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"E é claro que toda referência a uma obra ainda em aperfeiçoamento 
cabe falar assim da pintura há tanto tempo exemplar como a de 

Alfredo Volpi - não pode terminar sem incluir a opção que 
caracteriza e a engrandece: a escolha e a prática, absolutamente 
naturais, de um equilíbrio entre a fonte popular e processos de 
refinamento formal, entre o antigo e o novo, o nosso e o de todo 
mundo".
Roberto Pontual - "Jornal do Brasil", de 29 - 10 - 75

"Antes de tudo, Volpi (que chegou a ser transformado em bandeira 
pelo superintelectualizado movimento concretista, entre 1955 e 1960) 
é um não intelectual, um fabricante simples que prepara suas telas e 
tintas com o mesmo cuidado de um artesão medieval. Mas, apesar 
disso (e da aprência rústica do autor), essa pintura revela um des- 
pojamento racional, um caminho progressivo em direção à simpli
cidade, um nível de coerência de que nenhum artista brasileiro se 
poderia vangloriar".
Olivio Tavares de Aráujo - "Revista Veja", de 11 - 10 - 1972.
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"Volpi ilustra a possibilidade da existência, 
em pleno século XX, de uma criação que 
não brota de conceitos ou raízes intelectuais 
- mas que floresce por sí mesma, como uma 
planta, um veio d'água, uma força natural."

Veja, 21 de abril, 1976.

foto: Diógenes Paixão.

"Eu mesmo preparo as minhas telas e misturo as tintas, 
por isso são bem melhores do que as compradas prontas 
e duram muito mais, sim senhor."

"Realizar este tipo de trabalho é muito bom, porque des
cansa a mente. A pintura é cansativa, exigindo demais, 
por isso gosto de fazer as minhas telas e misturar as tin
tas, decantando os pigmentos de terra, ferro é óxidos. 
Esta é a minha forma de descansar. "
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"Para mim só existe a côr. Esse negócio de me colocarem 
entre os concretistas está errado, afinal eles estão a 
procura da forma e eu apenas da côr."

coordenação Rio-São Paulo: Diógenes Paixão 
Porto Alegre: Tina Presser - Renato Rosa.

Serigrafias: Lithos - Rio 
As têmperas da presente exposição 
pertencem a coleção do sr. Diógenes Paixão

Fiz muitos azulejos com motivos das festas de São João, 
lá, por 1940. Comecei com as bandeiras junto às facha
das, depois reso/vi reunir bandeiras e mastros. Mas 
minha preocupação nunca foi com o tema, mas com a 
côr."



"Parar de pintar? 
Onde voce está 
com a cabeça? 
Trabalho é vida, 
óstia!"
"Quem está velho 
e cansado é 
que pára de 
trabalhar.
Eu sou jovem." 
Veja, abril-1976
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,S GALERIA DO I.A.B.
PROF. ANNES DIAS, 166 - S/LOJA 
PORTO ALEGRE - R.S. - BRASIL 
VERNISSAGE: 21 HORAS 
DURACÂO: 31 DE MAIO/07 DE JUNHO 
VISITAÇÃO: 2.a A 6.a FEIRA DAS 15 ÂS 
21 HORAS / SÁBADOS DAS 10 ÁS 13 
HORAS
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