


museu de arte do r g s d c c outubro 1966s e c apresenta regina silveira
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a natureza declamatória de um barroquismo 
bem feito, mas vazio ou mesmo bonito, in
tervém a intuição construtiva estabelecendo 
o necessário e justo equilíbrio entre o irra
cional, o ímpeto cego da emoção e a lógica 
da forma que o deve conter.

Creio que nesta contensão, preservadora 
dos valores plásticos e, por outro lado, cria
dora das atmosferas conflitantes e exaspe
radas de vermelhos e verdes provocativos e 
desafiadores, cromos ardentes, negros contra
ditórios porque a um só tempo constroem 
mas angustiam, está o agressivo e irresistível 
interesse que a obra desta jovem pintora 
desperta.

Tenho a impressão de que não demorará 
muito para Regina Silveira transformar-se 
numa eloqüente intérprete do povo brasileiro. 
Será uma artista realmente identificada com 
a nossa problemática social, naturalmente 
através de adequado figurativismo, em têr- 
mos polêmicos e doutrinários, no bom sen
tido dessas palavras.

Estou fazendo essa profecia, muito fora 
do meu costume, por dois motivos. Em pri
meiro lugar, pela convicção de que qualquer 
artista bem dotado em rosso país, só pode
rá ter significação e comunicabilidade se dei
xar a Europa e Nova York em paz e pro
curar inspirar-se nos dramas humanos da 
tensa realidade social que desde muito esta
mos vivendo. Falando com mais clareza — 
fazer de sua arte instrumento de expres
são, sem os prejuízos do sectarismo parti
dário, dos interêsses e sentimentos da maio
ria dos brasileiros. Em segundo lugar, tam
bém por outra convicção — a de que esta
mos diante de uma artista bem dotada, ani
mada de inspiração essencialmente popular. 
Pelo menos estas parecem as marcas domi- 
nadoras de sua arte.

Ninguém lhe poderá negar precoce e 
excelente domínio da técnica. Domínio tanto 
mais admirável quanto o sentimos isento das 
facilidades do simples virtuosismo manual, 
quando a mão tantas vêzes opera separada 
do espírito. Isto não ocorre porque nela existe 
vigilante inteligência plástica, animada por 
necessidades de construção e unidade das for
mas e côres, sempre sob alta e inflamada 
tensão. Êsse sentimento de construção e uni
dade, num temperamento de impulsos e ve- 
emências emotivos como o seu, que amea
çam desencadear-se no patético, exerce ação 
disciplinadora bastante salutar, sob o ponto 
de vista expressivo, porque a impede de cair 
no melodramático. Parece que no momento 
em que a efusão emocional podería adquirir

Na sua arte de construtora de formas 
que pulsam, mas argamassadas com valores 
tonais que pesam contrastantemente, afir
mativos e viris e, também, de anti-lírica, ini
miga do aristocratismo das transparências 
féericas, encontradiças em tantos abstratos 
brasileiros, que apenas se deixam influen
ciar por parisienses que modernamente guar
dam as tradições do luminismo impressio
nista, ocorre singularidade auspiciosa para a 
sua realização plena.

Ao lado, por exemplo, do vibrante e 
apaixonado sentimento naturalista, quase or
gânico pela vitalidade fundamentalmente po
pular, parece existir nesta fase de sua evo
lução, a fôrça de uma figurativa severa e 
sofridamente neo-realista, com irreprimível 
tendência às formas monumentais, isto é, ao 
grande mural, destinado à contemplação das 
multidões, polêmico e doutrinário, como de
ve ser a autêntica pintura moderna no Bra
sil.

Estas as impressões anteriores que me 
ficaram de certas obras suas, fundadas nu
ma castigada figuração, àsperamente expres- 
sionista e carregada do drama humano bra
sileiro.

Carlos Cavalcanti



1 — Saga ................................
2 — Final Vermelho ..........
3 — Falésia............................
4 — Espaço Azul..................
5 — Cruz Verde ..................
6 — Grande Amarelo..........
7 — Fusão..............................
8 — Compos. em Prêto n° 1
9 — Compos. em Prêto n9 2

10 — Figuras em vermelho .
11 — Solombra........................
12 — Gesto I ..........................
13 — Vegetal ..........................
14 — Composição em violeta .
15 — Vigilância ......................
16 — Pequeno Vermelho . . .
17 — Gruta..............................
18 — Fragmento ....................
19 — Ao sol ..........................
20 — Sinal ..............................
21 — Guerra............................

1.40 x 1.10 

1.20 x 90 

1.20 x 90 
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1.20 x 90 
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90 x 90 

60 x 90 
60 x 90 

60 x 1.00 

60 x 90 

1.20 x 80 

60 x 80 
1.00 x 80 

1.00 x 80 

1.00 x 80 
1.00 x 80 

1.00 x 80 
1.00 x 80

Si
22 — Espaço branco
23 — Composição em ocre . . 1.00 x 80
24 — Símbolo
25 — Gesto II

1.00 x 80 

1.20 x 90

Todos os trabalhos aqui relacionados foram 
feitos a óleo.



Regina S. Silveira nasceu em Pôrto Alegre, 
em 1939. Diplomou-se pela Escola de Artes 
da URGS, onde exerce atualmente a função 
de Instrutora de Ensino Superior, na cadeira 
de Pintura. Fêz cursos livres de pintura com 
Iberê Camargo, de xilogravura com Fran
cisco Stockinger, em 1961 e de litografia com 
Marcelo Grassmann, em 1962. Trabalhou du
rante dois anos em Praxiterapia no Hospital 
Psiquiátrico São Pedro. Desde 1960 é ilus- 
tradora do jornal «Correio do Povo».

Da Exposição de Gaúchos-Galeria Macunai- 
ma-Rio, em 1963;

Do XII Salão Paulista de Arte Moderna, em 
1963;

Do Salão Municipal de Arte-Paraná, em 1963;

Do XVIII Salão Municipal de Belo Horizon
te, em 1963;

Do I Salão de Arte Moderna-DF-Brasília; 
em 1964;

EXPOSIÇÕES COLETIVAS:
Do XIII Salão Paulista de Arte Moderna, em 

1964;Salão Pan-americano de Arte, P. Alegre, em 
1958;

Do XXI Salão de Arte, Paraná, em 1964;

Da Exposição do Jovem Desenho Nacional, 
São Paulo, em 1965;

l9 Salão de Arte Cristã, P. Alegre, em 1960;

Do Festival de Artes Plásticas Contemporâ
neas, P. Alegre, em 1960;

Do I Salão Esso de Artistas Jovens, Rio, em 
1965;Do XV Salão Municipal de Belas Artes de 

Belo Horizonte, em 1960;

Do XI Salão Paulista de Arte Moderna, em 
1962;

Do XX Salão de Arte, Belo Horizonte, em 
1965;

Da Retrospectiva da Galeria da Fôlha de 
São Paulo, em 1962;

Do XXII Salão de Arte, Paraná, em 1965;

Do Salão «Arte Hoje», no Museu de Arte 
do RGS., em 1966;Do XVI Salão Municipal de Belo Horizonte, 

em 1962;

Do Salão de Abril da Petite Galerie, Rio, 
em 1966;Do XI Salão Nacional de Arte Moderna, em 

1962;

Do XVII Salão Municipal de Belo Horizonte, 
em 1962;

Da Coletiva de gravadores gaúchos, no Ja
pão, em 1966;

HHB
No Museu de Arte Contemporânea de São 

Paulo, 13 artistas gaúchos, em 1966.
Do XII Salão Nacional de Arte Moderna, Rio, 

em 1963;



EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS: Medalha de Prata no Festival de Artes Plás
ticas Contemporâneas, em 1960;

De Pintura, Desenho e Xilogravura, no Mu
seu de Arte do RGS., em 1961; Medalha de Ouro no XVII Salão Parana

ense de Belas Artes, em 1960;
De Pintura, na Galeria da Fôlha, em São 

Paulo, em 1961; 1" Prêmio de Pintura no VII Salão Câmara 
Municipal de P. Alegre, em 1960;

De Desenho na Galeria IBEU, Rio, em 1963;
1" Prêmio de Pintura no Festival de Arte, 

Caxias do Sul, em 1961;De Têmperas e gravuras, no Instituto Cul
tural Brasileiro Norte-americano, P. 
Alegre, em 1964; lü Prêmio da Feira de Artes Plásticas, P. 

Alegre, em 1962;
De Desenho, na Biblioteca Pública, em Curi

tiba no Paraná, em 1964; Prêmio Aquisição, Salão Municipal de Belo 
Horizonte, em 1962;

De Pinturas na Galeria Goeldi, no Rio, em 
1965; Medalha de Bronze no XII Salão Paulista 

de Arte Moderna, em 1962;
De Pinturas na Galeria Lakar, P. Alegre, 

em 1965; Prêmio Aquisição, no Salão Municipal de Be
lo Horizonte, em 1962;

De Pintura e Desenho na Galeria U em Mon
tevidéu, em 1966. Prêmio Aquisição no Salão Municipal do Pa

raná, em 1963; -

Prêmio Aquisição no Salão Municipal do Pa
raná, em 1963;

PRÊMIOS:

Prêmio de viagem ao Rio, concurso entre 
os formados do IBA, em 1958; Medalha de Bronze no Salão Paulista de 

Arte Moderna, em 1963;
Menção Honrosa, no I Salão Pan-americano, 

em 1958; Medalha de Prata e «Prêmio Aquisição Mu
seu de Arte Contemporânea de São Pau
lo» no XX Salão Municipal do Paraná, 
em 1964.

2" Prêmio do Salão de Arte Cristã, em 1960;

No XII Salão da Francisco Lisboa, em 1960, 
obteve: Prêmio Aquisição em pintura, 
Medalha de Bronze em Pintura, Meda
lha de Bronze em Desenho;

Possui obras em diversas pinacotecas e mu
seus do país.




