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APRESENTAÇÃO

Dentro da proposta de dar visibilidade ao melhor da arte contemporânea 

produzida no Rio Grande do Sul, o MARGS recebe em setembro 47 esculturas e projetos 

digitais e em papel do porto-alegrense Mauro Fuke. A exposição, com curadoria do crítico 

e professor Agnaldo Farias, é uma espécie de antologia da trajetória de Fuke entre 1984 

e 2002, apresentando desde os trabalhos com fortes traços da estética hippie até as 

peças mais recentes marcadas pelo interesse do artista pela geometria e informática.

A presente mostra dá sequência à temporada de 2002 que trouxe para as 

Pinacotecas do Museu os gaúchos Luiz Gonzaga e Karin Lambrecht. A exemplo da 

exposição Livros de Waltercio Caldas, resultado de uma parceria entre o MARGS e a 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, as obras de Mauro Fuke seguem para o Instituto 

Tomie Ohtake, ponto de convergência cultural em São Paulo. É a primeira vez que esta 

prestigiada instituição, que leva o nome de sua fundadora, uma artista plástica japonesa 

radicada há 60 anos no Brasil, recebe a arte de um descendente nipônico do Sul do país. 

A iniciativa, mais uma vez, é resultado da política de intercâmbio com grandes instituições 

culturais nos últimos anos, e que garantiu ao MARGS visibilidade nacional e internacional, 

além da oportunidade de expor coleções de significativo valor artístico.

Convidamos, então, o público a conhecer e interagir com a obra de Mauro Fuke, 

referência para a escultura contemporânea nacional, cujas peças convidam o espectador 

a uma apreciação sensorial. Além do segmento de esculturas, o curador teve o cuidado 

de incluir projetos do artista desenhados em papel e, como diferencial da mostra, 

animações digitais, que podem ser apreciadas a partir de um terminal de computador à 

disposição dos visitantes. Tal diversidade de peças só foi alcançada graças à generosidade 

dos colecionadores de trabalhos de Fuke. A eles, os mais sinceros agradecimentos pela 

gentileza de cederem ao Museu uma série de obras pertencentes aos seus acervos.

Com essa iniciativa, a Secretaria de Estado da Cultura cumpre, através do MARGS, 

sua política de valorização da produção artística regional, dando visibilidade nacional 

para artistas que compõem o cenário cultural do Rio Grande do Sul.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho
Diretor do MARGSÁrvore

madeira 
16 x 16x27 
1999
Coleção Gisele e Carlos Menna Barreto
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SAUDAÇÕES, RIO GRANDE DO SUL!

O mais recente espaço voltado às artes plásticas do país, com menos de um 

ano de existência, o paulista Instituto Tomie Ohtake, se localiza dentro de um complexo 

arquitetônico constituído de dois edifícios de escritórios, um centro de convenções, 
dois teatros, além das salas de exposições. Procura aprofundar a relação com o público 

debate da arte, publicando a cada mostra folders e flyers, um vídeo, quando da 

apresentação de artistas brasileiros, catálogo e livro de artista em outros casos. Está 

iniciando o seu trabalho educacional, intimamente ligado à curadoria e ao setor de 

negócios do Instituto, ao mesmo tempo que organiza palestras, seminários e cursos.
Começa agora uma parceria com outra instituição, o tradicional MARGS, Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul, para a exposição de Mauro Fuke. Com isso, o Instituto 

Tomie Ohtake se sente numa situação mais confortável no seio das entidades afins, pela 

fundamental necessidade de ter companhias em dias atuais, cheios de grandes transações 

que, para nós, do meio cultural, se dá através de obras de arte, de pensamentos e idéias.
Esta mostra é o primeiro trabalho em conjunto com a entidade dirigida por 

Fábio Coutinho, embora sua simples presença pessoal em São Paulo e de nosso curador 
Agnaldo Farias em Porto Alegre, constituem por si só uma excelente troca, pelos atributos 

intelectuais e pelas qualidades organizacionais das duas personalidades.
Mauro Fuke é um escultor de extrema sensibilidade, com peças de muita leveza, 

engenhosas pela sua construção; poderia se dizer, felinas, que trarão os bons fluidos do

e o

Sul do país para este nosso asfalto.

Ricardo Ohtake

Diretor do Instituto Tomie Ohtake

Sem Título
madeira 
23 x 24 x 18 
1998 
Coleção Particular



O ENGENHEIRO DE MISTÉRIOS

WW *

Pensemos, para começar, em uma escada. Não na escada imponderável - A Escada 

- que Mauro Fuke projetou para um dia ocupar o Largo Glênio Peres, no centro de Porto 

Alegre; ponto pelo qual cruzam-se as trajetórias retilíneas de milhares de passantes 

indiferentes entre si, com os olhos baços, impelidos por sonhos e desejos. Não nessa 

escada, ainda. Pensemos antes numa simples escada, elemento arquitetônico 

indispensável mas cujo prosaísmo, presença constante na história, real e imaginária, da 

mítica escadaria de Jacob, por onde os anjos ascendiam do Paraíso, à soleira da mais 

simples das casas, torna-a invisível. Uma escada é algo com que mantemos uma relação 

monótona. Servimo-nos dela sem notar que se trata de um umbral por onde se ingressa 

em um outro plano. No geral só a percebemos quando o corpo, a nossa revelia, oscila 

bruscamente em razão de um tropeço ou apenas porque o ar parece rarefazer-se em 

função de uma sequência de degraus que se vai revelando além da nossa capacidade de 

vencê-lo.

As infinitas versões sob as quais a escada se apresenta só servem mesmo para 

esconder o que nela há de extraordinário. Em um texto que integra seu livro mais cômico- 

científico, Julio Cortázar refere-se ao fato, certamente notado por todos, de que 

frequentemente "o chão se dobra de tal maneira, que uma parte sobe em ângulo reto 

com o plano do chão e logo a parte seguinte se coloca paralela a esse plano, para dar 

passagem a uma nova perpendicular, comportamento que se repete em espiral ou em 

linha quebrada até alturas extremamente variáveis’’.* Como se vê, basta a descrição do 

princípio geral de uma escada para que percebamos que se trata de uma invenção das 

mais notáveis. Comparada com os componentes arquitetônicos habituais, a escada, talvez 

junto com a porta e com a janela, figura entre os mais importantes. Há de fato algo de 

rebarbativo no chão que se adere ao chão onde a casa já está assentada ou mesmo nas 

faixas escuras de pedra ou asfalto que recobrem a paisagem. Mesmo a dignidade dos

Projeto "A Escada"
13,67 x 7,85 x 5,52m
1999
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pilares não faz mais que reiterar nossa esquálida verticalidade. Do mesmo modo o teto 

atua como uma versão plana do céu, cuja opacidade tristemente compensamos às custas 

de lâmpadas que pendem de fios e lustres. A escada não. Sem símile na natureza ela é 

um puro exercício de geometria aplicada, tão eficaz em seu intento de vencer alturas 

como as lentes com as quais Arquimedes queimou à distância as velas da esquadra 

romana que assediava Siracusa. Em tese, cada um dos degraus de uma escada genérica, 

standard, é um módulo cuja medida se adequa aos pés dos usuários; justapostos em linha 

reta perfazem a via de acesso entre um plano e outro. Enquanto ascendemos, cada 

degrau nos obriga a realizar um duplo movimento: uma ligeira elevação para além do 

plano onde estamos, seguida de um rebaixar discreto mas decidido. Cada degrau situado 

na altura dos olhos prenuncia o plano mais elevado, o andar superior; cada degrau pisado, 

uma reverberação do plano de onde se partiu.

A força desse aparelho prodigioso repercute na linguagem que dele faz uso para 

representar as incontáveis formas de ascensão ou queda a que qualquer um está sujeito. 

Galgar os degraus do sucesso encontra seu par na idéia aterrorizante de baixar até o 

último degrau. Num extremo, a glória, no outro o inferno e a. decadência. É isto que 

sinalizam as igrejas situadas justamente nos cimos das montanhas. E são muitos os 

penitentes que, de joelhos, sobem suas escadarias. Como são muitos os devotos que as 

lavam em rituais festejados em que todos se ataviam de cores que contrastam 

branco engomado de suas roupas.

Falemos agora de A Escada. A obra monumental projetada por Fuke 

propósito de desafiar os passantes incautos do Largo Glênio Perez, atrapalhar o tráfego 

ininterrupto dos transeuntes, levando-os a percorrerem-na com os olhos e a se imaginarem 

avançando por seus degraus até o momento em que ela, caprichosamente, gira sobre si 

deixando que sua face inferior volte-se para cima, descaindo lentamente até tocar o 

chão para alçar-se novamente mais adiante e seguir assim, sinuosamente, como uma 

espiral desatada, afrontando a gravidade, indecisa quanto ao rumo a ser tomado, formando 

um desenho sensual, como uma melodia ritmada e previsível que fosse deixando 

rastro à medida em que se desenrolasse no tempo; sempre a mesma, sempre diferente. A 

luz do sol, seu movimento em arco ao longo do dia, ao passo em que modifica a volumetria 

dos degraus variando a relação entre planos claros e escuros, despeja no chão o desenho 

cambiante de sombras, o plano nanquim de bordas denteadas torcendo-se em cúspides 
e curvas que se interceptam.

O contorcionismo da peça não é um resultado de um devaneio da geometria, ao 

contrário, deriva da variação calculada da altura, largura e profundidade do primeiro degrau, 

aquele que pousa ao chão oferecendo-se ao público, compreendido como unidade 

modular. A partir dessas três variáveis foram construídas sequências numéricas; relações 

matemáticas que originaram uma tabela, base das medidas de cada uma das unidades 

que compõem a peça. Não há, portanto, um jogo com o acaso, como tampouco a forma 

obtida foi realizada a partir de um gesto virtuoso. O artista recusa mesmo a intuição por 

entendê-la demasiado volúvel e assentada em bases equívocas. Seu trabalho reúne cálculo 

e método extremados, o que está longe de significar que ele produz formas simples e 

previsíveis. Ao contrário, a contemplação do conjunto de obras produzidas ao longo de 

seus 20 anos de trajetória, obras invariavelmente realizadas em madeira, a matéria de 

eleição do artista, em cujo tratamento ele se revela mestre incomparável, como acontece 

nessa exposição organizada pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a primeira grande 

exposição dedicada a um artista inexplicavelmente pouco conhecido em termos nacionais, 

revela que sua trilha leva-o ao insólito. Como se a razão caísse em devaneio deixando 

seus projetos à deriva, fazendo com que coisas familiares se perdessem no desconhecido, 

ou também porque a insistência na ordem da ciência produz monstros.

A exposição consiste em cinco grupos de objetos, reunidos de um modo 

ligeiramente arbitrário, como talvez constate o leitor ao folhear este catálogo, de tal 

modo que várias das esculturas poderiam perfeitamente pertencer a outro grupo que não 

aquele em que estão apresentadas, mistura que se justifica também pelo fato de que as 

séries não foram desenvolvidas umas após as outras. O artista opera em várias frentes ao 

mesmo tempo e a recorrência de questões também é um dado a ser considerado.

Assim, da escada mencionada e que por motivos óbvios não figura na exposição, 

tem-se um grupo de volumes puros com superfícies trabalhadas em marchetarias; um 

segundo conjunto refere-se a obras compostas de partes articuladas entre si, desdobráveis, 

passíveis, portanto, de assumirem múltiplas feições. Um pequeno e expressivo elenco de 

peças relacionadas com a arquitetura confina com um extenso grupo de obras 

genericamente chamadas de escultóricas, que varia de estranhas esculturas semelhantes 

a organismos até superfícies aparentadas com aquelas que são estudadas pela área de 

topologia das ciências matemáticas. Por último, a maneira de uma coda fantástica e 

terrível, um conjunto de faces contorcidas, inscritas ou articuladas em elementos proto- 

arquitetônicos.

com o

com o

um
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A apurada manipulação do artista sobre a madeira revela-se, de saída, o 

denominador comum de todas as esculturas apresentadas e ultrapassa aquilo que 

usualmente se espera de um artesão refinado. Nesse sentido ainda valerá a pena deter- 

se um pouco mais na escada monumental, por sua vez concebida para ser realizada em 

aço. O fato dela elevar-se efetuando inúmeras torções leva a crer que se trata de um 

objeto atacado por uma força interna capaz de levá-lo a escapar de seu desígnio funcional. 

Aparentemente, o ondear dessa superfície crespa resulta de um impulso de sublevação 

de algo que se encontrava adormecido sob o jugo da regularidade. Isso talvez aconteça 

porque nosso atávico desejo de ordem não pode prescindir de uma base material, de um 

corpo pertencente à natureza, seja ele pedra, metal ou como quase sempre é o caso, de 

madeira, uma matéria que, como tal, possui uma vida própria, animada por forças 

inescrutáveis. Ao invés de ocultar essas forças o artista empenha-se em sublinhá-las. 

Veja-se, por exemplo, o gosto pelo acabamento que perpassa todas suas peças. Suas 

superfícies lisas e polidas ao extremo, como que evocam as carícias sucessivas com que 

o artista culmina o processo de desbastamento da forma da madeira bruta. Tratadas 

assim, as peças, em particular aquelas de dimensões reduzidas, dotadas de uma escala 

que demanda do espectador um olhar aproximado, uma mirada escrutinizadora, expõem 

a delicadeza de seus veios, disseca as camadas que, ano após ano, foram dando corpo à 

árvore/matriz, deixando que se espraiem como ondas sutilíssimas cujas bordas têm a 

espessura de fios de cabelos. As superfícies convertem-se em peles, a matéria vegetal 

em matéria animal.

O artista é fascinado pelos organismos e seus mistérios. Não só por aquilo que 

lhes vai dentro, os encaixes e articulações de suas estruturas internas, como também 

pela forma exterior, tenha ela a inteireza de um ovo ou o aspecto estapafúrdio dos seres 

que se movimentam morosamente nos fundos dos oceanos. E sua tentativa de 

compreendê-los dá-se através dos seres igualmente extraordinários que sua imaginação, 

conjurada com o seu rigor, fabrica em retribuição, como também pelo trabalho de 

marchetaria efetuado sobre a superfície de anéis, volumes esféricos e ovais que, assim, 

quedam-se ilusoriamente estilhaçados por arestas virtuais de cubos e quadrados 

justapostos. A limpidez e a clareza das formas naturais são o campo perfeito para a 

aderência de um traçado geométrico, seu irmão gêmeo, embora contrário.

Há também os casos em que chapas espessas de madeira convertem-se em 

planos amolecidos, crivados de poros, vazados em orifícios regulares. O ar atravessa o

Sem Título
madeira 
42 x42 x 42 
2000
Coleção Particular
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interior dessas peças garantindo-lhes uma respiração suave ou fazendo com que suas 

partes se contraiam e se expandam em ritmos desencontrados.

A paisagem protagoniza alguns dos trabalhos relacionados com a arquitetura. 

Em um deles a placa plana de madeira converte-se na superfície de um mar encapelado 

sob o qual oscila o corpo frágil e diminuto de uma casa. O olho do espectador é 

irresistivelmente atraído para o nível em que o drama acontece, deslizando pelos pequenos 

cumes e vales de ondas lisas e brilhantes. Em outra peça, uma torre encarrapita-se no 

alto de um agregado de pedras - feitas de madeira, como tudo o mais - redondas como 

seixos rolados nos leitos dos rios. O apuro da construção tem a delícia de uma obra de 

relojoeiro: espreitando seu interior de cima ou da porta de entrada, o espectador percorrerá 

com os olhos a escada que serpenteia colada à parede circular.

Escadas, janelas, o óculum pelo qual a luz inunda um ambiente, a casa, o abrigo é 

um tema de particular interesse do artista, o qual ele enfrenta seja através de versões 

miniaturizadas, seja através de soluções abstratas e oníricas.

Da arquitetura da casa à arquitetura dos corpos o que se tem são peles, 

modalidades de revestimento, como as frutas cujas embalagens ásperas e regulares são 

escudos que protegem os gomos de sua carne macia. A pele reveste a carne enquanto, 

por sua vez, a carne protege os ossos e a cartilagem. Os corpos se resolvem em camadas 

cada vez mais profundas, lógica que o artista retoma a partir de peças que se deixam 

descascar como cebolas, revelando a interdependência das partes. Dessa família 

surpreendem as garras constituídas de segmentos articulados e que podem ser estirados 

um a um ou em um todo monolítico à maneira dos dedos que se abrem e se fecham na 

gradação dos pequenos ossos arranjados em linha de que são feitos.

Encaixados, amarrados, atarrachados, atirantados... são inúmeras as esculturas 

compostas de partes distintas interligadas, partes que se dobram, que se abrem, que se 

fecham, que giram deslocando-se pelo chão. É também expressivo o número daquelas 

cuja unidade pode ser desfeita pela manipulação. Na maioria das vezes as partes se 

desejam umas as outras: às vezes se colam tão intimamente que só a diferença de 

tonalidades das madeiras empregadas os separa, em outras a junção acontece pela força 

de uma fibra vegetal tencionada e há ainda a via da delicadeza, como quando um elemento 

convexo aconchega-se num côncavo.
Sem Título
madeira 
42 x 42 x 14 
1997
Coleção Bolsa de Arte de Porto Alegre
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Há, por fim, o terrível desfile das faces, rostos em ríctus, cabeças decepadas e 

aprisionadas em máquinas de tortura, estruturas mirabolantes cuja finalidade não

alcançamos entender embora saibamos que
o emblema do ser. Nessas visões não há mais separação entre o homem e os objetos 

ele engendrou. Suas próteses voltaram-se contra ele, os instrumentos que estendiam 

poder sobre as coisas, sonho de uma ciência que se pretendia aplicada, transformou-

cada uma delas está encerrada umaem

face:

que

seu

se em pesadelo.
Da face humana aos passos por uma escada inverossíme! pêndula a poética de

Mauro Fuke. Uma trajetória que vem sendo criteriosa e vagarosamente construída, apoiada

capacidade de projetar, sonhar e realizar; que alterna os 

grande dissipação de energia física.
no rigor da observação e na 
momentos de profunda disciplina intelectual com

Um caminho silencioso e singular. Produtor de mistérios duradouros.

Agnaldo Farias

Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da EESC / USP 

Curador do Instituto Tomie Ohtake

* |„síru(ões para subir uma escada, in Histórias de Cronópios e de Famas. Rio de laneiro, Civilização Brasileira, 1973.

Face Oitava RE (T.N.S. / Zappa)
madeira, couro e fibras
43 x 43 x 155
1987
Coleção Particular
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ISSO E AQUILO

Mauro Fuke é meu amigo. Quero apenas qualificar e situar o lugar de onde partirá
este olhar sobre sua produção. Esta antologia que compreende quase vinte anos da

encontros sistemáticos nesse período.

sua

trajetória me compeliu a repassar os nossos 
Acompanho o trabalho do Mauro desde três anos anteriores a este recorte. Talvez desde

retratos distorcidos sob oquando ele ainda não chamava seus desenhos a lápis com 

efeito de uma grade deformada e suas caixinhas de madeira de meu trabalho. Se por um
lado é uma visão comprometida por uma proximidade afetiva é, ao mesmo tempo, 
privilegiada por estar perto nos momentos de sua formulação e exibição.

Desde a sua primeira e memorável exposição individual na galeria Tina Presser, 
suas esculturas geraram uma série de interpretações entre o público que, rapidamente, 
se transformou em estereótipos. A habilidade técnica, a organicidade e a sensualidade 

no trato da madeira, o artesanal e o artesanato, a imaginação exuberante e o decorativo 

estavam sempre presentes nas palavras de quem mais gostava de suas obras e, 
simultaneamente, na voz de quem tinha sérias restrições sobre os mesmos objetos. 
Quando ouvia estas colocações me dizia sempre: não é isso. É claro que o convívio e as 

conversas me davam pequenos e importantes dados para poder pensar de outra forma. 
Nunca me detive em tentar dizer porque não era isso. Agora é o momento.

Para começar a falar sobre o não é isso devo admitir que também é isso, mas... 
Estereótipos não nascem à toa, não possuem geração espontânea. A única maneira de 

diluí-los é tentar enfrentá-los. Sua trajetória se movimenta em sentido crescente, sempre 

aditivo e em uma rota não linear, mas pluridirecional. Tentar alinhá-la sob os termos de 

uma evolução ou de um desenvolvimento seria o primeiro equívoco pois, rapidamente, estas 

palavras se tornariam obsoletas. É necessário, ao tentar compreendê-la, construir um 

espaço mental multidimensional. Nos primeiros anos, a habilidade no trato com a madeira 

testada a cada trabalho por meio de sucessivos desafios que ele próprio se colocava.era
Se por um lado havia o respeito extremo pelo material, por outro suas potências estruturais

oitenta, este aprendizado já estava tãoprovadas até o limite. No final dos anos 
internalizado e automatizado que se transformou em caligrafia. Millôr Fernandes fala que
eram
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o trabalho artístico ou é fácil ou é impossível, excluindo com humor a palavra difícil deste 

dicionário. Para Mauro, trabalhar

recorrentes. A madeira pode ser tomada como pele (superfície), carne (matéria flácida) 

(estrutura). A organicidade de obras iniciais como 5a De 34 (1984) e Aemadeira virou condição inquestionável 
configurar seus projetos. O artesanal que evidenciava o gesto do autor à medida que se

com a ou como osso
Ma/d (1985) é contagiada por estruturas arquitetônicas em obras como Dez e Onze (1987). 

Em 1999 e 2000, alguns trabalhos como a casa com hélices afasta qualquer conotação

para

automatizava, se impessoalizava. De forma sutil aglutinou esporadicamente um repertório 
de outros materiais mundo natural. Da mesma maneira que a série de cubos virados pelo avesso por 

superfície marchetada ilusionista. Se estas características retornam nos últimos

nas suas esculturas: cordão, cabelo, crina, ossos, slides, metal, luz. 
Todos em mimetismo com a madeira que permanece como

com o 

uma
trabalhos isto só reafirma o espectro por onde o artista transita, onde o retorno a 

determinado ponto não é voltar para trás, mas a ampliação de um campo de ação interno

um compromisso de fidelidade
ou destino. um

Neste processo em que o artesanal, embora presente, perde a ênfase é 

uso da computação como instrumento de modulação de suas idéias. Mauro
importante

notar o
ilimitado.

sempre desenhou precisamente suas esculturas. Alguns desses desenhos são exibidos 

aqui pela primeira vez. Executá-los é uma maneira de passar a limpo 

sua vez, é uma maneira de passar a limpo

Mauro Fuke é desses artistas que ajudam a reabilitar a palavra decorativo. Usada 

arrogante desprezo em alguns comentários críticos, denota apenas o sintoma de 

preconceito superficial. Por que não podemos pensar que o lugar para um objeto de 

instalar não possa ser um apartamento com decoração convencional de classe 

média? Por que, para falarmos de instalação e das relações entre arte e lugar, devemos 

primeiro implodir o distinto recinto para depois construirmos algo?

o projeto que, por com

idéia. Em 1994 quando tentava configurar 
a obra Bali usou, pela primeira vez, um programa de computação para resolver com maior

uma um

arte se
rapidez e precisão o seu problema. A computação chega não como uma quebra , mas
como continuidade de um pensamento e por isso foi imediatamente incorporada. Mais 

adiante usou algoritmos como outra maneira de afastar a
sempre pensar em
Ou esperarmos a parceria paternal de um cubo-branco-que-tudo-pode de museu? Por 

que algo que vai ficar em cima de um balcão ou de uma mesa de centro não pode ser 

inteligente e deve ser, necessariamente, estúpido? Por que o bonito é feio? As esculturas 

de Mauro se adaptam nesses ambientes sem deixar de turvá-los por breves instantes, 

sem deixar de instalar uma perturbação de sentidos nesses locais. O decorativo

autoria e aceitar a surpresa da
forma decorrente de uma proposição. Executar tais projetos foi submeter toda a 
manualidade à condição de puro instrumento técnico de um projeto e dividir a criação
com a impessoalidade de um programa.

Com o uso da computação, a sedução tátil das suas esculturas iniciais é substituída 

por superfícies de padrões geométricos com desconcertantes provocações visuais. Estas 

superfícies provocam contradições com os volumes dos objetos. Por vezes borram todo 

o volume habilmente construído ao cavar profundos abismos virtuais. É

significando adequação, escuta, ajuste e não pastiche e submissão.

As categorias da arte estão misturadas e é claro que a obra de Mauro Fuke pode 

vista diluindo os limites entre as noções de escultura desenho e objeto. Confesso 

ainda preservar um vício modernista de me perguntar se é possível estabelecer diferenças 

e especificidades, mesmo que temporárias, entre as antigas categorias. No caso do objeto, 

coisa presa aos limites da sua superfície e a escultura como algo

a imagem se
contrapondo a materialidade e criando um afastamento na percepção, fazendo da escultura 

algo que ocorre no terreno do puramente ótico e expulsando qualquer apelo tátil sob a 

condição de que este destruiría a ilusão. Ao

ser

mesmo tempo, como esquecer a beleza 

como suporte projetivo? Novamente, não é uma 

mas uma apreensão oscilatória

penso este como uma 
que acaba dinamizando um espaço externo a ela. Ao vermos um prato ou uma mesa ou a 

roda de Duchamp a integridade do objeto como imagem reside no fato dele encerrar o 

discurso da sua presença dentro dos seus limites. De outro modo, uma escultura de

simples do objeto e assumi-lo apenas

questão de escolha entre isso ou aquilo (real versus virtual), 
de ambos.

Sempre percebi no Mauro uma pisos de Carl Andre imantam o espaço ao seu redor criando 

escultor. Não se trata de assumir tal
consciência plena de como sua obra era recebida 

somente por um prolixo 

ao mundo vegetal. A articulação por
peças que lembram, pela forma e funcionalidade, ossos e vértebras também são elem

Rodin ou Antony Caro, ou os
e das expectativas que gerava. O orgânico não é interpretado 

de engenhosas formas curvilíneas aludindo
espécie de campo de forças. Mauro afirma 

condição pelo fato de desbastar a matéria, suprimindo-a em busca de uma forma desejada

: SOUuma
uso

Vistas apressadamente, as obras de Mauro podem parecer objetos já que não incorporamentos
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nenhuma atmosfera externa. Porém, Mauro trabalha da superfície para dentro revelando 

espaço interno denso, cheio de dobras e caminhos que só podem ser descobertos 

quando se entende o espaço como matéria. Ser escultor é pensar em três dimensões.
obra de Mauro Fuke são as idéias sobre

com

um

Um outro aspecto importante na

movimento. Elas já estavam presentes nos trabalhos iniciais como Au Mula (1984) 
sua forma pendular e outras do mesmo período que oferecem pequenas esferas de madeira 

como elemento lúdico e imprevisível. Na série seguinte, articulações, pêndulos, 
portas e manivelas ampiiam os convites para uma interação física com aengrenagens,

obra. Induzidos ao toque pelo calor vermelho do cedro e suas formas provocantes. Em

seguida, somos convocados a atuar e obter revelações. Muitas obras possuem um eixo 
estas ações colocam o público como detonador do desdobramento

o movimento
narrativo secreto e

permanecerá oculto. Em trabalhos como Yace 7 (T.N.S. Zappa)narrativo que
é apenas sugerido como possibilidade. Na série de garras, o movimento pantográfico 

enfatiza as idéias de crescimento. O observador/atuador pratica um pas-de-deux com a
de repeti-lo por maravilhar-se com a dança e seu desenlace. Estes

escada que deu origem ao trabalho
obra e não se cansa

movimentos expansivos também estão implícitos 
da II Bienal do Mercosul e nos volumes que recebem padrões de marchetaria como Semi

na

Esfera (1995) e Splasfi (1995), e nas estruturas como Knot (1998) e Nuvem (1999). Nestes, o 

movimento aparece congelado como se algo estivesse acontecendo frente aos nossos

olhos.
Embora esta antologia contemple um universo significativo algumas coisas ficaram 

série fantástica de móveis (principalmente cadeiras e mesas) e objetosde fora, como a
utilitários (final dos anos 80 e início dos anos 90), além dos recentes painéis de pastilhas. 

A importância em citá-los está no fato destes demonstrarem uma tendência constante 

blematizar os conceitos de arte, de artesanal, de artesanato e de design.do artista em pro
A obra de Mauro ajuda a abolir as hierarquias entre estes termos. Os painéis públicos

artista de esculturas introspectivas. É novamente Mauro,frustram as expectativas no

expandindo seu campo de ação.
Das muitas conversas que tivemos uma frase sempre me vem à memória quando 

obra: Mauro me dizendo que um dos principais problemas da produçãovejo uma nova
artística contemporânea era conseguir criar imagens confiáveis. Lembro que, nesse dia,

Veneza, na Basílica dei Frari.

Estava
associei com um fato que havia ocorrido anos antes, em

corriqueira, naquele momento ganhou outro sentido.Embora fosse uma cena

Sem Título
madeira
36x 25 x8
1999
Coleção Bolsa de Arte de Porto Alegre
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madeira 
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contemplando, maravilhado, a Ascensão, de Ticiano, quando reparei que, abaixo do quadro, 

uma velha senhora rezava. Podia imaginar que ela rezava para a santa e não para a pintura 

(uma belíssima mulher, subindo em movimento espiralado que dinamiza todo o espaço, 

céu amarelo feito de nuvens/anjos, sobre os olhares admirados dos homens).para um
Imaginei também que ela poderia estar rezando para a pintura, para Ticiano. Deixei a 

igreja com esta certeza e com uma ponta de inveja. A escultura de Mauro Fuke configura 

aparições imprevistas. Como não confiar naquilo que nos surpreende?

Jailton Moreira

Escada
madeira 
44 x 33 x 18 
1999
Coleção Particular
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