Arte Urgente | Marcelo Schlee
No Memorial do Rio Grande do Sul, uma grande construção que forma um conjunto com os
edifícios-museus do Santander Cultural e MARGS, apreciei a exposição do arquiteto e artista
plástico Marcelo Schlee, com vinte trabalhos em técnicas variadas de pintura em papel, tela e
madeira, algumas em grande formato.
O artista nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, mas vive atualmente em Florianópolis. As
obras trazem trabalhos figurativos e alguns abstratos. A exposição denominada
“Sobreviventes” apresenta figuras humanas em estilo expressionista, sendo que algumas
lembram caricaturas ou desenhos de quadrinhos. Segundo Schlee, o conjunto desenvolve uma
narrativa dentro do tema proposto, tanto do sentido coletivo como do individual, revelando a
diversidade e a pluralidade de sua trajetória. Com visão pessimista e crítica da humanidade,
foca nos retratos rostos angustiados e distorcidos ou em grupos enfileirados que transitam
num mesmo sentido e outros personagens, como se estivessem compactados dentro de uma
caixa. Os títulos das obras refletem a crítica social: manifesto, globolização, horda, cabeças,
maskra, rostos sem nomes. A mostra foi inaugurada no início de dezembro de 2017 e
encerrada em final de fevereiro deste ano.
Em 27 de março a exposição de Marcelo abriu no Espaço de Arte Daniel Bellora, na rua Tres
de Maio, 1005 em Pelotas e segue até final de abril.

O Memorial do Rio Grande do Sul está instalado à Rua Sete de Setembro, 1020, no centro de
Porto Alegre. O prédio foi construído para ser a sede dos Correios no final da década de 1910.
Em 1980, já desocupado, foi tombado como patrimônio cultural gaúcho e somente depois de
16 anos começou a funcionar como Memorial. Fecha apenas nas segundas-feiras. Além da
mostra de Marcelo Schlee, estavam expostos painéis e objetos sobre os indígenas brasileiros
pertencentes ao acervo do Museu Antropológico do RGS e uma coletiva de artistas formados
na década de 1990 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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