quando decifrado seu 

sentido, permite, mais facilmente, uma simbiose formal com linhas e cores 

tornando-se um só corpo.

Esse artista, tão impregnado da escrita, raramente dá título a seus trabalhos, 

o que em parte pode ser um legado da modernidade, já que nesta, o título era visto 

como indução à interpretação, bem como "re-presentaçâo" da obra.

Eliminar o título era também liberar a imagem. Mas a obra, por si, está 

disponível e à mercê de todos os olhares que dela se valem: "uma imagem é para 

sempre e defmitivamente, enigmática, (...) ela tem seis bilhões de versões

7514

sem título, aguada e nanquim s/papel, 1973, 18,2 x 24cm.



potenciais (tanto quanto de seres humanos) das quais nenhuma é mais autorizada 

(nem mesmo a do autor vale mais que as outras)"3.
Pra esse artista, mesmo que aparentemente se diga e independente das 

consequências de seu trabalho, é sem dúvida para compartilhar outros olhares que 

ele compõe seu percurso.
No início o traço... a linha potencial... o desenho ainda em suspenso, preso a 

uma sensação de plenitude que comporta todos os prazeres e dores. É a passagem 

por essas trilhas que indiretamente Paulo Peres nos faz partilhar.

777 6

Blanca Brites, Bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Doutora em História da Arte 
Contemporânea pela Sorbonne, Paris, França. Professora de 
História, Teoria e Crítica na Graduação e Pós-Graduação em Artes 
Visuais do Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, RS.

Notas bibliográficas

1 Mèredieu, Florence de. Historie maténelle & immatérielle de l'art moderne. Paris, Bordas, 1994, p. 177.
2 Idem
3 Debray, Régis. Vie et mort d 1'image. Paris, Gallimard, 1992, p.79.sem título, aguada de nanquim s/papel, 

1973, 42 x 31cm.
sem título, gravura/água tinta, 

1975, 30 x 20cm.
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sem título, gravura, prova de estado, 1975, 20 x 29.5cm.sem título, desenho/projeto p/gravura, 1975, 21 x 30cm.

1918

I
! sem título, gravura/água forte, déc. 70, 19,5 x 29,5cm.

sem título, gravura/água tinta, 1975, 20 x 29,5cm.



20 21

sem título, nanquim e aquarela s/papel, 1976, 34,6 x 24cm. sem título, nanquim s/papel, 
1978, 19,5 x 13cm.

sem título, nanquim s/papel, 
1979, 20,4 x 9cm.
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sem título, lápis e aquarela s/papel, 1980, 14,4 x 13,3cm. sem título, aquarela s/papel, 1981, 23,5 x 24,2cm.



sem título, guache s/papel, 
1993, 20 x 26cm.

sem título, guache e nanquim s/papel, 1985, 23 x 21cm.
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sem título, técnica mista s/papel, 
1993, 33,5 x 19cm.

sem título, técnica mista s/papel, 1993, 17,3x 12,6cm. sem título, aguada e nanquim s/papel, 
1993. 28 x 17cm.
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sem título, guache e nanquim s/papel, 1994, 36 x 25cm. 
sem título, colagem e aguada s/papel, 1994. 35 x 25cm.
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sem título, técnica mista s/papel, déc. 90, 23,8 x 32cm.

sem título, guache s/papel, déc. 90. 19,7 x 14,7cm.
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sem título, acrílica e colagem s/papel, 1998, 20 x 24,5cm.

sem título, acrílica e colagem s/papel, 1996, 21,5 x 23cm.
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sem título, acrílica s/tela, 1999, 50 x 70cm.sem título, acrílica s/tela, 
1999, 70 x 50cm.

sem título, acrílica s/tela, 
1999, 70 x 50cm.



PAULO PERES
Arroio Grande, RS, 1935

Realização

CAIXADesenhista, gravador e pintor, lecionou no Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, no 
Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, na Universidade Federal de 
Santa Maria, Santa Maria, RS, na Escola Superior de Artes de 
Cachoeira do Sul, Cachoeira do Sul, RS e no Festival de Inverno de 
Ouro Preto, MG.
Possui obras no Acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagolí, Porto Alegre, RS.

1986 - 25 Anos de Atelier Livre, Porto Alegre, RS,
1991 - 30 Anos de Atelier Livre, Porto Alegre, RS.
1993 - Uma Visão Plástica - 50 Anos de Filosofia. Reitoria da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS.

1994 - Relógio do Sol, Casa de Cultura Mário Quintana,
Porto Alegre, RS.

1995 - Águas de Março, Casa de Cultura Mário Quintana,
Porto Alegre, RS.

1996 - Catálogo 95. Casa de Cultura Mário Quintana,
Porto Alegre, RS.

- Aniversário da Cidade de Arroio Grande, Arroio Grande, RS.
- 25 X 25. Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de 

Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS.

1997 - II Porto Alegre em Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta,
Buenos Aires, Argentina.

- Homenagem às Alices, Instituto de Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.

- 26 X 26. Casa 26, Porto Alegre, RS.
1998 - Painel, TV Com RBS. Porto Alegre, RS.

- Arte Postal. Casa 26, Porto Alegre, RS, e Bali State 
University, Muncie, Indiana, USA.

- Vista de Porto Alegre X Um Novo Olhar. Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagolí, Porto Alegre, RS.

- Arte Erótica, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli, Porto Alegre, RS.

- Gatos Et Artistas, Casa 26, Porto Alegre, RS.
1999 - Arte Erótica. Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, Pelotas. RS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Marisa Veeck 
Autoria do projeto 
e Curadoria geral

Blanca Brites 
Curadoria artística e textoExposições individuais

1961 - Guaches, Aliança Francesa, Porto Alegre, RS.
1971 - Desenhos, Galeria de Arte, Touring Club do Brasil,

Porto Alegre, RS.
1973 - Desenhos e Gravuras, Comemoração do Centenário de 

Arroio Grande, Arroio Grande, RS.
1993 - Presença de Paulo Peres, Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS.
1999 - Trajetória, Galeria da Caixa/RS, Porto Alegre, RS.

- Desenhos - Década de 90. Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS.

- Pinturas Recentes, Galeria Iberê Camargo, Usina do 
Gasômetro, Porto Alegre, RS.

F. Zago/Studio Z 
Fotografia

Mário Róhnelt 
Design gráfico

Ester Mambrini 
Consultoria e revisão de textos

Anete Abarno 
Design da exposição

Principais exposições coletivas
1961 - XV Salão Municipal de Belas Artes, Belo Horizonte, MG. 
1963 - I Salão Cidade de Porto Alegre, Porto Alegre, RS.
1966 - Arte Hoje, Museu de Arte do Rio Grande do Sul,

Porto Alegre, RS.
1967 - II Salão Cidade de Porto Alegre, Porto Alegre, RS.
1972 - Artistas Gaúchos, Punta dei Este, Uruguai.
1973 - Arte Gaúcha, Museu de Arte de Santa Catarina.

Florianópolis, SC.
1974- Seis Artistas Gaúchos. Galeria Carlitos, Rio de Janeiro, RJ. 
1975 - Cinco Desenhistas. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, RS.
- Arte Gaúcha Contemporânea, Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre. RS.
1977 - Professores de Ontem e Hoje, Instituto de Artes,

Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS.

- Artistas Gaúchos. Galeria Credicard. São Paulo, SP.
1978 - 17 Grabadores Gaúchos, Club dei Grabado, Montevideo,

Uruguai.

Estado do Rio Grande do Sul 
SECRETARIA DA CULTURA

Capa: sem título, guache s/papel. 1997, 25 x 15,6cm. 
4a capa: sem título, guache e colagem s/papel, 

déc. 90. 26 x 21cm.
M A R G SPrêmios

1960- Prêmio Aquisição Desenho. X Salão Brasileiro Universitário, 
Belo Horizonte, MG.

1963 - Prêmio Aquisição, VII Salão da Associação Francisco 
Lisboa, Porto Alegre, RS.

1969 - II Prêmio de Desenho, V Salão de Arte Religiosa Brasileira, 
Londrina, PR.

1975 - Prêmio Aquisição de Gravura, II Salão de Artes Visuais da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, RS.

- Menção Honrosa em Gravura, Salão de Arte Polícia Militar 
do Rio de Janeiro, RJ.

1976 - Menção Honrosa em Desenho, VII Salão de Arte Religiosa
Brasileira, Londrina, PR.

As reproduções de obras constantes do catálogo e do 
folder/convite que acompanham o evento foram gentilmente 

cedidas por Studio Z.

Fone/Fax: (051) 226 4940

Fotolitos: Megaprint 
Impressão: Trindade

Rua Souza Reis. 262 - Porto Alegre. RS 
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Tiragem: 2000 exemplares
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