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Ao espectador ingênuo, mas com boa vontade 
de entender o esforço apaixonado do artista, é o 
próprio Avatar Moraes quem diz:

«Não há chave para entender o meu trabalho. 
Não se traía de uma charada e, quem assim o 
interpretar, se distancia da sua significação. Não 
se trata de buscar aqui uma compreensão por ra
ciocínio, mas de deixar sôlta a sensibilidade: é a 
ela que me dirijo. Em geral me perguntam o que 
eu quis dizer com determinada obra. As vêzes, nem 
eu mesmo sei. Quando concluo um trabalho me 
dou conta de que criei determinada atmosfera que 
exprime alguma coisa que me corresponde por 
inteiro».

Para interpretar com segurança as obras in
sólitas que Avatar Moraes vem fazendo nos últi
mos tempos, não basta examinar a progressão pa
ciente do seu trabalho anterior. Com efeito, encon
traremos nestes objetos meio pintura, meio escul
tura, uma síntese desenvolvida talvez desproporcio
nalmente, transmutada em muitas outras coisas 
que antes não existiam, coisas descobertas, explo
radas e multiplicadas por uma verdadeira vocação 
de artista. Elas se originam daquelas outras etapas 
antecessoras do seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, 
convocam o desconhecido, as obscuras significações 
que jazem no fundo da alma, ainda por se consti
tuírem como realidades novas, como configurações 
do que, entrevisto, se oferece em egnimática pros-

iuz, pois aí ao mesmo tempo que a significação 
dêite seu mundo se entrega, refoge também para 
um sombrio futuro que assusta e atrai. Daí, talvez, 
certo ar místico, certo êxtase que 
caras petrificadas de homem de olhar sêco, que re
petem a nossa própria no cristal de um sonho meio 
angústia, meio libertação. A todo momento o perigo 
espreita, paira sôbre tudo indistinta ameaça, 
eu retrai-se, isola-se nos compartimentos da alma 
que reproduzem a casa, a cidade. E o atrabiliário 
do mundo de objetos se impõe em novas confi
gurações, substitituindo-os, mecânicos, aos órgãos 
da vida, mura simbiose estranha que reúne, 11a 
corrupção de tudo, a indústria humana e a própria 
pessoa. A figura do mundo moderno se delineia 
a sim na metáfora que faz abissal malabarismo 
com restos gastos e desprezados de uma civilização 
de máquina, onde a própria face do homem é resto. 
Quem terá a coragem de olhar esta face, talvez a 
sur, mesma?

«k a ironia do nosso tempo, diz o artista. To
dos queremos possuir as coisas e simplesmente as 
gastamos. Parece que o sentido do amor se perdeu

e desejamos possuir mais e mais, e como possuir 
não satisfaz ficamos temendo a solidão. Talvez o 
sentido de muitos dos meus trabalhos seja 
solidão em que se encontra o homem moderno. Mas, 
11a verdade, eu não penso em nada disso quando 
trabalho. Não penso em nada mesmo. Apenas 
juntando as coisas com uma lógica indefinida que 
parece brotar de cada pedaço, de um sentido de 
reunião, de que somente quando o trabalho está 
realizado é que me dou conta. Assim mesmo, de 
maneira fragmentária e mutável.. .»

O pensamento estático de Avatar Moraes se 
identifica assim, claramente, com a execução ar- 
tesanal, mais do que com um pensamento forma
lizado daquilo que acaba expressando na obra. 
Longe de uma inteligência que distingue, que 
lisa, seccionando os significados apreendidos no trato 
diário e eomezinlio das coisas, dos sêres e das pes
soas, nos defrontamos com uma atitude sensível 
(inteligente também, mas de outra espécie) que 
sintetiza, comovendo-se por amor, inquietação 
mesmo perturbação, o que aqui e agora acontece, 
respeito com que labora a matéria, que manifesta
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A compreensão da obra de Avatar requer, por
tanto, uma disposição despreocupada de quem se 
desformaliza num nôvo ambiente, deixando-se gos
tosamente arrastar pelo colorido, pelas formas que 
desinibidamente vai descobrindo, pela fragrância di
versa que encontra por tôda parte no lugar nôvo, 
na paisagem nova. É, entretanto, como se a cada 
momento reconhecesse o mundo cotidiano em que 
sempre viveu, mas sob novos aspectos, sob nova

ana-
pectiva.

Isso pôsto — como compreendê-las? — Se a
tradução do que vem expresso nelas é indício apenas, 
uma pronúncia que ainda não enuncia claro, mas 
que, usando prestígios videntes, aponta, denuncia, 
significações futuras, implícitas 110 presente.
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tística, vão compreender e gostar do que fiz. Aqui 
acontece uma coisa surpreendente: não raras vêzes, 
é a apreciação dos outros que me revela certas 
significações dos meus trabalhos. Eu não tinha me 
dado conta, por exemplo, de certa dualidade ou am
biguidade entre elementos puramente formais e 
outras significações orgânicas, que agora reconheço 
que aparecem de modo constante no que faço.»

E talvez seja mesmo esta síntese estética que 
busca Avaíar Moraes em tôda a sua obra. Desde 
suas primeiras fases, quando se dedicava a um 
luminismo cheio de mistérios, até a radicalização 
da sua pintura de branco sôbre brai.co, e mesmo 
nas atuais caixas que está produzindo, constatamos 
a aliança paradoxal entre uma vontade de clareza 
geométrica, que se manifesta ainda no cuidado 
artesanal rigoroso, e um sentimento extático do 
orgânico, como a expressar uma polaridade ima- 
nente â existência humana: o antagonismo, gera
dor de harmonias, da inteligência e da sensibili
dade, da consciência e da Vida.
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traduzindo prismàticamente, o sentido e o sem-sen- 
tido do homem presente no mundo, imemorial, atual 
e futuro. E a estas verdades, que a obra de arte 
descobre mais do que as entende, alia pois um ele
mento de beleza, uma atração resplandecente que 
nasce da coesão das partes elaboradas num todo 
conclusivo pela mão do artista-artesão. Tal é o 
o caráter de cada elemento, conjugando-o ao nôvo 
sentido que brota da obra como um todo. O obrar 
humilde corrobora desta maneira a verdade tenaz 
(que tentamos ocultar), com a beleza que, iman- 
tizando-nos, redispõe-nos a presença daquela.

É o próprio artista quem declara o prazer do
obrar:

«De fato, a obra de arte vale para mim pelo 
prazer de fazê-la. Só sei que algo que fiz é bom, 
que tem mesmo qualidade, quando ao terminá-lo 
me sinto contente, com alegria quase infantil e 
cheio de autêntica curiosidade pelo que os outros 
vão achar. É um sentimento inquieto mesmo, mas 
cheio de segurança, pois, se sinto êste entusiasmo, 
quando acabai uma peça, estou quase certo de que 
outros, pelo menos as pessoas de sensibilidade ar-



DADOS BIOGRÁFICOS

Avatar Moraes nasceu em 1933, no Rodeio Co
lorado, município de Bagé, RGS.

CURSOS:
Desenho: Clube da Gravura de Pôrto Alegre 
Linoleogravura e Xilogravura no Clube de Gravura 

de Pôrto Alegre
Gravura em metal com Iberê Camargo 
Litografia com Marcelo Grasmann 
Fundamentos das Artes Visuais com Carlos Scarinci 
Artes Plásticas na Escola de Artes do RGS

|-
SALÕES:
IX Salão do Instituto de Belas Artes 
XVII, XVIII e XIX Salões Municipais de Belas Ar

tes de Belo Horizonte 
XXI Salão Paranaense de Belas Artes 
Exposição coletiva de Artistas gaúchos — Museu 

de Arte do Estado do Rio Grande do Sul — 1963
I salão Cidade de Pôrto Alegre — 1963 
Artistas do R. G. S. — Galeria Portinari
1" Salão Esso de Artistas Jovens — Guanabara 
Exposição de Artistas Jovens — São Paulo
II Salão do Distrito Federal 
Salão de abril
Concurso Air Franee 
Coletiva de Gaúchos — 1966

V;
EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS: 
Galeria Portinari 
Galeria Portinari — 1965

1984
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PRÊMIOS:
Medalha de Bronze 

de Belas Artes 
2" Prêmio pintura Salão Cidade de Pôrto Alegre 
Prêmio Fundepar — Salão Oficial do Estado do 

Paraná
Prêmio Ducal — Salão de Abril 
1" lugar concurso de painel — Banco Agrícola Mer

cantil

Salão Oficial do Instituto
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As «montagens» apresentadas nesta exposição não tem título. Estão apenas numeradas de 8 a 31.
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL DCC SEC


