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Ntrabalho de Flávio Morsch envolve uma pesquisa de mais de 20 anos 
dedicados à pintura. A busca incessante por respostas às indagações em 

relação à cor e à existência do ser no mundo o levou a séries de obras que gra
dativamente se desdobraram e atingiram um grau de refinamento e qualidade 
indescritíveis, pois ao dispor as tintas sobre tramas espaciais, que estruturam 
as pinturas, ele atinge a exuberância da cor e a inquietação da sombra até che
gar à cor-luz. Em seu processo criativo ele risca grades com caneta esferográfi
ca e as deixa visíveis após a pintura, como marcas que indicam a construção de 
sua poética. A corporeidade das séries está ligada a esta rede que, ao mesmo 
tempo em que gera mudanças e produz deslocamentos, conserva elementos. 
O equilíbrio está justamente entre o que permanece e o que se altera durante 
o fazer e o que fica evidente no final de seu percurso são o pensamento e os 
sentimentos, ou seja, através da arte surge a experiência do viver e através do 
viver a arte é experienciada em grau máximo.

Em 1991, Morsch concluiu a graduação em desenho e logo depois disso par
ticipou de um salão onde ganhou um prêmio que lhe permitiu passar um ano 
na cidade de Nova Iorque. Esta estadia influenciou os novos trabalhos e criou 
um conjunto de desenhos em que os pares de cores complementares davam 
o tom, apesar de que todas as cores apareciam em invenções de grande rigor 
técnico e formal. A diversidade dos materiais: papéis japoneses e tailande- 
ses, tecidos e papéis fotográficos, xilogravuras com padrões orientais, papéis 
tingidos com tinta a óleo feitos pelo próprio artista, nanquim, grafite, lápis 
de cor, além de guaches, tinta acrílica e óleo. A sua poética revelou um con
junto fascinante de desenhos que ultrapassou a ordem comum da criação, 
pois donos de requinte e enigma para a retina, os personagens capturados da 
natureza tornaram-se figuras imprevistas e se inscreveram em um contexto 
que os deixaram a vontade no mundo de firmeza e exatidão criado pelas mãos 
de Morsch.

Depois dessa fase inicial, dedica-se inteiramente a pintura e mergulha pro
fundamente na busca de respostas para si mesmo. Ainda influenciado pelos 
personagens do desenho, cria telas de grandes formatos com muitas cores, nas 
quais eles ainda aparecem. A zona de passagem entre uma linguagem e a outra 
é ato reflexivo que produz uma estrutura formal rigorosamente construída 
sobre a qual elabora a pintura e simbolicamente nos fala de sua sensibilidade 
e de suas escolhas existenciais e filosóficas.

As séries de pinturas que realizou durante os anos seguintes refletem a te
mática da cor, uma vez que o artista abandona a figuração. A cor em exercício 
da própria cor, resplandecendo através da luz e da sombra para alcançar a 
transparência, a cor-luz e a iridescência.

Na série de figuras geométricas em que usa o dourado na combinação com 
as cores primárias e secundárias busca a relaçáo com a luz e a beleza, onde o 
amarelo Nápoles faz a costura perfeita com o dourado deixando a cor chapa
da adquirir nova relação, ou seja, da matéria da tinta para a fluidez que gera 
luz e transparência. Nesta série acontece uma progressão no uso da escala 
cromática e da forma.

A dedicação extrema na busca de resultados leva-o ao isolamento na inten
ção de pesquisar e experienciar o uso da escala cromática até a transformação 
da cor em cor-luz. O tratamento dado à superfície pictórica é elaborado nas 
últimas séries a partir de faixas coloridas que traçam um percurso de alto a 
baixo. A tinta escorre por elas em várias camadas muito diluídas. As linhas 
justapostas, de modo a deixar o centro do trabalho com maior luminosidade, 
causam um avanço do espaço dentro do campo pictórico. A riqueza da cons
trução geométrica com a cor, já se transformando em luz refletida, converte a 
pintura em um holograma.

Nas pinturas sobre policarbonato transparente, usa a tinta aquarelada e es
corrida para atingir uma transparência inestimável. O alcance da luz gera a 
sombra, pois com o material transparente exposto à luz, aparece pela primeira 
vez a sombra. A sombra é flutuante e foi gerada a partir de uma super lumino
sidade das pinturas, pois esta luz intensa vai atingir o sombreamento.

Em 2011, Morsch fez uma viagem à China e atravessou o país fotografando e



inclinação da arte da América Latina para uma vocação construtiva, porém 
ausente dos dogmas do construtivismo. Além disso, sua obra responde a uma 
vocação clara, otimista, embora reflexiva, e ao mesmo tempo orgânica, pres
supostos que o critico assinalou. A experiência da cor adquire, entretanto, 
uma nova dimensão nessas obras do artista, especialmente em suas 13 pintu
ras mais recentes, que lembram circuitos de tecnologia e como determinadas 
incursões do olhar sobre a superfície da tela provocam um movimento ocular 
que exige do olho uma adaptação constante para absorver a cor, à medida 
que ela se transforma a partir da incidência da luz sobre a superfície da tela.

Essa pintura estã engajada em uma abordagem da dimensão contemporâ
nea da percepção, considerando que a experiência moderna deixou-nos um 

• legado opressor, ainda que tenha rompido com inúmeros limitadores e im
pulsionado os ganhos obtidos pelas vanguardas históricas em direção a uma 
democratização do meios e da circulação do objeto artístico. Por meio da 
adoção da grade, uma estrutura emblemática do modernismo, suas pinturas 
produzem uma energia centrífuga que movimenta a estrutura da cor como 
se fosse por vezes uma plataforma de computador, um painel de led ou um 
circuito luminoso. Porém, na verdade, trata-se apenas de um aspecto contem
porâneo do trabalho que reafirma sua ligação com a dimensão pop da cultura, 
destacando a experiência perceptiva como possuidora de uma intensa ligação 
com as profundezas da mente e do espírito na contemporaneidade.

pesquisando sobre a luz, a intensidade dos leds, oriunda da cultura contempo
rânea daquele país o conduziu também ao estudo da sombra.

A última série de 13 pinturas é o resultado da busca incessante de Flávio 
Morsch, aonde ele chega à construção de um espaço tridimensional só com 
os recursos da pintura. A pintura 3D é única e intransferível de quem vê. O 
deslocamento do observador diante das telas vai transformar a cor-luz a cada 
passo dado. O uso de uma tinta nova permitiu um avanço na pintura e na sua 
pesquisa, pois através do cruzamento de onda (fenômeno da física) em que 
uma cor ao incidir sobre a outra perde o reflexo e gera a cor complementar, se 
cria uma nova experiência de visão. Cada módulo dentro de cada pintura tem 
um arranjo de cor e esse recurso faz do observador um cativo, pois ele precisa 
de um escrutínio lento que vai buscar as semelhanças e diferenças entre uma e 
outra pintura. Para a fruição total do trabalho o deslocamento é imprescindí
vel, pois ao menor movimento a visão não será a mesma. A cada movimento a 
cor se transforma e as combinações se reorganizam em sintonias harmoniosas 
e desafiadoras do sentido. Flávio Morsch conseguiu atingir a tridimensiona- 
lidade através da pintura, onde a cor torna-se uma relação vivenciada como 
um exercício do ser humano no mundo e para entendê-la é preciso fazer uma 
arqueologia de seus procedimentos para se entender a exata dimensão da sua 
obra. A temporal idade da obra está intrinsecamente ligada a sua compleição, 
pois a luz e a sombra se contrapõem e causam tensões ou mesmo quando a 
cor se transforma devido a luz e ao movimento exigindo do olhar uma aten
ção maior e necessária para absorver as transformações dentro do espaço 
pictórico, pois demanda um tempo maior de fruição.

O amor à arte e o prazer do fazer artístico nos são revelados através de sua 
estética refinada. A escolha de seu caminho é marcada pela relação indissoci
ável entre arte e vida e a dualidade entre o espírito do cientista contrapondo 
com o espírito do poeta nos oferece para a contemplação uma arte de indi- 
zível beleza.
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FLÁVIO MORSCH [Porto Alegre/RS, 1963]
Vive e trabalha em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Premiado em desenho no 
Salão Primeira Mão [1993] com um ano em New York [1995]. Realizou expo
sição individual na Galeria de mArte, em Porto Alegre [2008], Está citado no 
livro ENTRE: curadoria de A-Z de Ana Zavadil [2013], Possui Bacharelado em 
Artes Plásticas com Habilitação em Desenho pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS [1991] Atualmente desenvolve a linguagem da pintura 
focalizando o fenômeno da cor e da luz. Tem realizado viagens de estudo no 
Brasil e no exterior, como forma de residência artística, em desenvolvimento 
de pesquisa a ser incorporada no seu trabalho.

SOMBRA E LUZ NA PINTURA DE FLÁVIO MORSCH
Gaudêncio Fidelis
Diretor do MARGS

/"\ Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) apresenta a exposição 
Kj Anatomia da Cor, de Flávio Morsch. O artista, que vem trabalhando por 
anos a fio no silêncio do ateliê, apresenta-nos agora um excepcional conjunto 
de obras cuja contribuição para o universo da pintura brasileira ainda está 
para ser mensurada. O radicalismo e a inovação dessas pinturas demarcam 
sua atuação como um dos melhores pintores de sua geração. Não por outra 
razão, o MARGS empenha-se na realização desta exposição, incluindo-a em 
seu programa curatorial.

As influências orientais do artista advêm de seu contato com cultura e a 
arquitetura chinesas, especialmente em relação a dois aspectos: a luz e a som
bra. Na construção da visualidade oriental, a sombra desempenha um papel 
relevante. Enquanto a cultura ocidental considera a luz como ponto de par
tida para seus empreendimentos e concebe a sombra como um desvio para 
o qual se migra apenas em situações de perda, religiosidade ou desgraça, for
temente estabelecida como uma relação de confronto, a sombra é relegada 
a um patamar de julgamento que lhe confere a condição de uma radical e 
inovadora pintura. Na filosofia oriental, ao contrário, o caminho percorrido 
é da sombra para a luz, permitindo-se à consciência estabelecer tal relação, 
antes dicotômica, agora como complementar, análoga a uma trajetória de es
paço/tempo que lhe confere uma dimensão de experiência estética singular.

Em uma série anterior de seis pinturas que o artista mostra nesta exposição, 
podemos ver que ele partiu da sombra para a luz na constituição das pintu
ras. Em sua última série, vislumbramos uma transformação (contemporânea) 
trazida pela luz eletrônica, em que o espaço é subsumido a uma condição de 
evidência entre a tradição e o novo. Essa cor mutante e transformacional é 
ocasionada pela reflexão da cor através do movimento, ativando-a de forma 
complementar, em parte como resultado da tecnologia da tinta.

A pintura de Flávio Morsch enquadra-se também naquilo que o crítico 
Frederico Morais chamou em 1978 de "geometria sensível" referindo-se a uma
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