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CHARLES SEBASTIÃO MAYER

1933 —nasceu em Porto Alegre, RS 
1947 —Curso livre de Artes Plásticas com o Prof. Cas- 

taneda, Porto Alegre, RS.
1953 — Frequenta Atelier de Vasco Prado
1959 —Cenógrafo na TV Piratini-Canal 5, Porto Ale

gre, RS
1960 —Planejador Gráfico no Setur —Porto Alegre, RS 
1963 —Bacharelado em Pintura na UFRGS
1965 — Licenciatura em Desenho na UFRGS 
1965—Professor na Universidade Federal de Santa 

Maria, RS
1969 -Professor no Departamento de Desenho da 

Universidade de Brasília

Enquanto o ver continuar revelando o "ser de la- 
tência". * a pintura não deixará de ter sentido. Não há 
motivo, então, de admirar-se que a maioria das páginas 
até bem pouco tempo reservadas à vanguarda pelas re
vistas especializadas, preencham-se agora com a revisi
ta de velhos e a apresentação de novos pintores, figu
rativos ou não. A contestação artística, revelada con
tra os suportes de tradição, deu o necessário e salutar 
recado. À quem visse coma totalidade de ser, já era 
tempo que se apegasse a valores positivos, por míni
mos que fossem.

Essa circunstância não deixa de favorecer um ho
mem de ofício que longamente se familiarizou com os 
processos e materiais da comunicação visiva e é por 
certo convicto da inesgotabilidade do olhar, no poder 
de recompor relações do homem com a vida. Charles 
Mayer aproveitou a ocasião para dedicar-se à pintura. 
Não sem antes passar por uma série de traumas, que 
devem ter envolvido quer a função do artista na so
ciedade e a legitimidade da auto-expressão, quer a per
tinência de categorias linqüistico-perceptualistas com 
a organização, a recomposição e a condensação, ou o 
cabimento decorativo e o papel da ambigüidade. O 
que resultou foi um fato de coragem, onde se notam 
traços de todas essas questões, surpreendidas na segu
rança insegura dos trabalhos. Teria o artista optado 
pelo advérbio? O que foi sempre a pintura, entretan
to, senão um como aberto sobre o que?

A fase atual da arte de Charles Mayer mostra 
uma procura de novas dimensões, absorvidos e passa
dos os ingredientes da experiência anterior. No con
teúdo está presente a carga ecológica, mas com a de
núncia serenada do decorativo que, de modo conscien
te, o artista assume e não procura disfarçar. Essa temá
tica ecológica é mais como um apego sentimentalmen
te fecundo do explorador de um dado primário que li
belo contra os desmandos da.tecnologia. E com alívio 
notamos, nesse horizonte, a ausência de modismos 
herdados da Pop Art, e já esgotados pelo excesso de 
uso entre nós: chuvas caindo, gotas de água, árvore e 
gelo, letras formando mensagens semiológicas. Tam
bém não é realidade regional ou nacional que se refle
te, mas o estado de consciência internacional em que 
as relações com a terra carregam-se de urgência român
tica e barroca que é, de resto, um dos traços culturais 
de nossos dias.

O barroquismo rebate na forma daquele conteú
do, e a geometria do artista gráfico em vão tentaria 
contê-lo. A custo o grafismo mecanizável das monoti- 
pias (técnica que o artista largamente empregou); difi
cilmente o sentido clássico do homem acostumado às 
soluções enxutas dos cartazes de publicidade (em que 
a seleção idealista se impõe); com grande esforço o 
bom gosto do professor de plástica compensariam 
as coisas que já não estão mais nos seus lugares, as pa
ródias e auto-paródias, os espelhos e decomposições 
de imagens, a proliferação dos significantes *e o car
regamento da cor que são, como sabemos, caracterís
ticas próprias do barroco.

É verdade que a experiência prévia com "slides" 
já parecia antevê-lo, uma vez que o tratamento do te
ma básico — a natureza — se baseava nas fragmenta
ções e recomposições, nas organizações aleatórias, nas 
versões e nas antíteses (orgânico-inorgânico, aberto-fe- 
chado, negativo-positivo, côncavo-convexo) e mais 
que tudo, no uso livre da cor.

Há um aspecto, contudo, que vem sistematizar o 
que de experimental havia naquelas investigações e 
que se confronta com o decorativismo. Ele provém 
extamente da disciplina anterior da obra gráfica e está 
presente nos recortes precisos, na articulação lógica 
do discurso linear, no contraponto que dispensa as 
acrobacias, bem como no apuro artesanal de certos 
trechos, trabalhados com exaustão.

Pode-se concluir que, como tantas formas da 
pintura que resultam de uma assimilação coerente da 
cultura artística prévia, os quadros que atualmente se 
expõem deixam entrever, na unidade lograda quem sa
be até sem muita determinação, a necessidade de ape
gar-se ao que de estável existe na linguagem para a ma
nifestação de preocupações que, oscilando do social 
ao pessoal, deixem espaço livre para o fruir desvenci
lhado do natural fantástico que está nas coisas. Nisto 
vai implícita a crença de que o papel do artista ainda 
não se exauriu. Ainda que destinado ao anulamento, 
um ato de fé é sempre rebeldia, especialmente num 
mundo cada vez mais entregue ao poder, ao lucro e á 
exploração.

JOÃO EVANGELISTA DE ANDRADE FILHO

EXPOSIÇÕES
1963/64 — Exposição pintura Escola Belas Artes (co

letiva)
1964 — Exposição de cartazes — Galeria Portinari — P. 

Alegre
1963 — Exposição "40 cartazes" FAU-UFRGS (coleti

va)
1967 — Exposição de cartazes — UFSM, Sta. Maria, RS 
1972 — Exposição de Monotipias —Sta. Maria,— RS
1972 — Exposição UnB — Brasília, DF(coletiva)
1973 — Exposição Museu de Artes do RS
1974 — Exposição MAC São Paulo (coletiva)
1975 —Exposição FCDF, Brasília (coletiva UnB)
1975 —Salão de Artes Visuais — UFRGS.
1975 —(Nov.) Pinturas e monotipias — FCDF

Charles Mayer,gaúcho de ascendência alemã, pos
sui uma longa tradição de pesquisas e produções no 
campo das artes visuais. Estudou com Malogoli e tra
balhou com Petrucci e Vasco Prado (entre outros) em 
Porto Alegre. Por bastante tempo dedicou-se ao plane
jamento gráfico e nessa área ocupou-se sobretudo da 
propaganda cultural. Também interessou-se pela edu
cação artística e, em companhia de Antonieta Barone 
na Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, teve 
oportunidade de investigar problemas ligados à educa
ção pela arte e à arte na educação. A sua atividade do
cente inclui o ensino de artes gráficas e educação ar
tística e, aqui, a experiência abrange Santa Maria e 
Brasília, onde chefiou o Departamento de Desenho. O 
dever de brevidade nos obriga a registrar somente o es
sencial. Por isto talvez fosse necessário dizer, antes de 
apreciarmos a sua presente exposição, que ele possui 
um aspecto dominante de caráter, e que julgamos da 
máxima importância, por ser típico dos artistas que 
trabalham seriamente: o permanente questionamento 
de tudo o que faz.

PREMIAÇÕES
1963 — 1.° Prêmio concurso cartazes — Universidade — 

63/RS
1963—1.° Prêmio concurso cartazes Semana da Ma

rinha/Rio
1965 — 1P Prêmio concurso cartazes Festa da Uva — 

65/P. Alegre.
1965 —3.° Prêmio concurso cartazes FENAC — 65/RS
1966 —1P Prêmio concurso Logotipo da Cidade de

Porto Alegre.
1967 —1P Prêmio concurso de cartazes FENAF —

67/RS
1969 —Cinco primeiros lugares concurso — IBC, — 

(em equipe) Rio
1973 —Prêmio Aquisição Salão Global da Primavera, 

Brasília/73.
* Merleau-Ponty
* Sarduy
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ESTA EXPOSIÇÃO TEM COMO PATROCINADORES:
O MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL/DAC/SEC 
O INSTITUTO CULTURAL BRASI LEI RO - ALEMÃO E 
A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.

PORTO ALEGRE, 15 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 1976.
SALA DE EXPOSIÇÕES DO MARGS, AV. SALGADO FILHO, 235, 1P ANDAR.


