


Luiz Guides
"Quando se abrem os portões do manicômio, quando se rompe a clausura 
dos sentidos para as questões da Loucura e da Clínica podemos nos 
defrontar com uma pura linguagem e estética insuspeitadas. Respirações 

falam, corpos-alma transdutores de códigos e inventores deque
mundos. Arte como resposta de afirmação de vida, resposta ao avesso 
das práticas de exilamento e asilamento, linguagem nascida da
resistência às capturas da ciência e do mercado".
É assim que podemos ver seu Luiz na construção e reconstrução contínua 
de seu mundo próprio, de um espaço para sua existência com normas 
que escapam às inquisições afetivas e intelectuais. É possivel 
acompanhar, analisar seu fazer, mas o impulso que o leva ordenar cores,

em guache sobre papel, élinhas, círculos,quadrados, números,
unicamente seu e inalcançável.
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ARTE

Pouco ou nada se sabe de seus primeiros vinte anos de vida. Nascido em 1922 foi internado no Hospital Psiquiátrico São Pedro 
-HPSP- com sintomas "de desorientação no tempo e no espaço e alucinações auditivas" diagnóstico de 1950. Atualmente sem 
medicamentos é mais um exemplo de pobreza afetiva e social.
Se pouco se sabe de sua vida anterior, menos ainda das necessidades que o levam participar das atividades na horta comunitária e 
a seguir uma rotina diária, de ir ao ateliê da Oficina de Criatividade desde a sua fundação em 1990. Lá cumpre o mesmo ritual: 
coloca sua pequena bolsa de couro e sacos plásticos ao lado do cavalete. A medida em que vai fazendo seus desenhos, vai também 
marcando o chão com traços, utilizando o mesmo pincel, como alongamento do gesto do artista que é também o prolongamento de 
seu corpo.
Traços que podem ser a identificação de seu território, de seu espaço no mundo, que é ampliado dia a dia, até que transfiram seu 
cavalete para outro ponto do ateliê, onde o processo recomeça... Indiferente ao trânsito de pessoas ao seu redor, segue pintando 
sempre no papel que lhe for disponibilizado, usando em alguns momentos o verso do mesmo. Com simples gaúche explora uma 
variedade de nuances, muitas vezes acentuada pelas veladuras. Todo espaço é preenchido, é pleno.
Seu trabalho é marcado passo à passo, por linhas verticais como tramas que estruturam o desenho que ele inicia sempre de baixo 
para cima, da esquerda para a direita, e vai estabelecendo ligações com quadrados, dentro dos quais desenha círculos com setas 
direcionadas para o alto lembrando ponteiros de relógio sem numeração. Mas os números também estão presentes, porém 
colocados independentes de demarcações temporais, aparecem ordenados de 1 a 5 ou de 1 a 7. Como bem captou Bárbara 
Neubarth: "Luiz se protege com o Hijab, que em árabe quer dizer - o que separa duas coisas. As veladuras que pinta, o protegem 
de ver sua dura realidade. Luiz se preserva. Se preserva separando o tempo concreto, de seu tempo mítico, construído em relógios 
sem ponteiros." E a vida sem tempo. É a sua vida.
Como evento paralelo ao Simpósio CORPO, ARTE e CLÍNICA, optamos em mostrar os trabalhos mais recentes de seu Luiz, embora 
todo a sua obra seja merecedora de olhares aprofundados que possam se dedicar à acompanhar seu percurso e complexidade. 
Organizar uma exposição nessas condições coloca questões de ordem museológicas e museográficas, para selecionar e dispor as 
obras. Um posicionamente ético que difere de outras situações, em que é possível estabelecer um diálogo com o artista, dar um 
sentido diferencial, interpretativo, já que, por mais sutil e discreta, a montagem das obras é sempre uma forma de conduzir olhar. 
No presente caso, se teve maior atenção, por estarmos cientes da intervenção, quando se montou um painel com vinte desenhos, 
para destacar a sequência de seu trabalho. Assim como apresentar seu cavalete na exposição, é traze-lo mais próximo e não 
valorizar um fetiche.
Quantas perguntas nos ficam, e são todas necessárias. Quantas respostas se transformariam em novas questões. As categorias 
que distinguem as artes estão cada vez mais diluídas. Bispo do Rosário foi um dos representantes do Brasil na Bienal de Veneza, 
sem no entanto perder sua peculiaridade. Há tempo e lugar, para a valorização de todos os processos de criação. Se em seu mundo 
próprio seu Luiz está alheio a toda e qualquer intencionalidade, o que lhe difere da posição consciente do artista, isso não o 
distancia do resultado, a arte.

Blanca Brites

Sem título, detalhe de painel com 20 trabalhos, 1992. Guache sobre papel, l,15X3,51m.

Capa: Sem título, 2001. Guache sobre papel, 0,46X0,64m. 
Abertura: Sem título, sem data. Guache sobre papel, 0,66X0,96m.
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PRÓ- REITORIA DE ENSINO - Pró-Reitor José Carlos Ferraz Hennemann 
PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE PÓS-GRADUAÇÃO - Pró-Reitora Adjunta Josélia Grazia 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA - Pró-Reitor Carlos Alexandre Netto
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - Pró-Reitor de Extensão Fernando Setembrino Cruz Meirelles 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Diretora Renita Klusener 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA - Diretor Paulo Kroess

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL E INSTITUCIONAL - Coordenadora Cleci Maraschin 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO - Diretor Roberto Gandolfi Lieberknecht
OFICINA DE CRIATIVIDADE DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO - Coordenadora Giselle Silva Sanches
Simpósio "Corpo, Arte, Clínica" - Coordenadora ProF' Tânia Galli Fonseca 
Curadoria ProF' Blanca Brites

Bolsistas do Instituto de Artes/UFRGS Everton Santos, Manoela Pavan, Mônica Hoff, Marcus Pereira
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Fotografias Thiago Martini, Mônica Hoff
Projeto Gráfico Rosâne Vieira

PARCERIAS
Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul 
Secretaria Municipal de Cultura

APOIO
FAPERGS
PROPESQ/UFRGS
PROPG/UFRGS
Programa de Pós Graduação em Artes Visuais 
Programa de Pós Graduação em Educação
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI
Praça da Afândega s/n Centro - Porto Alegre - RS CEP 090010-000 
Tel.(051)32272311 www.maras.com.br
VISITAÇÃO
De terça a domingo, das 10 às 19h.
Período da exposição: de 9 de abril a 4 de maio de 2003.
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