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CATÁLOGO

Para encerrar o ciclo de exposições do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, programadas para êste ano, a Divisão de 
Cultura da S. E. C. organizou a presente mostra em homenagem 
ao jovem artista gaúcho Paulo Flores, recentemente falecido.

Paulo Flores, em sua curta carreira, ganhou o conceito da 
crítica, merecendo o seu melhor aplauso.
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CATÁLOGO DESENHOS 19 — Amarrando o sapato
20 — Praça Pio XI
21 — Desenho III
22 — Desenho IV
23 — Desenho V
24 — Desenho VI
25 — Desenho VII
26 — Desenho VIII
27 — Ilustração para um conto de

Tolstoi
28 — Retrato II (Francisco Stockin-

ger)
29 — Retrato de Fernando Bins
30 — Garrafa de vinho
31 — Sra. Isis Marinho Rêgo
32 — Sra. Isis Marinho Rêgo
33 — Moça na cadeira de braços
34 — Retrato de Vera e Sirito
35 — Retrato
36 — Retrato
37 — Natureza morta
38 — Retrato
39 — Paisagem

40 — Jane
41 — Natureza morta com garru

cha
42 — Natureza morta com jarri-

nha
43 — Jarra com água
44 — Natureza morta ccm Brandy
45 — Garrafa de vinho
46 — Objetos de metal
47 — Natureza morta com cadeira

de braços
48 — Composição com sapato
49 — Banhistas (pastel)
50 — Natureza morta
51 — Meditando
52 — Mulher sentada
53 — Estudando
54 — Noemi com casaco aos om

bros
55 — Bule de chá
56 — Jornaleiro
57 — Retrato de Noemi
58 — Noemi

59 — Trepadeira
60 — Sapatos
61 — Teatro S. Pedro
62 — Garoto
63 — Colagem

1 — Desenho I
2 — Luiz Antônio
3 — Auto-Retrato
4 — Jarrinho com maçã no ta

pete
5 — Moça sentada no chão
6 — Retrato I (Francisco Stockin-

ger)
7 — Moças
8 — Noemi
9 — Hospital de Caridade

10 — Desenho II
11 — Noemi
12 — Noemi
1 3 — Noemi
14 — Jane
15 — Noemi
16 — Noemi
17 — Mulher lendo
18 — Moça de pé

PINTURAS

1 — Têmpera
2 — Aquarela
3 — Paisagem
4 — Têmpera
5 — Peixe (óleo)
6 — Retrato de Fernando Barnack

(óleo)
7 — Fábrica de bolinhas na praia

(óleo)
8 — Natureza Morta (óleo)
9 — Natureza Morta (óleo)

10 — Passeio (óleo)
1 1 — Painel (óleo)
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APRESENTAÇÃO A pintura de Paulo Osorio Flores, depois de uma fase que 
possui as características de seu desenho, deixou de fazer refe
rência à forma aparente da natureza. Não se escravisa ao 
objeto com uma fisionomia fugaz, apresentando-o de modo con
vencional, acomodado na continuidade das repetições. O obje
to não impera numa visualização bitolada, implicando num re
conhecimento imediato e numa relação vulgar com o cosmus, 
expressa em fácil prudência. Reconstroi a natureza numa ou
tra medida, sob novas profundidades. Corporifica noutro âm
bito, com os poderes do artista. Pinta como sente e concebe, 
na verdadeira criação, excluindo acomodações repetidas e super
ficiais, deixando de lado todos os convencionalismos.

Paulo Osorio Flores parte da linha Cezanne-Cubismo-Abs- 
tracionismo, toma a realidade como deve ser tomada, na essên
cia e não no acidente, vê o aspecto inédito, o lastro da própria 
aparência e constroi com equilíbrio e precisão. O assunto tor
na-se secundário e ao mesmo tempo adquire uma espécie de vio
lência, de magia, devido ao ineditismo. Assim um peixe, per
de a dimensão aparente e ilusória de todos os dias e adquire 
uma verdade substancial de peixe, numa relevância de elementos 
sutilmente aquosos, onde domina a água em tôdas as suas mu-* 
tações, conforme está organizado o mundo na filosofia de Tales, 
nas variantes infinitas da humidade.

Na maioria das vêzes o pintor dissolve o assunto no rigo- 
rismo das linhas, desaparecendo a coisa para sobrar a forma 
não figurativa, numa composição de sólida estrutura plástica, 
com uma transparência de cores, excepcionalmente vivas e lu
minosas, através de uma revalorização geral de todos os elemen
tos, obtida sem facilidades ou escamoteações. A pintura de 
Paulo Osorio Flores, nova, com verdadeiro sentido atual, em 
constantes definidas, expressa um ritmo lento e seguro, funda
mentalmente plástico. Há uma centralização de forças e de 
níveis, a par de uma rica distribuição, de tal modo que sua pre
sença, de duas dimensões, adquire uma multiplicidade de rea
lidades, num desvendamento sutil e trabalhado.

Paulo Osorio Flores enfrentou tôdas as vicissitudes, todos 
os problemas e tôdas as incompreensões naturais na existência 
dos artistas. Teve uma vida extremamente breve, porém, rica 
de experiência. Apesar de tudo, realizou uma obra admirável, 
com virtudes maiores. Deixou o toque do criador no desenho, 
na pintura e na ilustração. Esta mostra retrospectiva revela 
seu mundo. Soube, como todo artista legítimo, captar o senti
do mais profundo de sua época. Teve a coragem de se colocar 
na vanguarda dos movimentos estéticos. E, entre as tantas ca
racterísticas globais de sua arte, uma não pode deixar de ser 
referida, qual seja, a de ser um dos introdutores do abstracionis- 
mo no Brasil.

Paulo Osorio Flores ajusta seu desenho à manifestação vi
sível das coisas Achega-se à forma aparente da natureza, ex
posta numa visualização que confrontada com o mundo circun
dante, traz equivalência, sem, no entretanto, ser imitativa. Pro
cura sem convencionalismos e constroi com firme arcabouço, 
esquivando-se do aéreo e do indeterminado. Daí o sentido de 
estrutura das figuras, de limpidez marcante, o milagre de re
presentação dos retratos, onde estão realçados o substancial e 
o acidental dos retratados por um leve toque mágico, pelo míni
mo imponderável, a eleaância das paisagens e a ductibilidade 
das naturezas-mortas. Traça-se num estremecimento de encan
tos suavemente aflorados, num justo equilíbrio, onde o comedi- 
mento reorganiza, por seu turno, numa espécie de censura cal
cada e permanente. Realiza verificando, entre o construído e 
o vago, tomado pelo gosto vigilante e pelo domínio do conheci
mento, na confluência do permanente com o transitório. Dêste 
trabalho gerado e interposto entre todos os enigmas, resulta 
uma dimensão específica de pureza e uma densidade tôda elás
tica.

DADOS BIOGRÁFICOS

Paulo Osorio Flores nasceu na cidade de Pôrto Alegre, em 
1926. Iniciou o aprendizado nas artes gráficas, em 1944, com 
Ernest Zeuner. Matriculou-se, em 1945, no curso de pintura 
do Instituto de Belas Artes. E, 1946, seguiu para Buenos Aires, 
onde freqüentou a escola Livre de Arte, mantida pelo governo, 
tomando parte na Exposição do Livro Brasileiro e enviando tra
balhos para a Exposição Coletiva da Associação Francisco Lis
boa de Pôrto Alegre. Regressou ao Brasil em 1947. Em ja
neiro de 1948 viajou para Bahia e Minas Gerais, com a Associa
ção Araújo Pôrto Alegre, tomando parte nas Exposições Coleti
vas de São Salvador, Belo Horizonte e Pôrto Alegre. Trabalhou 
em Minas Gerais no atelier de Heitor Coutinho, em Petropolis fez 
parte da equipe de decoradores da Feira Internacional. No 
Rio, organizou atelier com Athos Bulcão. Freqüentou o atelier 
de Bruno Gioge, tomou parte na Exposição Coletiva da Escola 
do Povo e na organizada em benefício dos estudantes. Expôs, 
pela primeira vez, no Salão Nacional de Belas Artes de 1948, 
recebendo Mensão Honrosa em desenho, 
gráficos para a revista "Rio" e ilustrações para "Letras e Artes". 
Em 1949 regressou a Pôrto Alegre, onde efetivou a Primeira Ex
posição Individual de desenho. Em 1950 regressou ao Rio, onde 
trabalhou muito em, ilustração. No ano seguinte casou com a 
desenhista Noemi Lopez da Cruz. Em 1952 nasceu a primeira 
filha, Lia, executou um painel para o edifício projetado por Ro
cha Villaça. Em 1953 retorna a Pôrto Alegre, depois radicou-se 
no interior do município de Santa Maria. Em 1954 nasceu a 
seaunda filha, Virgínia; trabalhou nas ilustrações de "Anatomia 
e Metafísica do Jazz", concluindo-as no ano seguinte. Em 1956 
realiza alguns desenhos e nasceu seu primeiro filho, João Paulo. 
Faleceu no dia 11 de julho de 1957.

O desenho de Paulo Osorio Flores tem um ritmo sereno e 
seguro, que embora essencial, não é tomado como finalidade, 
por não se reduzir a um simples jogo evidente de andamentos. 
Composição cerrada, com os valores religados num justo equilí
brio, em, posição e equidistância lúcidas, obtidas pela simples 
revelação respaldada pela pesquisa sóbria, originando um vo
lume pleno de harmonia, 
transbordando de luminosidade, da qual procede, em parte, o 
imponderável sempre presente. Esta beleza viva, leve, e ao 
mesmo tempo aguda, também é efeito das linhas incisivas que, 
sem a profundidade do sulco, emanam uma certa penetração de 
navalha fina e depurada. Assocía-se a determinado grafismo 
do desenho contemporâneo, refletindo o novo, numa leveza aé
rea, de cristal, sem a perda da permanência, no imperativo de 
uma graça inconfundível.

Efetuou trabalhos

Na ilustração, Paulo Osorio Flores, seguiu a trajetória da 
pintura. Depois de inúmeras experiências no plano objetivo, 
realizou o não-figurativo. Conseguiu atingir o nível sonhado 
pelo ilustrador, dando o toque de criação à tarefa eminente
mente interpretativa. Além de várias criações para revistas e 
jornais, o ilustrador, concluiu sua atividade no livro "Anatomia 
e Metafísica do Jazz". O último trabalho levado a efeito foi 
justamente êste. Aí atingiu os foros da maestria. Com o 
branco, o negro e o griz, ergueu um mundo de impressionante 
beleza, através um ritmo desconcertante à primeira vista, numa 
forma de lúcida construção.
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Desenho de clara transparência,

C. A.
CLOVIS ASSUMPÇÃO
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