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OS NOVOS DESENHOS DE PAULO HOUAYEK

Dentre os valores surgidos ultimamente no Rio Grande 
do Sul, quero destacar o desenhista Paulo Houayek, moço 
vindo de Alegrete para Santa Maria, onde estuda no Centro 
de Artes da universidade local e que soube amadurecer, em 
pouco tempo, um pensamento gráfico, uma espécie de escri
tura linear, capaz de falar de dimensões do destino humano, 
do seu ser organismo e relacionamento, e também da sua 
aventura ou vôo, enfim do seu ser pássaro.

A ^ metáfora pássaro/homem, permite-lhe desenvolver 
uma espécie de dialética em que a proposta humana, enquan
to individual (expectativa, esperança, sonho) se arrebata em 
conflito de relacionamento, abrindo portanto uma dimensão 
social.

Contudo, a oposição apresenta também traços de se
melhança internos, desenvolvidos na própria gestação linear 
do desenho, em que pássaro e homem em algo se confundem, 
denunciando um mesmo destino e recentemente, uma mesma 
origem, um alfa mítico.

O desenho de Paulo Houayek tem conquistado desta 
maneira, no seu próprio processo genético, um espaço de sig
nificações onde, passo a passo, se tem revelado a problemática 
e o mistério (e/ou o mito) do ser humano, aí posto num 
mundo-metamorfoses. Mas o procedimento pelo qual se arti
culam estas oposições e semelhanças, este caminho do espíri
to que busca dilucidar este destino e esta gênese, não percorre 
aqui a trilha dos acidentes de um pensamento discursivo. Ao 
contrário, se elabora no próprio momento em que se produz 
como desenho, como linearidade pura, estabelecendo suas 
próprias leis, uma lógica outra que só visualmente se pronun
cia. As suas premissas fundamentais são a linha e por oposi
ção, sua capacidade de densificar-se em texturas que vão do 
cinza claro ao preto e até a côr (às vezes). Essencialmente, é 
a oposição entre o espaço cercado, mas ainda branco, pela 
linha, ao espaço achurriado, texturado em que os cinzas 
constituem uma gama até o quase preto e/ou mesmo preto, 
aquilo que permite estabelecer as relações que produzem, na 
superfície iriicialmente homogênea do papel, um espaço vi
sual que presentifica a dinâmica do mundo/metamorfoses.

É algo extraordinário observar o modo como se rela
cionam as figuras, dando umas origem às outras, provocando, 
ao seu redor, o surgimento de um espaço que lhes é particu
lar, feitos de blocos diferenciados, que, por sua vez, se articu
lam em todos maiores, até redefinir, numa consequência 
suprema, as dimensões da folha de papel, numa surpreen
dente organização espacial onde cada parte, figura e/ou 
fundo e também o todo, recebem sua significação. E este 
pensamento (processo/produção) nada tem de gratuito. Tem 
sido descoberto ao longo do itinerário pessoal do jovem artis-
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OS NOVOS DESENHOS DE PAULO HOUAYEK ta. Suas primeiras definições do espaço do desenho, apoiam- 
se numa nítida diferenciação dos blocos de figuras, geralmen
te, neste primeiro momento (1), isoladas, embora justa 
postas, dentro de molduras geométricas. É aos poucos que 
Houayek consegue romper este espaço segmentado geometri
camente, construido por justa posição, até alcançar a forma 
orgânica dos seus desenhos recentes.

Este sentido do orgânico é, por sua vez, fundamentado 
para as novas dimensões de sua mensagem poética, dado que 
as soluções/sínteses que ele vai descobrindo na dialética pás
saro/homem, organismo/sociedade, conclui por assumir a 
densidade/mistério da originalidade orgânica da criatura, 
originalidade esta que faz do corpo fundamento de comuni
cação, portanto, origem e princípio do relacionamento (socie
dade), do sentimento e mesmo de sua expressão primordial: 
a poesia.

VII Salão de Arte Contemporânea de Campinas, SP. 
IV Salão Cidade de Porto Alegre, RS.
I Expo Arte Universitária — Porto Alegre, RS.
III Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte, MG.
III Salão Paulista de Arte Contemporânea, SP.
Um domingo de Papel — MAM RIO.
Mostra de Arte do Sesquicentenário — Porto Ale
gre, RS.
II Salão Cidade de Santa Maria, RS.
IV Salão do Artista Jovem — Campinas, SP.
I Salão Artista Jovem — Porto Alegre, RS.
I Salão de Arte Ilha de Santa Catarina.
Pré-Bienal Nacional — Plástica 72 — São Paulo. 
XXIX Salão Paranaense — Curitiba, PR.
I Salão Artista Jovem — Santos, SP.
IV Salão Nacional de Arte — Belo Horizonte, MG. 
Salão Arte Contemporânea Cidade de Santo André.

Dentre os valores surgidos ultimamente no Rio Grande 
do Sul. quero destacar o desenhista Paulo Houayek, moço 
vindo de Alegrete para Santa Maria, onde estuda no Centro 
de Artes da universidade local e que soube amadurecer, em 
pouco tempo, um pensamento gráfico, uma espécie de escri
tura linear, capaz de falar de dimensões do destino humano, 
do seu ser organismo e relacionamento, e também da sua 
aventura ou vôo, enfim do seu ser pássaro.

A metáfora pássaro/homem, permite-lhe desenvolver 
uma espécie de dialética em que a proposta humana, enquan
to individual (expectativa, esperança, sonho) se arrebata em 
conflito de relacionamento, abrindo portanto uma dimensão 
social.
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Contudo, a oposição apresenta também traços de se
melhança internos, desenvolvidos na própria gestação linear 
do desenho, em que pássaro e homem em algo se confundem, 
denunciando um mesmo destino e recentemente, uma mesma 
origem, um alfa mítico.

O desenho de Paulo Houayek tem conquistado desta 
maneira, no seu próprio processo genético, um espaço de sig
nificações onde, passo a passo, se tem revelado a problemática 
e o mistério (e/ou o mito) do ser humano, aí posto num 
mundo-metamorfoses. Mas o procedimento pelo qual se arti
culam estas oposições e semelhanças, este caminho do espíri
to que busca dilucidar este destino e esta gênese, não percorre 
aqui a trilha dos acidentes de um pensamento discursivo. Ao 
contrário, se elabora no próprio momento em que se produz 
como desenho, como linearidade pura, estabelecendo suas 
próprias leis, uma lógica outra que só visualmente se pronun
cia. As suas premissas fundamentais são a linha e por oposi
ção, sua capacidade de densificar-se em texturas que vão do 
cinza claro ao preto e até a côr (às vezes). Essencialmente, é 
a oposição entre o espaço cercado, mas ainda branco, pela 
linha, ao espaço achurriado, texturado em que os cinzas 
constituem uma gama até o quase preto e/ou mesmo preto, 
aquilo que permite estabelecer as relações que produzem, na 
superfície iriicialmente homogênea do papel, um espaço vi
sual que presentifica a dinâmica do mundo/metamorfoses.

É algo extraordinário observar o modo como se rela
cionam as figuras, dando umas origem às outras, provocando, 
ao seu redor, o surgimento de um espaço que lhes é particu
lar, feitos de blocos diferenciados, que, por sua vez, se articu
lam em todos maiores, até redefinir, numa consequência 
suprema, as dimensões da folha de papel, numa surpreen
dente organização espacial onde cada parte, figura e/ou 
fundo e também o todo, recebem sua significação. E este 
pensamento (processo/produção) nada tem de gratuito. Tem 
sido descoberto ao longo do itinerário pessoal do jovem artis-

O desenho de Paulo Houayek é, por estas razões, ex
pressão singular de um momento da arte no Rio Grande, 
extensivamente no Brasil, requerendo a atenção cuidadosa e 
verdadeiramente compreensiva de quantos entre nós se inte
ressam pelos valores da cultura.
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INDIVIDUAIS:Carlos Scarinci
1) Por primeiro momento, entendo aqui, os desenhos mais 

antigos incluidos nesta coleção ora apresentada. Não 
estou considerando, portanto, os desenhos de fases ante
riores de Paulo Houayek.

1972 Individual de Gravuras — Galeria DCE-UFSM — 
Santa Maria, RS.
Individual de Pinturas — Galeria Merkado — San
ta Maria, RS.

PRÊMIOS:III
DADOS BIOGRÁFICOS E CURRICULUM VITAE

1971 Prêmio Salão de Arte 
Maria, RS.
l.° Prêmio de Desenho — Salão I FAU — Pelotas, RS. 
Bolsa de Estudos — 5.° Festival de Inverno Ouro 
Preto, MG.
Prêmio Salão de Arte — III Salão Cidade de Santa 
Maria, RS.
Menção Honrosa de Gravura — III Salão Cidade de 
Santa Maria, RS.
Menção Honrosa — I Salão Artista Jovem — Porto 
Alegre, RS.
Prêmio Aquisição — XXIX Salão 'Paranaense — 
Curitiba, PR.
Prêmio Aquisição — I Salão Artista Jovem — San
tos, SP.
Prêmio Bolsa de Estudos — VI Festival de Inverno 
— Ouro Preto, MG.
Medalha de Bronze — Mostra de Arte Sesquicente
nário — Porto Alegre, RS.

II Salão Cidade de Santa
Paulo Guilherme Schmidt Ortiz Houayek 
Nascido a 5 de setembro de 1947, Alegrete, RS.
Em 1970 ingressa no Centro de Artes da Universidade Federal 
de Santa Maria
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COLETIVAS:

I Feira de Arte de Alegrete, RS.
Exposição 10.° Aniversário UFSM — Santa Maria, RS.
Desenhos para a ESPHERA GALERIA, Porto Ale
gre, RS.
IV Gulerpe, Santa Maria.
Salão da I FAU, Pelotas.
III Salão do Artista Jovem — Campinas, SP. 
Mostra de Arte — Santa Rosa.
Mostra de Arte — Cruz Alta.
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