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CYRO : O TRANSFIGURADOR DO ÓBVIO OLHARES SOBRE CYRO

Ao evocar CYRO MARTINS, um sorriso 
contorna o pensamento. CYRO escrevia direto e 
simples como falava. E sabia, como poucos, tirar 
proveito dessa fluência: os textos foram escritos para 
transitar facilmente na memória do leitor, 
enriquecendo o repertório de quem teve o prazer de 
conviver com sua prosa. Aquele homem afável 
escondia, também, sob sua total simplicidade, um 
atento observador da natureza humana. É que 
CYRO, com poucas palavras mas com grande 
eloquência literária, tanto era capaz de descrever os 
largos horizontes dos pampas descampados do Rio 
Grande, quanto o mais profundo e secreto 
sentimento de uma personagem.

BIOGRAFIA 
VISUAL 
composta por 
painéis 
reunindo 
fotos, textos e 
dados sobre 
o escritor 
e psicanalista

ARÜSTAS
PARTICIPANTES

A presente exposição documental, sobre a vida e 
obra de CYRO MARTINS, revitaliza esta 
importante figura da cultura do Rio Grande do Sul 
a seu molde.

ALFREDO 
NI COLAI EWSKYPinça os mais significativos momentos e dizeres 

de sua vida e obra, enfatizando a sabedoria de quem 
transfigurava o óbvio, elevando-o à categoria de 
surpreendente e novo.

BINA
MONTHEIRO

CARLOS
DE BRITTO VELHOIWIostra, no espontâneo deixar-se buscar pela 

vida, seu jeito de usufrui-la.CYRO MARTINS
Quaraí • 1908 
Porto Alegre • 1995

CARLOS
WLADIMIRSKYRevela, na valorização do simples, o segredo que 

toma sempre exitosa a comunicação entre autor e 
leitor, a empatia entre semelhantes e a interação dos 
afetos.

Os artistas que convidei para esta exposição são 
muito diversificados: alguns possuem uma obra já 
consolidada, outros estão apenas começando sua 
carreira profissional; as representações plásticas vão 
desde o abstrato até o figurativo, e as trajetórias 
poucas vezes se cruzaram. Todos, no entanto, 
possuem uma característica comum: ao colocar-se 
diante da obra de cada um deles, o observador é 
sempre compelido a parar e realizar uma segunda 
leitura. Por trás de linhas muito definidas ou 
manchas aparentemente sem rumo, vai-se encontrar 
o fio de um pensamento condutor, e será necessário 
penetrar ainda mais fundo para estabelecer com o 
artista aquele laço que ata um conluio irremediável 
entre a obra e quem a vê.
Este é o traço comum com CYRO MARTINS, que 
eu antevi ao convidar artistas com linguagens tão 
diferentes, para que pousassem seus olhares sobre a 
obra e o homem CYRO.
Pretendo que estes olhares não sirvam apenas para 
ilustrar as características externas das figuras que 
ele criou, mas sejam também o retrato, visto pelo 
avesso, de parte da sua obra literária.

LIVROS
PUBLICADOS

EDUARDO
HAESBAERT

GELSON
RADAELLI

Ao aprofundar meus conhecimentos sobre CYRO 
MARTINS descobri quanto ele era claro em 
objetivos. Queria, ao lançar mão de palavras, idéias 
e imagens, transformá-las em desejos e fantasias 
possíveis. Daí o seu carisma, a sua diferença. Além 
de escritor, era um sabedor na prática, das neces
sidades, possibilidades e dificuldades humanas.

FICÇÃO: 15 
ENSAIOS: 4 
MEMÓRIAS: 1

MARILICE
CORONA

destacando-se a
TRILOGIA DO 
GAÚCHO A PÉ

MARIO
RÒHNELT

MARTA
LOGUERCIO

Um contorno disso define o seguinte pensamento 
: 0 sonho é muitas vezes covarde na realização dos 
desejos.

Sem Rumo (1937) 
Porteira Fechada (1944) 
Estrada Nova (1954)

MÍRIAM
TOLPOLARe o livro de ensaios CYRO mostrou, sem condescendência mas com 

a delicadeza que lhe era peculiar, quanto somos 
responsáveis por: vez que outra irmos ao encontro 
das nossas visões, as dos fantasmas evanescentes 
que ficaram para trás e as que ainda nos fascinam 
abrindo clareiras nos esconderijos do porvir.

UBURATÃ
BRAGAO Mundo

em que vivemos (1983)

criação
LIANA
T1MM

curadoria
CLARA
PECHANSKYLiana Timm - arquiteta e artista plástica Clara Pechansky - artista plástica



OBJETIVOS IMPORTÂNCIA DO PROJETO 

PARA O RIO GRANDE DO SUL
^ HOMENAGEAR a memória de CYRO 

MARTINS, oportunizando a estudantes e 
profissionais de várias áreas conheci
mento e retomada de sua obra.

Atrajetótia de CYRO MARTINS
(1908-1995), assinalada por 
extensa obra ficcional e en- 
saística, profícua atividade 
médica e intelectual, se refle
te no reconhecimento que te
ve, ainda em vida, pela co
munidade literária, cientí
fica e pelo público sul-rio- 
grandense em geral. Desta- 
cou-se no cenário gaúcho, 
contribuindo para o fortaleci
mento de nossa literatura, co
nhecimento de nossa história 
social e política, para melho
rar o entendimento de pro
blemas de saúde mental em 
nosso meio, lançando pers
pectivas para práticas tera
pêuticas que se projetam no 
contexto brasileiro e se inter- 
relacionam com os países do 
Prata.

mentos além- fronteiras regio
nais e nacionais, possibilitan
do reconhecer e superar pre
cariedades e tomar cons
ciência da realidade, através 
da prática cotidiana da cida
dania, do exercício da cria
ção artística, da busca do 
conhecimento: para poder
mos "planejar o futuro previsí
vel". São esses aspectos os 
norteadores das atividade do 
CENTRO e do projeto cultural 
em questão.

^ DIVULGAR trabalhos do autor nas áreas 
literária e de saúde mental que incenti
vam o desenvolvimento da cultura e da 
ciência na comunidade.

^ PROPICIAR ao público em geral acesso 
a visões da interação de arte, contin
gências sócio-culturais e ciências 
do conhecimento.

O Projeto Cultural CYRO MAR- 
TINS 90 ANOS vem, pois, 
propiciar ao público em geral 
acesso a visões da interação 
de arte, contingências sócio- 
culturais e ciências do conhe
cimento, num estágio em 
que, para nosso Estado, o 
processo de intercâmbio cul
tural, artístico e científico, 
principalmente com os países 
do Prata, significa fortale
cimento de laços e de pers
pectivas, algo vivenciado por 
CYRO MARTINS durante toda 
a sua vida e reiterado agora 
pela disponibilidade em par
ticipar do projeto que todos 
os convidados, aqui nomea
dos, revelam.

^ INTENSIFICAR o intercâmbio cultural e 
científico com países do Prata.

^ REALIZAR produtos culturais (publica
ções, vídeo) sobre o autor e sua obra 
para incentivar pesquisas, atividades 
literárias e científicas, estudos e práticas 
culturais que integrem várias áreas do 
conhecimento e repercutam na comu
nidade sul-rio-grandense, expandindo- 
se em outros níveis e direções de cria
ção e investigação

A atuação profissional e a 
produção literária de CYRO 
MARTINS enfatizam o que ele 
considerava "humanismo 
psicanalítico", sua contribui
ção para o meio sócio-cul- 
tural e científico sul-rio-gran- 
dense, suscitando questões 
fundamentais para o pleno 
desenvolvimento da comuni
dade, para os desdobra-

^ LANÇAR bases para projetos de média 
e longa duração a serem desenvolvidos 
pelo CENTRO DE ESTUDOS DE LITERATURA 
E PSICANÁLISE CYRO MARTINS, especial
mente o Pro-memória e o Futuro 
Previsível.



O Projeto CYRO MARTINS 90 ANOS 
é o primeiro a ser realizado pelo
CENTRO DE ESTUDOS DE LITERATURA 
E PSICANÁLISE CYRO MARTINS,
promovendo:
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para organizar o acervo do
autor e disponibilizá-lo
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estudos e eventos ligados à
documental literatura e à psicanálise, sua

inter-relação, interação com
as artes em geral e com asCYRO: 

O TRANS- 
FIGURADOR 
DO ÓBVIO

ciências do conhecimento.

Coletânea 
com textos 
de vários 
autores 
sobre 
CYRO MARTINS 
e sua obra
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