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0 Corpo da Pedra: As Esculturas de Irineu Garcia

Icléia Borsa Cattani

Corpo da escultura

Numa época em que a prática da escultura toma mais do 
que nunca diversos rumos - da desmaterialização à monumen- 
talidade arquitetônica, da utilização dos mídias eletrônicos ao 
resgate de formas e materiais primitivos e a outros caminhos que 
fazem implodir seus limites Irineu Garcia trabalha com o 
corpo da escultura em sua densidade, peso, consistência, textu
ra, e faz disso a força e a atualidade de sua obra, abrindo-se às 
questões que a arte coloca à conteinporaneidade e vice-versa.

Neste trabalho, a força provém do material predomi
nante: a pedra. O corpo que sobressai é o mais permanente: 
granito cinza, ou vermelho, ou preto, que importa? Importa a 
massa, as rugosidades regulares/irregulares da superfície, o peso. 
Imagina-se o corpo a corpo do escultor com a pedra, material 
que oferece resistência e que não admite erros: o árduo trabalho 
de esculpir, a sensibilidade de saber onde e quando respeitar a 
forma natural, deixá-la com suas saliências e reentrâncias. 
Segundo Caillois 1 (1970), a pedra, como todo elemento natural, 
possui ã priori sua linguagem própria. Caberia ao artista a 
disponibilidade para escutá-la e com ela dialogar. Parece-nos 
que essa afirmação poderia ser modificada: a pedra, como todo 
elemento natural, possui seu corpo próprio. Cabe ao artista ser 
capaz de realmente ver, sentir este corpo e transformá-lo, por 
sua intervenção, em obra de arte.

As esculturas aqui presentes são esculturas de pedra, nas 
elemento fundamental por si só seria suficiente. Osquais o



acréscimos - plantas e água, cordames de metal, seixos pequenos, 
pregos, madeira - às vezes complementam seu sentido ou abrem- 

novas significações, às vezes são supérfluos, como enfeites

alguns dos seixos, uma incisão quadrangular numa das pontas, 
não preenchida, fica como espaço virtual, “reserva” de possíveis 
relações...na a

sobre um corpo perfeito.
O trabalho com fôrmas, ao colocar materialmente as 

questões do positivo/negativo, dentro/fora, abriu também para as 
possibilidades atuais dos espaços internos criados, preenchidos 
sobretudo com elementos orgânicos - a maneira como estes se 
integram à pedra aumenta a ambigüidade das oposições citadas.

Os corpos aí estão em sua força; em sua relação dialética 
forma bruta/refinamento; em sua história, que sintetiza 
jetória do artista até este momento; em seus detalhes, que 
lam procuras e as etapas até agora percorridas; 
que os faz presentes, entre o efêmero das plantas e a permanên
cia da pedra.

a tra- 
reve- 

em sua massa,

Materiais

O artista respeita o corpo original das pedras, 
acabamento que revela perfeito domínio técnico, 
corpo, realiza incisões, aberturas, nas quais se revela um rigor de 
formas: quadrangulares, com ângulos perfeitos, ou perfeitamente 
circulares. Essas aberturas são constantemente preenchidas 
água e plantas, com cordames ou pregos de metal, ou, ainda, 
com outras pedras que nelas se encaixam. O artista 
oscilar entre um horror vacun e um despojamento oriental. 
Entre esses dois extremos, o corpo escultórico define-se.

A opção atual de Irineu Garcia é pelo granito, em várias 
de suas cores; se o sentido tátil, presente nas fases anteriores, per
manece impregnado, por outro lado, o tipo de acabamento - sem 
polimento, com leve textura resultante do trabalho de desbaste, 
às vezes com rebarbas deixadas em seu estado bruto - aproxima 
as obras atuais da pesquisa realizada com seixos há alguns anos, 
quando o escultor começou a abandonar progressivamente o 
mármore e o bronze.

Ao granito acrescentam-se, como vimos, outros mate
riais: a madeira, que às vezes serve de suporte; os pregos gigan
tescos, que apenas se encravam na pedra, sem nenhuma função 
de fixação; os seixos naturais, apostos às peças de granito e com 
elas criando um jogo de rebatimentos; as “amarrações” com cor
das de metal, que às vezes servem para fixar peças entre si, às 
vezes estão presentes unicamente por razões formais.

Todos esses elementos vêm de fases anteriores, dos 
“moerões” criados em pedra e trespassados de pregos, ou amar
rados entre si; os projetos com pedras naturais, à beira do 
Guaíba; as madeiras que serviam de suporte para objetos encon
trados e utilizados em estado bruto, criando novos conjuntos...

As plantas e a água têm também sua origem em expe-

com 
mas, nesse

com

parece

Encaixes e formas

Durante longo tempo, Irineu Garcia criou peças, sobre
tudo em mármore, que se encaixavam: duas unidades que cri
avam uma maior, mas que podiam ser desmembradas. A expe
riência do encaixe vem de mais longe: em época anterior, o 
artista criou peças em gesso ou argila, das quais tirava fôrmas; 
estas serviam não apenas para reproduzir as obras, mas sobretu
do para pesquisas de positivo/negativo, de cheio/vazio e dos 
encaixes possíveis entre as peças e suas fôrmas.

Essas experiências continuam atualmente, 
“moerões” que se encaixam entre dois “seixos” gigantes: em

com os

I" "T.



De dentro da trajetória artística do próprio escultor,
como sendo uma síntese de li-

riências anteriores. Há muitos anos, Irineu Garcia vem traba
lhando, paralelamente às esculturas propriamente ditas, com 
projetos ecológicos envolvendo plantas e recuperação de lixo.

Assim, criou, no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, 
uma instalação denominada “Horta”, com plantas colocadas em 
embalagens descartáveis; projetou a recuperação do tronco de 
uma árvore derrubada pelo vento, transformando-a em escul
tura que deveria permanecer no espaço urbano; criou insta
lações em lugares públicos, em Montevidéu, com elementos 
industriais recuperados do lixo que é jogado no rio e que este 
devolve à praia. Todas essas experiências passadas reaparecem 
sintetizadas nas peças atuais, nos diversos materiais utilizados e 
nas suas combinações.

pode-se falar do trabalho atual 
nhas levadas durante algum tempo separadamente: de um lado, 
o trabalho escultórico propriamente dito, de grande refinamen
to formal; de outro, a militância ecológica, presente na campa
nha e nas ações de reciclagem de lixo seco e 
natureza, que se traduziram, muitas vezes, em instalações mo
numentais e efêmeras.

de preservação da

Nas peças atuais, o permanente e o efêmero associam-se 
para criar uma totalidade rica de significações e de alta quali
dade artística. A mudança em relação aos trabalhos anteriores 
revela, portanto, em seu bojo a coerência e a atualidade de um 
pensamento estético que assume todos os riscos advindos de sua 
coragem de mudar a fisicalidade mesma das obras, de errar e de 
acertar, de apostar na força e na fragilidade.

Icléia Cattani - Crítica dc arte - Porto Alegre, RS. Brasil.

Síntese e atualidade

O trabalho atual de Irineu Garcia destaca-se por várias 
outras razões. As obras possuem aspecto monumental, mesmo 
quando de pequenas dimensões, sugerindo, todas, a possibili
dade de uma expansão. As peças maiores causam verdadeiro 
impacto visual e indicam a tendência contemporânea, de alguns 
escultores, de efetivamente ocupar o espaço ambiente, mas sem 
que suas esculturas se tornem elementos arquitetônicos.

A presença de plantas e de água marca outro aspecto de 
contemporaneidade da obra, ligando-a a toda uma tendência 
atual que une a arte à ecologia. Destaca-se que, em sua for
mação, foram importantes os contatos com Roberto Burle Marx, 
Frans Krajcberg e, no plano internacional, com a escola de 
Montevidéu. Em período mais recente, foram relevantes os con
tatos com escultores da América Latina, sobretudo em estadia 
no Chile, onde criou uma obra para o parque público e par
ticipou de debates sobre as relações obra de arte-natureza- 
espaço urbano.

l.Caillois, Roger. L écriture des pierres. Genebra, Albert Skira Ed, 1970.



Irineu Garcia: artista zen y artista gaúcho

Luis Felipe Noé “Unimos treinta rádios y Io Ilamamos rueda, pcro cs cn cl 
gran espacio vacío donde reside Ia utilidad de Ia rueda. 
Moldeamos arcilla para hacer un jarro, pcro cs cn ei espa
cio vacío donde reside Ia utilidad dei jarro.
Abrimos Ias puertas y las ventanas cuando construimos una 
casa, son estos espacios vacíos los que dan utilidad a Ia casa. 
Por Io tanto, igual de que nos aprovachamos de Io que cs, 
deberíamos reconocer Ia utilidad de Io que no es”
Lao - Tse (Tao - te - ching, XI)

^Irineu Garcia es un escultor? Ante todo es un artista 
iQué es esto? Hace pocos dias a una joven le dije que creia que 
ella era una artista y me preguntó “<iQué es eso?” Coleridge 
decía que “el fenômeno llamado arte consiste en convertir la 
naturaleza en pensamiento y el pensamiento en naturaleza, lo 
exterior en interior y lo interior en exterior”. Por lo tanto 
artista es quien es capaz de hacer la magia de estas reinver- 
siones. Pero pensamiento aqui no es el que se explica sino el 
que se muestra. San “Agustín contestaba “Cuando lo pienso, lo 
sé, cuando lo explico no lo sé”. Ese no saber e ir sabiendo en 
la medida que se va formulando el pensamiento, no como 
explicación lógica sino como revelación sensible en el hacer, da 
la clave de su relación con la naturaleza y de lo exterior con lo 
interior. Artista es quien trata de “decir” en su hacer lo que no 
se puede decir con las palabras. Y esto es así hasta para los 
poetas. “La poesia trata de decir con palabras lo que las pa
labras no pueden decir”, afirmaba Aldo Pellegrini. En lo visu
al artista es quien propone una mirada.

Pero reitero la pregunta Irineu Garcia es un escultor? 
El lo dice: “No entiendo la escultura como un objeto. Entiendo



Ia escultura como un espacio” El espado vacío es lo positivo, 
no una ausência. Irineu es muy coherente porque justamente 
relaciona elementos incoherentes entre sí y los une en un 
común sentido. Podría decirse de sus obras que son instala- 
ciones. Pero este gênero no es de por sí muy claro porque al 
final toda escultura o todo cuadro terminan instalados en un 
espacio. Cuando se dice “instalaciones” se quiere poner de 
relieve la interrelación de los elementos que la componen. Esta 
interrelación está dada por el espacio. Irineu no trabaja el vo- 
lumen, sino el vacío, “Existen cosas que valen por su ausência” 
dice.

<

Irineu Garcia es un artista zen. Se lo dije hace unos 
meses. El no lo sabia. Le hice conocer entonces un libro sobre 
estética taoísta. Luego de vários meses me dice: Soy un artista 
zen. Y lo es genuinamente porque lo es naturalmente, y no por 
opción intelectual, “Todo espacio que percibimos está dentro 
de otro espacio más amplio”, escribe. Otra anotación suya: “El 
espacio de la mirada está condicionado por la vivência dei ho
rizonte dei cuerpo y el horizonte dei mundo. Esta transito- 
riedad es el tieinpo que me interesa”.

Esta exposición está dividida en tres sectores. Primero, el 
propiamente zen, pero como él lo es de la forma más natural, 

de serio no es oriental, sino de Rio Grande do Sud. 
Una sierra fue horadada para extraer piedras de construcción. 
Estas piedras, sin embargo, por “vicios” constructivos luego 
quedaron abandonadas. Irineu las recoge 
fanos, las trabaja y les da lugar en cada una a plantas. Cien 
piedras reconstruyen un “otro” paisaje amorosamente conquis
tado. Una frase suya acompana esta presentación: “Mi mate
rial de trabajo soy yo en relación con el medio donde estoy”

Segundo, una transición, pero muy importante: ocupa 
el centro de la escena. Pequenas piedras para dar lugar a

su manera

como a nihos huér-



piedras más grandes con puentes entre unas y otras. Y siempre 
un verde que emana de ellas <;Es “el perfume de la piedra” dei 
que habla Irineu? Pero también hay chapas metálicas sobre las 
cuales descansan esculturas (volúmenes) de piedras superpues- 
tas. Pero en ellas se abren ventanas. El “sentir consistência de 
la matéria” se alterna con “un poder llegar” a otro mundo, que 
significa la ventana. El viejo aprendiz de la vida que es Irineu 
sigue en la experiencia de mirar y tocar. Las alterna, las hace 
convivir, las opone. La piedra se toca; por la ventana se mira, 
“Me gustaría hacer con las piedras lo que la primavera hace 
con la naturaleza”. Esta frase sehala el espíritu de esta insta- 
lación. Aunque, para decir verdad, esta es una instalación re
lativa porque las esculturas propiamente dichas conservan su 
individualidad.

Pero, Irineu es además de un artista zen, un artista gaú
cho. He aqui su parte barroca, que es la tercera. Las piedras 
dejan lugar a los cuernos, las plantas son sustituidas por los 
cueros. El budismo implícito da lugar a las cristianas cruces. La 
tierra roja de misiones recuerda el caminar por otras sendas 
anteriores que eran de piedras. Las viejas maderas de cons- 
trucción y las chapas metálicas acondicionan la presentación 
general de esta instalación. Aunque es de admitir que la serie 
“vía sacra” presenta obras individuales, cruces personales. El 
conjunto está dominado por este axioma: “Hay cosas que el eco 
hoy calla hasta que el viento sopla”. En todo este sector gaúcho 
su frase “Me gusta sentir la consistência de la matéria” toma un 
especial significado.

Irineu Garcia (arquitecto, paisajista, escultor, pintor en 
un amplio sentido de la palabra, poeta y filósofo implícito) 
oculta todo esto bajo la apariencia de escultor. “La percepción 
de si mismo es una necesidad para orientase en el medio”, dice.

Luis Felipe Noé - Artista plástico - Buenos Aires, Argentina.



Meu material de trabalho sou eu mesmo
em interação com o meio 

em que eu me encontro

Exposição

quais cada peçaTrês grandes conjuntos de espaços 
torna presentes inúmeros outros espaços em um desdobrar-se 
infinito, compõem esta exposição. São paisagens que o olhar e 
o corpo percorrem por diferentes possíveis vias.

nos

O primeiro conjunto - Passagens - remete à questão da 
transitoriedade urbana. O artista busca interferir no vai-e-vem 
da cidade, resgatando pedras de antigas casas demolidas, para 
criar uma nova paisagem.

No segundo - Paisagens interiores de rebeldia - o
cascalho branco, instaura um vazio nebuloso, de onde 
emergem pedras, cujas recuperam a memória dos brinquedos 
de infância, em um jardim imaginário.

O terceiro - Missões - incorpora uma série do univer
so das estâncias de gado e da região missioneira. São signos de 
uma história local que perpassa a humaninade animal de todos 
os lugares.

Vídeos com cenas tomadas o longo do trabalho de 
pesquisa são apresentados junto a cada espaço. De forma livre 
e descontínua, elas oferecem ao espectador uma experiência de 
entrada no olhar do artista. Frases escritas nas paredes, trazem 
um pouco mais de seu pensamento.

É proposta desta amostra trabalhar sua identidade e 
memória em diálogo com seu meio, expressando uma realidade 
plena de mistérios, belezas e temores.



18 19



Gostaria de fazer com as pedras o que a 

primavera faz com a natureza
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São coisas que o eco ouve e caia
até que o vento assopre
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Cronologia 1978
Realizou estudos de arquitetura biogênica com Rudolf 
Doernk, o que o mobilizou bastante em relação às 
questões ecológicas já presentes em seu trabalho plástico. 
Participou do I Encontro Nacional de Escultores, em 
Ouro Preto, onde trabalhou com Franz Krajcberg, 
ampliando mais sua perspectiva de inter-relação entre 
arte e meio ambiente.

1979
Integrou a mostra Escultura na Praça, em frente ao 
MARGS, Porto Alegre, Brasil onde apresentou “A 
Porta”, trabalho realizado com uma antiga porta de 
sua residência e com potes de cactos e ossos. Na porta 
estavam gravados desenhos e o seguinte escrito:” São 
coisas que o eco ouve e cala até que o vento assoprc”, 
era uma homenagem a Xico Stockinger.
Participou da mostra paralela ao lançamento do livro 
“Escultores Contemporâneos do RS”, de Armindo 
Trevisam, na Galeria Skultura, em São Paulo.

1980
Realizou uma série de experiências com as fôrmas de 
suas peças, onde explorou, as relações das impressões 
deixadas no gesso. Descobriu, assim, o inverso, o vazio 
e a repetição seqiienciada das formas, aspectos que 
marcaram seu trabalho.
Apresentou trabalhos na I Feira do Pequeno Bronze, 
no Centro Municipal de Cultura, Porto Alegre, Brasil.

1981
Realizou sua primeira exposição individual, com peças 
em resina de poliéster e bronze, e outras em mármore, 
da série Germinação, tendo como tema sementes, na 
Galeria Aktuell, Rio de Janeiro, Brasil.
Participou do Panorama da Arte Brasileira Atual, em 
São Paulo, Brasil, com peças da série Germinação.

1946
Nasceu em São Luiz Gonzaga, interior do Rio Grande 
do Sul, Brasil, onde viveu até os 12 anos.

1969
Freqüentou a Escola de Belas Artes de Montevidéu e 
iniciou também sua formação com o artista pástico 
Américo Sposito, que muito influenciou em seu pensa
mento sobre arte.

1971
Iniciou seus estudos de Arquitetura e Urbanismo e, para
lelamente, seus primeiros experimentos com escultura.

1974
Participou do Salão de Artes Visuais do Rio de 
Janeiro, com esculturas em ferro fundido.
Integrou a seleção regional para a Bienal de São Paulo 
com três peças em resina de poliéster.

1976
Obteve Menção Honrosa no Salão do Jovem Artista - 
RBS, em Porto Alegre, Brasil, onde participou, com 
uma peça cm resina de poliéster.

1977
Apresentou para a seleção do Salão de Artes Visuais da 
UFRGS uma proposta de instalação sobe o processo de 
desertificação na região gaúcha de Alegrete. A insta
lação era constituída por uma porta, sobre a qual era 
feita a projeção de imagens tomadas por ele em uma 
viagem até o referido deserto acompanhada de uma 
gravação. O piso era recoberto com terra ali recolhida.
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1 A Porta. Escultura na Praça, MARGS,
P. Alegre, 1976.

2 Árvore da Constituinte.?. Alegre. 1989.

3 Lixo vida, Praça Montevidéu. P. .Alegre, 1990.

4 Série germinação, década de 80.

5 Horta no Museu - XI Salão Câmara 
Municipal de Porto Alegre - Artista Convidado, 
MARGS -P. Alegre - RS, 1989.

2
5

1982
Concluiu seu curso dc Arquitetura e Urbanismo, efe
tuando como trabalho de conclusão uma pesquisa 
sobre materiais alternativos.
Participou da mostra “100 Anos de Escultura”, organi
zada por Pietro Maria Bardi e Jacob Klintowitz no 
Museu de arte de São Paulo.
Realizou sua primeira exposição individual cm Porto 
Alegre, na Galeria Singular.

1983
Construiu sua primeira “Árvore” , participando com 
ela do movimento Cidade Viva, em Porto Alegre, 
Brasil. Esta árvore tinha uma estrutura de hastes de 
bambu onde as pessoas penduravam etiquetas com 
escritos sobre seus desejos para o Novo Ano.
Participou da mostra coletiva” Do Passado ao Presente 
-Artes Plásticas no Rio Grande do Sul”, que fazia um 
levantamento da produção mais significativa do 
Estado na Galeria Cambona, em Porto Alegre, Brasil. 
Foi selecionado para o 40° Salão de Artes do Paraná, 
em Curitiba, Brasil.

1984
Realizou uma exposição individual no Museu de Arte

Contemporânea do Paraná, em Curitiba, Brasil. Nessa 
mostra, além das peças da série Germinação, expôs 
toda a documentação relativa a seu trabalho com a 
árvore.
Participou da III Mostra de Arte Missioneira, em 
Missiones, Argentina.

1985
Construiu sua segunda “Árvore”, desta vez com eti
quetas para o público escrever sobre o movimento das 
“Diretas Já.
Elaborou dois outdoors, “Diretas Já” e “Festa da 
Mudança”, ambos em Porto Alegre, como parte das 
mobilizações dos artistas locais.
Realizou exposição individual na Galeria A.M.C. em 
Buenos Aires, Argentina, com peças da série Germinação, 
em mármore.
Expôs em “Sala Especial” na Galeria de Arte Masson, 
em Porto Alegre, Brasil.

1986
Realizou intervenções com “Etiquetas” nos encontros 
paralelos da II Bienal de Havana, Cuba.
Participou da mostra e encontro de artistas realizada 
cm Florianópolis, no FLOPH.

1987
Apresentou sua mostra individual na Skultura Galeria 
de Arte, São Paulo, Brasil, com peças da série 
Germinação.

1988
Construiu mais uma “Árvore”, desta vez junto ao movi
mento de preservação da Escola de Arte do Parque 
Lage, no Rio de Janeiro, Brasil.
Foi selecionado para a Bienal Nacional de Escultura, 
no Rio de Janeiro, Brasil, com a proposta dc um con
junto de 21 moirões de granito de 2m, distribuídos em 
forma de círculo, com um deles tombado ao centro. 
Participou do X Salão Câmara Municipal de Porto 
Alegre, sendo distinguido com o grande prêmio por seu 
trabalho em granito bruto, madeira e cabos de cobre. 
Participou da mostra “ 5 sculptors from RS” na Baci 
Gallery em Washington D.C, USA.

1989
Construiu sua última “Árvore” com etiquetas, toman
do parte no movimento Artistas pela Constituinte, em 
Porto Alegre, Brasil.
Participou como artista convidado no “Arte Sul”, 
Mostra paralela ao I Encontro Latino Americano de

Artes Plásticas, no Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul, em Porto Alegre, Brasil. Nesse evento, apresentou 
um trabalho com estruturas metálicas, fardos de lixo e 
vídeo, denominado “Lixo-Lixo”. Na realização desse 
trabalho visualizou o piso do museu do alto, con
cebendo o trabalho que realizou em seguida.
Como artista convidado do XI Salão Câmara 
Municipal de Porto Alegre, realizou no MARGS um 
trabalho denominado “ Horta no Museu”, em que 
instalou 200 caixas de leite longa vida, recolhidos no 
seu bairro, com sementes que germinaram ao longo da 
exposição. Esses elementos interferiam no desenho do 
piso do museu, criando uma nova imagem para quem 
olhava do segundo andar.

1990
Criou, para o Dia Internacional do Planeta Terra, em 
Porto Alegre, Brasil, uma instalação denominada 
“Lixo Azul” toda ela com pneus e latas de lixo pintadas 
de azul, lembrando a cor com que a terra é vista do 
espaço sideral.
Construiu como parte das comemorações da Semana 
do Meio Ambiente, uma instalação denominada “Lixo 
Vida”, em que colocou 200 toneladas de fardos de lixo 
em uma estrutura metálica em frente à prefeitura, em
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I
6 Casulo, Esculiura Não Convencional - Casa de Cultura Mario Quintana - 
P. Alegre, 1999.

7 I Simpósio Ibero-Americano e Caribenho - Santiago, Chile, 1992.

8 I Simpósio Internacional Ciudad Empresarial - Santiago, Chile, 1998.

9 Salvador Costanzo, L.F. Noé, Irineu Garcia e Leon Ferrari - B. Aires, 1999.
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Realizou a instalação “Labirinto no Museu da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, Brasil. No trabalho utilizou garrafas de plástico 
verde criando um ambiente penetrável pelo espectador.

1996
Realizou uma segunda instalação “Labirinto II”, no 
museu da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil.
Morando em Paris, realizou uma série de desenhos que 
apresentou na exposição “Deux par Deux” no Centre 
Culturel de Viroflay em Paris, França.
Participou do Symposium Internacional de Sculture 
sur Bois em Villers-le-Lac, França,.
Participou do 2o Internationaler Holzbildhauer Wettberb 
em St. Blasien, Alemanha, onde obteve o Io prêmio 
Participou ainda no concurso de escultura em neve 
Swedish Open Championships in Snow Sculpting, em 
Kiruna, Suécia obtendo o 2°prêmio.
Participou do Simpósio Internacional de escultura em 
madeira, e da Exposição Coletiva Internacional no 
Cultural Center and Museum Juan Santa Maria em 
Alajuela , Costa Rica.
Participou do Woodsculptors of the World, Modera Art 
Center of Guadalajara A.C.em Guadalajara, México.

Paulo, com um trabalho denominado “Cobra”, rea
lizado com um saco de 40 metros recheado de garrafas 
verdes recolhidas no depósito de lixo do Ibirapuera.

1992
Participou, representando o Brasil, por indicação do 
Museu de Arte de São Paulo, do I Simposium of Ibero 
-American and Caribean - National Museum of Fine 
Arts, em Santiago, Chile. Ali realizou um trabalho de 
4 metros cm granito com cravos de cobre.
Participou da mostra Arte Contemporânea - Destaques 
do Sul, em Porto Alegre, Brasil, onde apresentou seus 
trabalhos em granito e cabos de cobre.

1993
Participou da mostra O Corpo e a Obra-Formas 
Tridimensionais, no Museu de Arte Contemporânea 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil.
Como parte do Projeto de Conscientização do DMLU 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Brasil, constru
iu a “Árvore Reciclar”com garrafas de plástico recolhi
das nos centros de coleta seletiva.

1994
Participou da mostra “Arte Sul - Destaques da Arte 
Contemporânea no RS”, no

Alegre, Brasil, apresentando suas primeiras peças em 
granito, água e plantas .
Participou do Triennial Woodcarving Contest, em 
Resistência, Argentina onde obteve o 3 prêmio. Nesta 
oportunidade iniciou a série “instrumentos musicais” 
que desenvolveu em madeira, explorando as marcas da 
ferramenta sobre a superfície do material.

1995
Passou a residir em Paris, onde teve oportunidade de par
ticipar de inúmeros concursos e simpósios de escultura. 
Participou pela primeira vez em um concurso de escul
tura em neve, em Milwaukee, USA, tendo obtido o 
primeiro prêmio. De sua equipe participaram Thiago 
Garcia e Francisco Gazitua Neste mesmo ano par
ticipou ainda em outro concurso de escultura em gelo, 
em Fairbanks, Alaska.
Participou também do 1 Internationaler Holzbildhauer 
Wettberb em St. Blasien, Alemanha dando continuidade 
a série dos instrumentos musicais.
Participou do Concorso Internazionale di Scultura e di 
Intaglio su Legno em Bardonecchia, Italia, onde 
obteve o primeiro prêmio com um trabalho da série 
instrumentos musicais.

Porto Alegre, Brasil.
Como artista convidado, representou o Brasil no 
Festival Latino-Americano de Arte en La Calle, em 
Montevidéu, Uruguai. Seu trabalho intitulado “Água 
Viva Miguclete” constou da coleta de detritos no rio 
Miguelete, que cruza uma região da cidade, e a dis
posição dos mesmos de forma plásticamente ordenada, 
no espaço em torno da fonte no Parque Capurro. 
Criou as esculturas que serviram de marco inaugural 
para a rádio e TV Cultura e para a Casa de Cultura 
Mario Quintana, ambas constituídas de blocos verti
cais de granito com incisões de cobre.

1991
Participou do evento “ Escultura não Convencional” 
promovido na Casa de Cultura Mário Quintana, em 
Porto Alegre, Brasil, onde apresentou o trabalho 
“Casulo”, com uma madeira antiga, de 6m, envolta em 
tecido de poliéster, pendurada na estrutura do prédio, 
ao alcance do toque dos transeuntes.
Participou da I Exposição de Esculturas Efêmeras na 
Fundação Demócrito, em Fortaleza, Brasil, com um 
trabalho de latas de Coca Cola prensadas.
Participou do Panorama da Arte Atual Brasileira 
Tridimensional, no Museu de Arte Moderna de São

>
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10 Estrutura metálica para escultura no Parque 
de los Colonos - Guadalajara, México, 1997.

11 Túnel com garrafas plásticas - Dia do Meio 
Ambiente COPESUL - Triunfo, RS, 1999.

1997
Participou do ^Internationale Sculpture neige at glace 
du Carnaval de Quebec, Canadá, onde sua equipe 
ganhou o Prêmio de Excelência da Vila do Quebec. 
Realizou uma escultura em fcrrocimento para o Museu 
a Ciclo Abierto de Esculturas Parque Los Colomos, em 
Guadalajara, México.
Participou do IV Fórum Interncional de la Sculpture 
em Rachana, Libano produzindo uma escultura em 
pedra, com plantas.
Realizou uma escultura em madeira, da série 
“Instrumentos Musicais”, para ojardin de Sculptures, 
em Ubazine, França.
Fez sua primeira experiência de escultura no fogo, em 
Skottvangs Gruva, Suécia.

1998
Com um Tunél em garrafas de plástico verde, e um 
Monolíto com fardos de lixo prensado, integrou o 
Projeto Reciclagem, da Copesul, em Triunfo, Brasil, 
na XII Semana do Meio Ambiente.
Realizou escultura em ferrocimento, II Simpósio 
Internacional de Escultura Monumental, San José, 
Costa Rica.
Participou do I Simpósio Internacional de Escultura en

Cantera Zacatecas 450 anos, Zacatccas, México, produzin
do uma peça em pedra com cactos. Nessa oportunidade, 
integrou, também, a exposição “Escultores em Zacatcca” 
no Palácio de la Mala Noche.
Construiu uma peça em chapas de ferro e blocos de 
granito, denominada “Janela para o Infinito”, no I 
Simpósio Internacional de Escultura Monumental cm 
São Caetano, Brasil.
Participou do Simpósio Internacional Ciudad 
Empresarial em Santiago, Chile. Criou uma peça em 
mármore traventino com plantas.
Dando continuidade a suas experiências com plantas 
nas esculturas de pedra, participou do Simpósio 
Internacional de escultura em pedra, na Sardenha, 
Itália.

1999
Coordenou um workshop com interferências na 
natureza em Gov. Celso Ramos, SC, Brasil. Ver página 
10 deste catálogo o resultado deste trabalho coletivo 
Foi selecionado pela Segunda vez para realizar um tra
balho para o Jardin de Sculptures, em Ubazine, 
França, cm pedra com plantas.
Está convidado para o Io Concurso Internacional de 
escultura em fogo, em Fecamp, França.
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on sculptures, that were projects involving plants and waste recy- 
cling. Thus he created at MARGS (Art Museum of Rio Grande 
do Sul), a location called “Horta”, with plants put inside dispos- 
able packages. He also proposed the recovery of a trce trunk, 
knocked down by the wind and to transform it into a sculpture to 
stand at the urban limits. He created installations in public 
places, one of these in Montevideo, Uruguay, using industrial ele- 
ments recycled from waste thrown into the river and thrown back 
to the shore.

quadrangular with perfect angles or circles. Such holes are con- 
standy filled with water and plants, with metal rope or pins, or 
with smaller stones that fit in it. The artist seems to oscillate 
between a horrible hollowness and an oriental removableness. 
The Sculptural body is defíned between these two extremes.

A Zen artist and a Gaúcho artist
Luis Felipe Noé

The Body of the Stone: The Sculptures of Irineu Garcia

Icléia Borsa Cattani
“We made a thirt)' spoke wheel; but it is in the empty 
space that lies the utility of the wheel.
We mold clay to obtain a jar; but it is in the empty 
space that lies the utility of the jar.
We create opcn doors and Windows as we construct 
a housc, and it is exactly these empty spaces that give 
utility to the house.
Tliereforc, in the same way we take advantage of 
what is, we should admit the utility of what is not”.

Fits and Forms

For a long time Irineu Garcia has created pieces, espe- 
cially in marble, that would fit into one another - two units forming 
a bigger one, but that could still be disassembled. His projects 
began much earlier: first, he created pieces in plaster or clay, from 
which he brought new forms. It served, not only to reproduce his 
works, but also for the research about positive/negative, 
full/empty, and about fits/forms.

Such experiments continue today, with the “posts” that 
fit between two giant “pebbles”. In some of the “pebbles”, a 
quadrangular incision in one of the extremity (not filled) stands as 
a virtual space, “reserved” for possible relations.

The work with forms, when issues as positive/negative, 
inside/outside are materially presented, has also made possible 
the current uses of the internai spaces created. These are mainly 
filled with water and plants. How these organic elements fit into 
the stone increases the ambiguity of the oppositions.

All these past experiences reappear synthesized in his 
current pieces with several materiais and their combination.

Body of the Sculpture

Today, when sculpture takes - more than ever - several 
directions, from the minute to the architectural monument, from 
the use of electronic midia to the rediscovery of primitive forms 
and materiais, and other directions that make the limits to 
implode. Irineu Garcia works with the body of the sculpture: its 
density, weight, consistency, and textures. This is what makes his 
work strong and current, open to questions that art poses to con- 
temporary and vice versa.

In the present work, the strength comes from the 
predominant material: the stone. The body that stands out is the 
most permanent one: gray, red, or black granite. What does it 
matter? The mass ( the regular/irregular rugosity of the surface, 
the weight) is what matters. We may imagine the sculptor facing 
the stone, a resistant material that allows no mistakes, the hard 
work of sculpturing, the sensibility to know where and when to 
respect the natural shape, to keep its salience and its unevenness. 
According to Caillois, the stone, as well as all natural elements, has 
in principie , its own languagel. It should be up to the artist to listen 
and create a dialogue with it. This assertion could be modified: 
the stone, as well as all natural elements, has its own body. It is up 
to the artist to really see and feel the body and, by means of his 
creativity, turn it into a work of art.

The sculptures, here, are made of stone in which the 
fundamental element would be sufficient itself. The additions 
- plants, water, metal ropes, small pebbles, nails, wood - some- 
times complement its meaning or turn it into new meanings, 
sometimes are superfluous, like ornaments on a perfect body.

The bodies are here in their strength, in their 
rough/refincd shape. It is their history, that the artist synthesized 
until now. The details that reveal his search and the phases he 
went through. Their mass makes them present the transition of 
the plants and the permanence of the stone.

The artist respects the original body of the stones, with 
finishes that reveal a perfect technical ability. In each body he 
makes incisions, holes, in which the forms’ strietness is revealed:

Syntesis and Update

The present work by Irineu Garcia stands out for many 
other reasons. The pieces show a monumental aspect, even when 
small. They all suggest the possibility of being expanded; the 
bigger pieces cause a true visual impact, and indicate the 
contemporarv tendency of some sculptors. They are ready to 
occupy the ambient space, but not as architectural elements.

The presence of plants and water indicates another 
contemporary aspect of his work, linking it to a current tendency 
that imites art to ecology. It is important to mention his contact 
with Roberto Burle Marx, Frans Krajcberg, and, at the 
international levei, Escola de Belas Artes de Montevideo was 
very important in his studies. More recently, the contacts with 
sculptors of Latin America were relevant, mainly when he stayed 
in Chile, where he created a work for a public park and 
participated in discussions about the relationship between works 
of art and nature, in urban spaces.

From the artistic experience of this sculptor we can 
describe his current work as a synthesis of separate lines. On one 
side, the sculptured work of great formal refinement, on the other 
side, the ecological militancy, present at the campaign, acts 
toward the recycling of dry waste and the preservation of nature. 
Many times these are expressed by means of monumental and 
ephemeral facilities.

Is Irineu Garcia a sculptor? Above all, he is an artist.
What is that?

A few days ago, I told a young lady, that I believed she 
was an artist and she asked,: “What is an artist?

Coleridge's reply - I think - is best: “the phenomenon 
called art is to transform nature in thought and thought in nature, 
the exterior in interior and the interior in exterior”. Therefore, 
artist is the person who is able to do the magic of these re-inventions. 
But here thought is not what is explained, but what is shown.

Saint Augustine declared, “When I think, I know it, 
when I explain it, I don’t know it.”

This not knowing and becoming known by the formula- 
tion of thoughts - not as a logical explanation, but as a sensible rev- 
elation by doing - gives you the observer the key to the artistis 
nature. The artist is the person who “says” by doing what is not 
possible to be said in words. This is so even for the poets. “Poetry 
expresses with words, what words cannot express” has affirmed 
Aldo Pcllegrini. Artist is who proposes an image for the visual. 
But I reiterate the question: Is Irineu Garcia a sculptor? He has 
said: “I don’t perceive the sculpture as an object. I perceive it as 
a space.” The empty space is the positive, not an absence. Irineu 
is very coherent because he relates incoherent elements among 
themselves and links them in a common sense. It could be said 
that his works are installations. But this kind of art is by itself not 
very clear. After all, any sculpture or any picture ends installed in 
a space. When we mention “installations”, we want to emphasize 
the interrelation of the elements that compose it. This interrela-

Materials

Today Irineu Garcia chooses granite. He uses the 
variations of color available in this material. The tactile sense, 
present in his previous works, remains permanent. The type of 
finish resulting from sculpting textures without polish, leaves 
barbs from its rough State bringing his current works closer to his 
experiments with pebbles made years ago, wTien the sculptor 
progressively began to quit using marble and bronze.

As we have seen, other materiais are added to the granite: 
wood, that sometimes functions as a support; gigantic nails, that 
are encased in the stone without function; the natural pebbles, 
opposed to the granite pieces and create a setting with them; the 
“moorings” with metal ropes, that sometimes tie the pieces to one 
another and sometimes are only there for formal reasons.

All elements come from previous phases, from the 
“posts” created out of stone and trespassed by nails or linked to 
one another; the projects with natural stones, from the Guaiba 
River; the woods that stood as support for the objects fòund and 
used in their rough State, thus creating new sets.

The plants and the water also come from previous 
experiences. For many years Irineu Garcia has done parallel work

In the current pieces, the permanent and the ephemeral 
are united to create a unity rich in meaning and of high artistic 
quality. The change in relation to his previous works thus reveals 
the coherence and presence of an esthetic thought. This takes all 
the risks and his courage to change the physicality of such works, 
to make mistakes and corrections that challenge his strength and 
fragility.

Icléia Cattani - Art critics - Porto Alegre, RS, Brazil.
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I.
echo keeps silent, until the wind blows”. In this entire environment 
called “Gaúcho”, the sentence “I like to feel the material consis- 
tence” gets a special meaning.

Irineu Garcia (architect, landscapist, sculptor, painter - 
and in a wide sense of the word - poet and philosopher) hides all 
this under his sculptor appearance. He says, “one person’s own 
perception is a necessity to guide in its own environment”.

tion is given by the space. Irineu does not vvork with the volume, 
but with the emptiness. “There are things that are worth because 
oftheir absence”, says. Irineu Garcia is a Zcn artist. It was said 
some months ago. He did not know it. Then, he read a book 
about Taoist esthetics. Alter some months, he told me: I am a Zen 
artist. And he is it genuinely, because he is it naturally, not 
because of an intellectual option. “.411 the space we perceive is inside 
another larger space”, he writes. Another of his notes: “The space 
of the image is subject to the experience of life of the body’s horizon 
and the horizon to the w'orld. This transition is the time that I am 
interested in.”

12 Prêmio de Excelência da Vila do Quebec, Canada, 1997.

13 Panorama da Arte Brasileira - São Paulo, 1991.

Luiz Felipe Noé - Plastic artist - Buenos Aires, Argentina.

This exhibition is divided in three sections. First, the 
Zen parts itself. But, because he is Zen in the most natural way, 
his way to be is not oriental, but from Rio Grande do Sul. A saw 
was perforated to extract construction stones. Nevertheless, these 
stones soon were abandoned because of constructive “defects”. 
Irineu pick them up as to give shelter to orphan children; vvork 
them out and replace each one of them by a plant. One hundrcd 
stones reconstruct “another” landscape affectionately won. A 
sentence of his own goes along with this presentation: “My working 
material is tnyself in reladon to the environment where I am”. 
Second, a transition, but very important: it occupies the center of 
the scene. Little stones give place to biggcr stones with bridges 
among one and others. And always with a piece of green 
emanating from them. Is it “the stone perfume” that Irineu 
speaks of? But there are also metallic plates upon which super- 
posed stone sculptures (volume) are placed. But on them Windows 
are opened. The “feeling of the material consistence” is alternat- 
ed by “being able to achieve” another world, meaning the win- 
dow. Irineu, an old life observer, goes on in the experience ofwatch- 
ing and touching. He alternates them, makes them li\'e together, 
and opposes them. The stone is touched; we watch through the 
window. “I would like to do with stones, what spring does to 
nature”. This sentence determines the spirit of this installation.

However, as a matter of fact, it is a relative installation, 
because the sculptures themselves maintain their own identity.

Besides being a Zen artist, Irineu is a Gaúcho arüst. 
Here is his baroque side, which is the The stones give place to 
horns; the plants are replaced by horns. The implicit Buddhism 
gives place to the Christian crosses. The Missions earth ground 
remind us walking through other stone paths. The old construction 
woods and the metallic plates accommodatc the general presenta
tion of this installation. In truth, one has to admit that the series 
“Statíons of the Cross” presents individual works, personal crosses. 
The set is called by this axiom. “There are things that today the

12

1

Exhibition

a installation, about the desolation at the vicinities of .Alegrete, a 
province in Rio Grande do Sul. The installation, with the ground 
covered with local earth, w'as composed by a door, on which was 
projected images he himself took of that desert region.

1978
With Rudolf Doernk he smdicd biogenical architecture, motivating 
him to the ecological matters, which were already noticeable at 
his vvork.
Took part in I Encontro Nacional de Escultores in Ouro Preto, 
where he vvorked with Franz Krajcberg, increasing his interrelation 
between art and environment.

1979
Show'ed his vvork A Porta at the exhibition Escultura na Praça in 
front of MARGS (Art Museum of Rio Grande do Sul). It was 
composed of an old door of this home, cactus in pots and bones. 
There were dravvings and an inscription on the door “There are 
things that the echo listen and keeps silent until the wind blows”, 
honoring Xico Stockinger.
He took part in the exhibition at Skultura Gallery in São Paulo 
hcld at the same time the book Escultores Contempoiâneos do 
RS, by Armindo Trcvisam, w'as publicated.

1980
Accomplished several experiences with molds of his w'orks,

Cronology
This exhibition is composed by three big groups, in 

which each piece presents several spaces, in a multiple unfolding. 
Landscapes that the glance and the body travei in different ways.

The first group - Passagcs - leads to the urban transi- 
toriness matter. The arüst aims to interfere in the coming and 
going of the city, rescuing stones of old demolished houses, to cre- 
ate a new landscape.

1946
Was born in São Luiz Gonzaga, a province of Rio Grande do Sul, 
Brazil, were he lived up to the age of twelve.

1969
Attended the course of Fine Arts at Escola de Belas Artes in 
Montevideo and started his artistic experience with Américo 
Sposito, plastic arüst who influeneed his artistical concepts.the white gravei 

installs a foggy emptiness, from where stones emerge, whose 
forms recover the memory of childhood toys, in an imaginary 
garden.

The second - Rebellion Interiors

1971
Started to study Architecture and Urbanism and had his First 
experiences with sculpture.

1974
With his iron welded sculptures he took part in Salão de Artes 
Visuais do Rio de Janeiro. Was one of the arüsts of Rio Grande 
do Sul that parücipated in Biennial de São Paulo, shovving 3 
works in polyester resin.

The third - Missions - incorporate several elements of 
the cattle ranches and of the Missions region universe. They are 
signs of a local history that passes the animal humanity of every 
place.

Videos with scenes taken throughout the research work 
are presented next to each space. In a free and discontinuous way, 
they offer to the spectator an experience to come inside the artist’s 
glance. Sentences vvritten on the walls bring a little more of his 
thought.

1976
Was honored at Salão do Jovem .Artista - RBS, in Porto 
Alegre/RS Brazil, where he presented one work in polyester resin.It is the proposal of this exhibition to vvork the identity 

and memory in dialogues with its environment, expressing a real- 
ity full of mysteries, beauties and also fears,

1977
For Salão de Artes Visuais da UFRGS he presented a proposal for
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t
exploring the impression relations left on the plaster. Discovered 
the inversion, the emptiness and the sequential rcpetition of the 
forms, a characteristic of his work.
Presented works on the I Feira do Pequeno Bronze at Centro 
Municipal de Cultura, in Porto Alegre/RS - Brazil.

1981
Year of his first solo exhibition with works in polyester resin and 
bronze, other in marble from the series Germinação, using seeds, 
at the Aktuell Gallery, Rio de Janeiro, Brazil.
Took part in Panorama da Arte Brasileira Atual in São Paulo, 
Brazil, with works of the series Germinação.

1982
Ended his coursc of Architecture and Urbanism, presenting a 
conclusion work about alternative materiais.
Took part in the exhibition “100 anos de escultura” organized by 
Pietro Maria Bardi andjacob Kintowitz at the art museum of São 
Paulo.
First solo exhibition in Porto Alegre, Galeria Singular, presenting 
works of the series Germinação.

Alegre/RS, Brazil. Brazil, he created an installation named Lixo Azul (Blue 
Garbage), all in blue dyed rires and garbage boxes, reminding the 
color the earth is seen from the outer space.
As part of the Environment Week celebrations, he created an 
installation named Lixo Vida (Life Garbage). A bunch of 200 tons 
garbage was placecl on a metallic structure in front of Porto 
Alegre’s city hall.
Represented Brazil as invited artist at the Festival Latino 
Americano de .Arte in La Calle, Montevideo, Uruguay. His work 
called Água viva Miguelete (Miguelete Living VVater) was com- 
posed of remains of the Miguelete river, which crosses part of the 
city, artistically disposed around the Capurro Park fountain. 
Created the sculptures that served as inaugural stones for radio 
and TV Station Cultura and for Casa de Cultura Mário 
Quintana, both works of vertical granite blocks with cooper cuts.
1991
Took part in the event Escultura não Convencional (Non- 
conventional Sculpture) at Casa de Cultura Mário Quintana, in 
Porto Alegre/RS, Brazil, presenting the work Casulo (Cocoon), 
made out of an old piece of wood, wrapped in a polyester cloth, 
hanging on the building structure within people’s grasp.
Took part in I Exposição de Esculturas Efêmeras at Fundação 
Demócrito, in Fortaleza/CE, Brasil, presenting a work of pressed 
Coke boxes.
Took part in Panorama da Arte Atual Brasileira Tridimensional, 
at he the Museu de Arte Moderna de São Paulo, with a work 
called Cobra (Snake), a 40 m long bag full of green bottles, gath- 
ered at the Ibirapuera’s garbage deposit.

1992
Represented Brazil indicated by the Museu de Arte de São Paulo, 
at I Simposium of Ibero-American and Caribean - National 
Museum of Fine Arts, in Santiago, Chile, presenting a 4 m high 
granite work with cooper nails.
Took part in the exhibition Arte Contemporânea - Destaques do 
Sul, in Porto Alegre/RS, Brazil, presenting his works in granite 
and cooper cables.

1993
Took part of the exhibition O Corpo e a Obra - Formas 
Tridimensionais, (The Body and the Work - Tridimensional Form) 
at Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, in Porto 
Alegre/RS, Brazil.
As part of the Projeto de Conscientização of the Municipal 
Government of Porto Alegre/RS Brazil, he assembled the work

14 I Simpósio Internacional de Escultura em Cantera 
Zacatecas 450 anos - México, 1998.

15 Thiago B.Garcia, Irineu Garcia e Francisco Gazitua, 
Primeiro prêmio escultura em neve - Milwaukce - USA, 1995.

1986
Intervention work Etiquetas (Labeis) in collateral meetings during 
the II Biennial in Havana, Cuba.
Exhibition and artists meeting at FLOPH in Florianópolis/SC, 
Brazil.

1987
Solo exhibition of his marble series Germinação at the Skultura 
Gallery, in São Paulo, Brazil.

1988
Assembled another Arvore, this time concerning the matter of the 
keeping of Escola de Arte do Parque Lage, in Rio de Janeiro, 
Brazil.
Selected to participate in Bienal Nacional de Escultura, in Rio de 
Janeiro, Brazil. The proposal was a set of 21 granite pieces, each 
2m high, placed in a circle, having one of them tumbled in the 
middle of the circle.
Took part in the X Salão Câmara Municipal de Porto Alegre, 
distinguished by his work in unhewn granite, wood and cooper 
cables.
Took part in the 5 Sculptores from RS at Baci Gallery in 
Washington DC, USA.

1989
Assembled his last Árvore (Tree) with labeis, referring to the 
artists movement towards the constituent, in Porto Alegre/RS, 
Brazil.
Took part as invited artist in the Arte Sul, parallel exhibition of 
the I Enncontro Latino Americano de Artes Plásticas, at Museu 
de Artes do Rio Grande do Sul, in Porto Alegre/RS, Brasil. There 
he presented a work with metallic structure, a bunch of garbage 
and video, named Lixo-lixo (Garbage-garbage). When he 
accomplished this work, he saw the museum floor from upstairs, 
conceiving his next work.
As invited artist, he took part in the XI Salão Câmara Municipal 
de Porto Alegre, at MARGS (Art Museum of Rio Grande do Sul) 
presenting a work named Horta no Museu (Vegetable-Garden at 
the Museum). He installed 200 milk boxes, which he gathered at 
his neighborhood, with seeds that germinated during the exhibition. 
These elements altered the museum floor drawing, creating a new 
image when looking down from the second floor.

1990
For the International Day of the Earth Planet, in Porto Alegre,

1983
Assembled his first Arvore (Tree), presenting it at Cidade Viva, in 
Porto Alegre/RS - Brazil. The structure of the tree was of bamboo- 
sticks, where people hung labeis stating their New Yeaf s wishes. 
Took part of the group exhibition Do Passado ao Presente - Artes 
Plásticas no Ro Grande do Sul (From the Past to the Prcscnt), 
which presented the most expressive produetion in the State, at 
Galeria Cambona, Porto Alegre/RS, Brazil.
Was selected to take part in the 40o Salão de Artes do Paraná, in 
Curitiba/PR, Brazil.

1984
Solo exhibition at Museu de .Ate Contemporânea do Paraná, in 
Curitiba/RS, Brazil, showing besides works of the series 
Germinação, all documentation referent to his work Arvore 
Took part of the III Mostra de Arte Missioneira, in Missiones, 
Agentina.

1985
Asembled his second Árvore, this time placing labeis where peo
ple wrote about the election movement Diretas já.
Elaborated two outdoors Diretas Já and Festa da Mudança, both 
in Porto Aegre, concerning the local artists election mobilization. 
Solo exhibition at Galeria A.M.C. in Buenos Ares, Agentina, pre- 
senting marble works of the series Germinação.
Exhibition in Special Room at Galeria de Ate Masson, in Porto
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Árvore Reciclar (Rccicling Tree) with plastic bottles gathered at 
the selective collecting centers.

1994
Took part in the exhibition Arfe Sul - Destaques da Arfe 
Contemporânea no RS, at MARGS, in Porto Alegre/RS, Brazil, 
showing his first works in granite, water and plants.
Took part in Triennial Woodcarving Contest, in Resistência, 
Argentina, where he received the 3rd prize. At that opportunity, 
he started the series Instrumentos Musicais (Musical Instruments) 
all in vvood, exploring the tools marks on the material surface.

1995
He moved to Paris, where is entered several sculpture competitions 
and symposiums:
For the first time, he entered a snow sculpture competition, in 
Milwaukee, USA, receiving the lst prize. Thiago Garcia and 
Francisco Gazitua were part of his team.
In the same year, he entered another snow scepter competition in 
Fairbanks, Alaska.
Took part of the 1 Internationaler Holzbildhauer Wettberb in St. 
Blasien, Germany, continuing the musical instruments series. 
Took part in the Concorso Internazionale di Scultura e di 
Intaglio su Legno in Bardonecchia, Italy, where he received the 
1 st prize with one of the works of the musical instruments series. 
Presented the installation Labirinto (Labyrinth) at Museu da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, 
Brazil, using green plastic bottles, creating a penetrable environ- 
ment for the observer.

1996
Created a second installation called Labirinto II at the museum 
of Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, in 
Porto Alegre/RS, Brazil.
Still living in Paris, he drew a series he presented in the exhibition 
Deux par Deux at the Centre Culturel de Viroflay, in Paris, 
France.
Took part in Symposium Internacional de Sculture sur Bois in 
Villers-le-Lac, France.
Took part in 2. Internationaler Holzbildhauer Wettberb in St. 
Blasien, Germany, where he received the lst prize.
Still this year, he entered another snow sculpture competition 
Swedish Open Championships in Snow Sculpting, in Kiruna, 
Sweden, receiving the 2nd prize.
Took part in Simpósio Internacional de escultura em madeira 
(International Wood Sculpture Symposium) in and the Exposição

Coletiva Internacional no Cultural Center and Museum Jan 
Santa Maria in Alajuela, Costa Rica.
Took part in the Woodsculptors of the World, Modern Art Center 
of Guadalajara A.C. in Guadalajara, México.

1997
Took part in UInternationale Sculpture neige at glace du 
Carnaval in Quebec, Canada, where his team won the Excellence 
Prize of Quebec.
Sculpture in iron-cement for the Museu a Cielo Abierto de 
Esculturas Parque Los Colomos, in Guadalajara, México.
Took part in IV Forum Internacional de la Sculpture in Rachana, 
Lebanon, with a stone sculpture and plants.
Accomplished a wood sculpture, from the series Instrumentos 
Musicais (Musical Instruments) for lhe Jardin de Sculptures, in 
Ubazine, France.
First experience with fire sculpture in Skottvangs Gruva, Sweden.

1998
With a tunnel of green plastic bottles and a monolith of a bunch 
of pressed garbage he participated in Projeto de Reciclagem of 
COPESUL, in Triunfo/RS, Brazil, at the XII Semana do Meio 
Ambiente.
Accomplished a sculpture in iron-cement at II Simposio 
Internacional de Escultura Monumental, in Sanjosé, Costa Rica.

Took part in I Simposio Internacional de Escultura en Cantera 
Zacatecas 450 anos, Zacatecas, México, presenting a stone work 
with cactus. In this opportunity he also participated in the 
exhibition Escultores em Zacateca, at the Palacio de Ia Mala 
Noche.
Assemblcd a work out of iron plates and granite blocks called 

Janela para o Infinito (Window to the Infinite) at the Simposio 
Internacional de Escultura Monumental, in São Caetano, Brazil. 
Took part in International Symposium Ciudad Empresarial in 
Santiago, Chile. This time he created a work in marble with 
plants.
Continuing his experiences with plants on his stone sculptures, he 
took part at Stone Sculpture International Symposium, 
Sardenha, Italy.

1999
Coordinated a workshop, with interferences in Gov. Celso Ramos, 
S.C. Brazil. The photo of page 10 of this catalogue shows the 
result of this collective work”.
Was selected for the second time to create a work for the Jardin de 
Sculptures, in Ubazine, France, this time the work is in stone with 
plants.
Is invited fo I Concurso Internacional de Escultura em fogo (fire 
sculpture), in Fecamp, France.
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