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... Universidade de Caxias do Sul que 
possui o descortínio raro de amparar 
a criatividade, sua difusão e a reflexão 
necessária sobre as artes em nosso 
país.

Aracy Amaral 
São Paulo, março de 1984

... O Atelier Livre, centro desencadeador de 
tendências e movimentos de arte, não só no 
Rio Grande do Sul, mas em toda a região. 
Este Atelier parece ser um dos poucos 
lugares do país onde se pode ver o Brasil, 
onde sucessivas mostras, conferências, 
cursos, são apresentados por artistas de 
todos os Brasis...

Raul Córdula
João Passoa, setembro de 1984
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Reitor:
Abrelino Vicente Vazatta

Tudo indica que, cada vez mais, a renovação da arte brasileira virá da província. Saturados da aldeia 
global, os artistas começam a olhar para o Continente que é seu, para seu país, para sua região e aí. 
descobrir os temas e a estratégia que irão informar seu trabalho.

Nesse sentido, creio que estamos vivendo uma segunda etapa nesse processo de interiorizaçào da 
arte brasileira. A primeira corresponde ao Modernismo. Depois da festa de 1922, ocorrida em São Paulo, o 
Modernismo transferiu-se, nos anos 30, para o Rio, de onde expandiu-se para todo o país, sedimentando- 
se, nos anos 40, nas capitais regionais: Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba. 
Hoje, esta interiorizaçào é mais profunda, vai além das capitais para atingir os núcleos micro-urbanos 
como Blumenau, Caxias do Sul, o ABC paulista, a Baixada Fluminense, Olinda, etc...

Pró-Reitor de Pesquisa e Extensão: 
Ary Nicodemos Trentin

Coordenador de Extensão: 
Renato Henrichs

Coordenadora do Atelier Livre: 
Diana Domingues

Esta exposição é dedicada mais especialmente às Professoras Eunyce Zanom e 
Ligia D Andréa que em 1975, respectivamente, na qualidade de Diretora do Centro de 
Humanidades e Artes e de Chefe do Departamento de Artes tiveram a iniciativa de criar o 
Atelier Livre. (1) Diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

(2) Coordenador do Núcleo de Arte Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba.



... Disposto a redescobrir o Brasil, viajei, no primeiro semestre deste ano por várias regiões do país. Em 
Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, me surpreendí ao encontrar não apenas um público ávido para as 
coisas de arte, mas artistas com garra, método e vontade de produzir e dizer coisas. Talvez apenas 
esperem um sinal para que juntem armas e babagens em torno de uma estratégia comum, de um trabalho 
unificado e coerente, que sem descaracterizar a marca individual de cada um, possa gerar frutos coletivos, 
para eles próprios, para o público local e para a arte brasileira...

Frederico Morais(3)
Rio, agosto de 1980. Se se pode definir a obra de arte como presença, torna-se 

secundária sua apresentação. Toda presença se explica por si.
A função elucidativa de uma apresentação, portanto, enfrenta 

o perigo de julgar o presente sob um ponto de vista, através de 
um critério, segundo uma certa normatividade vigente.

Relativamente à arte valem a idéia e o que é sugerido. A 
expressão vem antes da comunicação, ao menos numa ordem 
ontológica. Toda obra artística é antes de tudo a sede de 
possibilidades do próprio sentido e de uma multiplicidade de 
significações. Ela pretende a renúncia dos conceitos explícitos, 
embora sempre indique a emoção e traduza possíveis 
pensamentos.

Ela tem seu modo de conhecer. A falta de uma significação 
exata não lhe é um defeito, ao contrário, sua ambivalência ou 
ambigüidade diz com mais força a realidade humana, mostra 
com mais profundidade as contradições da situação do homem 
no mundo, no comércio com as coisas e nas relações com os 
outros homens.

Trata-se de uma presença que se expõe, isto é, que se torna 
exposição de pintura, gravura, * escultura. É duplamente 
importante. Primeiro, pelo próprio trabalho "produzido", pelos 
códigos e enigmas de linguagem de todo "objeto" construído.

Fica a cargo de cada um e da coletividade captar-lhe o 
significado e os segredos da criação.

Com estes depoimentos, extraídos de diferentes textos que comentam a ação do Atelier Livre e 
sobretudo, enfatizando a reflexão visionária e provocativa de Frederico Morais acima reproduzida, 
apresentamos “Presença Caxias’’, mostra que reúne doze artistas que estiveram de alguma forma ligados 
ao Atelier nos seus dez anos de atividades. O conjunto de trabalhos expostos se constitue num recorte 
da produção de artistas plásticos da região.

Diana Domingues 
Caxias do Sul, abril de 1984.

(3) Crítico de arte do Jornal "O Globo".



Segundo, pela comemoração dos 10 anos de funcionamento 
do Atelier Livre da UCS, criado junto ao Departamento de Artes 
sob a coordenação e liderança de Lígia D'Andrea, professora e 
artista, e hoje sob a direção dinâmica de Diana Domingues, 
artista e professora. Dez anos e uma evolução notável. Lugar de 
reflexão, de encontros e de produção. Ponto de ligação entre 
alunos e professores, a UCS e a comunidade regional, a UCS, os 
alunos e professores e grande nomes das artes da vida cultural 
do país.

Esta exposição reúne 12 artistas, alunos e professores do 
Atelier Livre. Além de mostrar tendências, também se procura 
celebrar. Os trabalhos estão aí, não precisam ser explicados, 
nem justificados. Cada presença plástica, cada forma,‘cor ou 
linha, dirá por si mesma Basta olhar com a alma e o corpo.

Beatriz Balen Susin trabalha com a figura humana, tema difícil. 
Insiste na dimensão do social. Sempre introduz, aqui e ali 
leve e imperceptível toque de ironia. O traço é delicado, nítido. Os 
contornos realçam a expressão. Como num rio, tudo corre na 
mesma direção: o rosto. Eis o homem, eis o rosto do homem, não 
apenas para ser visto, mas principalmente para ser refletido. Há 
nestes rostos uma densidade que nos convoca a participar da 
vida, da luta.

Diana Domingues, artista consagrada nacionalmente, sempre 
pronta a romper os padrões, a inovar, a recriar, com sua 
linguagem forte, vigorosa.

Sua visão política das coisas e do mundo não sucumbe à 
sedução das formas comuns. Ao contrário, as formas estão aí 
subjugadas, construídas, perpassadas de densidade crítica. A 
espontaneidade e a perfeição do acabado nascem da 
racionalidade.

Coerência da linguagem, domínio. A expressão é ao mesmo 
tempo forte e simples. Evolui no sentido da síntese. No jogo da 
luminosidade, a superfície adquire dimensionalidade: o dourado, 
o fosco, o brilhante mostram domínio técnico e uma visão 
universalista. Nada de idealismo. As normas aperfeiçoam a

intuição. Na unidade há muttiplicidade de formas autônomas.
E assim prossegue o jogo dialético da identidade e das 

diferenças.
Genoveva Finkler constrói suas litografias com o mesmo 

esmero que são feitas as cestas que ela reproduz. Tudo é 
cuidado. As cestas estão aí vazias. Formam um conjunto, 
espontaneamente formam uma figura. As cestas centralizam a 
atenção. O cenário, seu ponto de apoio, só aparece de modo 
secundário. Quantos significados poderão nos trazer estas 
cestas?

Maria do Carmo Fávaro Verdi, com guache, leves, agradáveis, 
com suas transparências, com seu lirismo de tons tranqüilos, 
vence os contrastes. O caramujo é apenas um pretexto. O 
motivo é a vida. suas formas, suas diferenças quase 
imperceptíveis. Na representação gráfica, a reflexão põe-se de 
modo calmo. Qualquer detalhe nos liga ao mundo.

Maria Helena Leitão vem se dedicando à gravura. Conhece o 
ofício e o exerce com progresso cada vez maior. Apresenta 
imagens de denúncia. Às vezes chegam mesmo a incomodar o 
espectador. O preto e o branco são a solução adequada. Embora 
o difícil uso das palavras junto às imagens, consegue sugerir as 
tramas de relação entre o poder e o podre. Os rostos 
impressionam, expressam, falam por si. E os ratos? O que 
significam os ratos?

Marcos Arcoverde traz vida na cor e no traço. Há uma 
genuinidade que quase nos impossibilita descobrir onde termina 
o acaso e surge o produzido. Os limites do criado e do ocasional 
tecem um jogo que busca as origens através do uso abundante 
da cor, das linhas, das garatujas com toques de primitividade.

Odete Garbin tira do detalhe seu repousante modo de dizer, 
reconquista na unidade a multiplicidade do ser. A arte não se 
reduz nem à subjetividade do artista, nem à objetividade do 
coletivo. Ultrapassa o tema.

A concha e o caramujo são pontos de partida. Formando um 
jogo. O que importa é o espaço interior, a suavidade do interior,

além da dicotomia entre o cheio e o vazio, o dentro e o fora. Para 
isto, reduz a cor, torna-se mais expressiva e através do preto, 
branco e algumas tonalidades de vermelho descreve a unidade 
do espaço, a limpeza do interior, a beleza da forma, mas 
principalmente a lição da vida.

Roberto Mugnol com seus 25 anos e suas esculturas, marca 
uma presença forte. Aproximando o ferro e o basalto (material da 
região), cria formas com arrojo e emoção: pensamento e matéria 
se interpõem na busca de soluções que têm ritmo, simplicidade e 
presença.

A composição tem solidez e naturalidade.
Rosemari Scotti passa naturalmente de cerâmica para a 

escultura. Suas cabeças são o resultado de um trabalho que se 
torna perfeito. O caráter naturalista-abstrato adquire uma 
dimensão de universalidade. A simplificação dos traços, a busca 
da abstração, tudo conduz à síntese, à concentração, à 
objetividade. As cabeças já falam por si, mas estas falam com 
total expressão.

Valdir dos Santos desencadeia novas emoções. A linguagem 
geométrica, mais solta, as cores vivas: vermelha, azul, amarela... 
abrem espaços largos e profundos à imaginação.

Essas manchas, que nada têm de nódoa, tem a “espontanei
dade" daquilo que é articulado pelo pensamento, Elementos 
soltos, aqui e ali, povoam os espaços. O círculo, elemento 
constante, não desaparece totalmente. Se de um lado as 
costuras são o aproveitamento de elementos da sociedade 
moderna, consumista, por outro lado, sua obra nega a condição 
de mercadoria.

Foge da passividade, requer concentração perceptiva, 
reeducação do ver cotidiano.

Vane Zambelli Mezalira pinta com desinibição. Tem uma 
concepção fácil do quadro. As figuras têm o “peso” das figuras 
de escultura. Pintura de dimensão épica, exuberante, de pique. 
Se de um lado respeita as condições tradicionais, por outro lado 
sua capacidade de expressão se deixa envolver pelas

concepções vanguardistas. De imediato se percebe que tem o 
que dizer.

Vera Martini trabalha com cuidado e rigor. As cores são 
alegres e vivas. Com fragmentos de resíduos impressos tenta a 
paisagem, e surgem colinas, plantações onde o colorido bem 
acabado, entre traços abstratos, indica ao mesmo tempo 
disciplina e soltura, limites e amplidão. O resultado é belo e 
agradável.

A exposição, em seu conjunto, manifesta as diferenças, é esta 
a relação conjunto/diferença que destaca momentos 
significativos, intuição e reflexão, ocasionalidade e produção 
racional, tradição e moderno, composições e decomposições, 
realismo e abstrato, inter-relações de recursos técnicos, velhos 
problemas de concepção e novas soluções.

Em cada gesto criador está a vida, e a vida é um movimento, 
um grito, uma imagem, numa síntese, uma revelação, uma 
duração, um início, um meio e um fim. Não basta ver o que está 
exposto.
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Jayme Paviani*
Caxias do Sul, janeiro de 1985

* Professor de Estética da Universidade de Caxias do Sul.



BEATRIZ BALEN SUSIN DIANA DOMINGUES
Sem tftulo, 1903 

Desenho 
92 x 72cm

"Universusmulti”, 1985 
Acrílico e tinta de 

impressão sobre tela 
130 x 110cm
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GENOVEVA T. FINKLER

MARIA HELENA LEITÃO
MARIA DO CARMO FÁVARO VERDI Sem título, 1984 

Litografia 
49 x 35cmODETE GARBIN

Sem titulo, 1984 
Pastel 

50 x 70cm
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"Cestos", 1985 
Litografia 

49 x 35cm

Sem título, 1984 
Guache 

70 x 100cm



ROBERTO MUGNOLMARCOS ARCOVERDE
Sem título, 1984 

Escultura / pedra / basalto 
120 x 80cm

Sem título, 1984 
Pintura s/ papelão 

102 x 82cm

VERA BEATRIZ P. MARTINI
VALDIR DOS SANTOS

Sem título, 1984 
Colagem 

62 x 80cm
“Talvez um novo amanhã 1984 

Acrílico s/duratex 
90 x 120cm
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VANE MARI MEZALIRA
"As irmãs noturnas", 1984 

Acrílico s/ papel 
150 x 114cm

ROSEMARI S. SCOTTI
"Kaingang, I", 1984.

Cerâmica 
35 x 18 x 26cm

Apoio Cultural:

Universidade de Caxias do Sul 
Gráfica e Livraria Rossi 
PGS — Casa do Desenho 

Centro Comercial Prataviera

Atelier Livre/10 Anos de Atividades
Curso de Educação Artística/35 Anos de Atividades
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