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Observações : Projetos Figuramos na Arte Brasileira - Galeria 1. 
Panorama do desenvolvimento da figuração na arte 
brasileira. Obras de Segall, Portinari, Heitor dos 
Prazeres, Carlos Scliar, Vasco Prado, Fuhro, entre 
outros. Dentro do projeto Acervo Vivo. De 15/07 a 
26/09.
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mffics NÚCLEO DE ACERVO 3 EXPOSIÇÕES
FROJEIO ACERVO VIVOGOVERNO 00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL JULHO A SEIEK3R0 DE 1?93

SÉCULO XXPROJETOS PI CURATIVOS NA ARTE BRA3IT.FTRA

Desde o seu início até hoje, a figuração sempre marcou forte 
presença na arte produzida no Brasil; variando conforme se alterava 
a visão de mundo que informava os artistas e conforme se estabelecia 
a relação destes com os processos sociais em desenvolvimento.

início D A REPÚBLICA

PICURAÇiO ACADÊMICA
Apesar de ainda prevalecer a seriedade rígida e pomposa da ar 

te que se desenvolvera em volta do trono, já principiamos a observar 
o gosto burguês que impera nos salões republicanos, mais contido e 
mais voltado para o cotidiano familiar. Ê o que podemos ver em artis 
tas como Bemardelli e Pedro Alexandrino.

FI CURA CÃO PRÉ-MQDFRNTSTA
Por um lado, o interesse de atualizar-se com o que se faz nas 

metrópoles do mundo industrial - em que o Brasil se prepara para in

gressar - revela-se na preocupação com a acentuação da tendência 
teticista ja presente no Academicismo. Por outro, revela-se também um 
interesse maior pela pesquisa da realidade imediata. É o que se obser 
va em obras como as de Visconti, Artur Timótheo da Costa. Almeida Ju

nior, Pedro Weingartner. Belmiro de Almeida.

es-

A METRÓPOLE INDUSTRIAL

FIGURAÇAO MODEREISIA

Ainda que de formas diversas, podemos verificar nos modernis

tas brasileiros a mesma sede de mudança, a mesma vontade de distanciar 
se da Natureza e desenvolver uma pesquisa formal em que se fazem ouvir

o Cubismo, oos ecos das vanguardas européias, como o Expressionismo, 
Futurismo e, em todos,podemos encontrar a mesma preocupação com adotar 
uma postura que seja reconhecida como brasileira. Entre os modernistas 
encontramos artistas como Anita Malfatti. Di Cavalcanti. Vicente do Re-
jo Monteiro, 3recheret, que participaram da Semana de 22 
Dias, Ismael Nery, Tarsila do Amaral e Lasar Segall.

ainda CÍcei^oe



chetti, Kofstetter, Plínio Bernhardt, Edgar Koetz. Teve também dosdo 
bramento no nordeste rc Atelier Coletivo do Recife, com Abelardo da 
Hora e outros.

FIGURAÇÃO SOCIAL
Nos anos 3o e 40, os ímpetos vanguardistas cedem lugar a umo 

reflexão mais calma sobre a vida das populações brasileiras com suas 
pecularidades regionais. Voltam-se, então, as artes plásticas 
ume temática preocupada com a valorização do poptilar e do regional, 
que na literatura corresponde ao Romance de 30. Tarsila do Amaral e 
lasar Segall aderem a este tipo de preocupação com que vão produzir 
artistas como Ado Malagoli, 3u31amante sá, Edson Mota, Eugênio Sigaud, 
Rescala e Campofiorito, do Núcleo Bemardelli; além de Cândido Porti- 
nari que procura unir as tendências neo-realistas dominantes à reto- 
mada da reflexão vanguaràista.

FIGURAÇÃO LIVRE - ANOS 50
Continua ainda,nesta e nas décadas seguintes a haver lugar pa 

ra a manutenção da figuração livre com que artistas,que não se enga - 
jam nem no vanguardismo internacional e nem sentem-se sensibilizados 
pela ideologia popular-nacionalista, dão curso a pesquisas que já vêm 
sendo desenvolvidas desde épocas anteriores. í o caso de Xico Stockin- 
ger, Darei Valença Lins, Mario Cravo Jr. que se firmam ao lado de ar

tistas que surgidos no período anterior agora atingem maturidade,
Aidemir Martins, Marcelo Grassmann, Mário Gruber, Milton Dacosta.

para

como

FIGURAÇÃO LIVRE - ANOS 30
0 arrefecimento da agitação modernista permitiu o desdobramen 

to de outros procedimentos cuja valorização foi da maior importância 
para o desenvolvimento das artes plásticas no Brasil. Encontra, neste 
momento, espaço para firmar-se uma figuração livre que já desde há al 
gum tempo vinha sendo praticada paralelamente ao vanguardismo moder - 
nista. É o caso de artistas como Axel Leakoakek, Bruno Giorgi, 
to de Fiori e daqueles que Mário de Andrade denominou de Família Ar

tística Paulista, entre os quais Bonadei, Volpi, Clóvis Graciano. Re

bolo, Rossi Osir, FÚlvio Penacchi, Mario Zanini.

AUTORITÃRIO0 ESTADO

FIGURAÇÃO CRÍTICA
Os anos 60 colocam na ordem do dia as questões suscitadas pelo 

desenvolvimento da comunicação de massa e da sociedade de consumo.Unem- 
se, entretanto a estas questões a situação de opressão gerada pelo regi 
me instaurado no Brasil em 64. Nas artes plásticas, encontramos então 
obras com razoáveis doses de contestação explícita ou implícita que 
deixam de preocupar-se com sintonizar—se com as pesquisas desenvolvidas 
no primeiro mundo. Trilham este caminho artistas como Gerchman, Fuhro, 
We3ley Duke Lee, Tozzi, Glauco Rodrigues, Avatar Moraes e muitos outros.

ErneB-

nao

FIGURAÇÃO LÍRICO-POPULAR

Nos anos 30 e 40, chega também a se estabelecer como uma das 
vertentes das artes plásticas no Brasil, uma figuração que veicula a 
subjetividade do artista ligando-se mais diretamente às manifestações 
populares. 0 lirismo espontâneo é valorizado mais do que as pesquisas 
influenciadas pelas vanguardas, reunindo artistas com acesso à infor

mação erudita, como Djanira. Guignard, Pancetti e outros mais ingênuos, 
como Heitor dos Prazeres, Cardosinho e José Antônio da Silva.

FIGURAÇÃO MÁGICA
Alguns críticos detectam nas artes plásticas dos anos 60 

figuração próxima do que a literatura convencionou chamar de realismo 
mágico. í fácil colocar sob esta denominação boa parte do trabalho figu 
rativo que já se desenvolvia há um bom tempo mantendo forte ligação com 
o fértil imaginário popular. Têm sido relacionados com essa tendência 
artistas como Samico, Bernardo Cid, Ãlvaro Apocalipse, Grassmann.

uma

APÓS A BIENAL
0 S ANOS 7 0

FIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA
FIGURAÇÃO HIPEHrREALISTA

0 empuxo renovador e internacionalizante que, nos anos 50, foi 
divulgado pela Bienal de são Paulo encontrou focos de resistência. Entre as linguagens oriundas do mostruário das grandes exposi

ções internacionais que passam a exercer forte influência sobre a arte 
brasileira - especialmente devido ao desenvolvimento do mercado de arte 
propiciado pelo chamado "milagre brasileiro" - está c Hiper-realismo

En

tre eles, o formado pelo Clupe de Gravura de Porto Alegre que propunha 
o estabelecimento de uma figuração de cunho neo-realista e expressio - 
nista, voltada para a exaltaçao do regional e do popular. Reuniu artis
«as como /asco Prado, Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glênio Bian -



que se consagrara 11a Bienal de Paris de 1971. Seguem por aí artistas 00 
mo Jlauco Pinto de Moraes, Armando Sendim, Newton Mesquita, I.uís ire gó- 
rlo Corrêa; no sul, entre outros, Petrucci.

NOVA FIGURAÇÃO BRASILEIRA
Apesar da penetração das chamadas linguagens internacionais, a 

persistência de características peculiares continua atestando que 0 pro_ 
oesso de subordinação aos centros hegemônicos não conseguira completar- 
se. É o que se verifica com uma figuração que se, por um lado, é herdeira 
da nova figuração realizada no exterior, também recebe heranças das tra

dições locais e propõe questões e processos peculiares, á o caso de ar - 
tistas que banham sua obra em cor local como João Câmara, Siron Franco, 
Humberto SBpíndola, Antônio Henrique do Amaral, Magliani. Apresenta tam

bém outros caminhos como com Arlindo Daibert, Baravelli,Gilberto Salvador.

0 S ANOS 8 0

FIGURAÇÃO PÓS-MODERNA
Coincidentemente, o impasse institucional brasileiro leva a arte 

local para a mesma direção da problematização da modernidade que agora 
aparece na produção dos centros hegemônicos. Por um lado, perdem ênfase 
as questões da identidade nacional ou cultural; por outro, adquirem es

pecial interesse as questões mais gerais suscitadas pela crise do pensa 
mento moderno gerado no primeiro mundo. 0 ecletismo, a fragmentação, o 
culturalismo desiludido e 0 humor irônico passam a caracterizar 0 que se 
tem convencionado chamar de pós-moderriaso. Incluem-se aí arti3tas como 
Viotor Arruda, Leda Çatunda, Daniel Senise e muitos outros.

JOSÍ LUIZ DO AMARAL 
Curador

ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO: Ruth Bemardes MONTAGEM: Cristina Barbieri
ADMINISTRAÇÃO GERAL : 

NÚCLEO DE ACERVO E EXPOSIÇÕSS/ilARGS José Luiz do Amaral, Coordenador 
Flávia Bento, Subooordenadora de Acervo 
de Exposições Temporárias
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Nara Nunes, Subcoordenadora
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O FIGURATIVO NA 

ARTE BRASILEIRA 

SÉCULO XX
Desde o seu início até hoje a figuração sempre 

marcou presença na arte produzida no Brasil du
rante o século XX, ainda que se desenvolvendo 
segundo projetos diversos. Houve o momento da 
figuração pré-modernista em que se misturavam 
resquícios da arte que ornamentava os salões da 
aristocracia com as novas experiências formais que 
vão explodir na figuração modernista. Depois, 
chega a vez da figuração social, com menos 
experimentalismo formal e maior preocupação com 
a análise da realidade social, especialmente em seus 
aspectos mais críticos. Junto com essa, há lugar 
ainda, nos anos 30 e 40, para o florescimento de 
uma figuração lírico-popular, praticada por artistas 
como Guignard.

Quando o abstracionismo toma conta do 
Rio e de São Paulo, nos anos 50, vamos encontrar 
no sul uma figuração de resistência proposta pelo 
Clube de Gravura. Nos anos do autoritarismo pós- 
64, é significativo o desdobramento de dois 
caminhos: a figuração crítica e a figuração mágica. 
Outras experiências ainda se desenvolvem até que 
cheguemos aos projetos figurativos dos anos 80 e 
90, marcados pela proposta da pós-modernidade. 
O certo é que a figuração tem servido como expressão 
dos vários momentos e aspectos da realidade social 
e cultural brasileira.

!

José Luiz do Amaral • Professor e crítico de arte

Projetos Figurativos na Arte Brasileira - sec. XX Mostra de 
obras do acervo do MARGS assinadas por Segall, Portinari, 
Guignard, Heitor dos Prazeres, Scliar, Vasco, Fuhro, entre 
outros.Dentro do projeto Acervo Vivo, de 15.07 a 26.09, na

«t»
Galeria I.
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O FIGURATIVO NA ARTE BRASI 
LEIRA DO SÉCULO XX - Na
Galeria 1 do Margs (Praça da Alfân
dega s/n°), trabalhos de Bernardellt, 
Portinari. Guignard, Carlos Scliar e 
Vasco Prado, entre outros. De terça a 
domingo. Até 26 de setembro. ^
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Figurativos no MARGS
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça 

da Alfândega s/n°) abre hoje na Galeria 1 a 
exposição O Figurativo na Arte Brasileira no sécu
lo XX. A mostra reúne 24 pinturas, desenhos e 
gravuras assinadas por mestres como Lasar Segall, 
Cândido Portinari, Guignard, Vasco Prado e Mar
celo Grassmann. O curador José Luiz do Amaral 
observa que a exposição propõe uma viagem pela 
História da Arte no Brasil através da figuração, da 
Primeira República aos anos 80. Os trabalhos 
estão agrupados numa seqüência didática, separa
dos em figurativos acadêmicos, modernistas, líri
cos, críticos, mágicos, hiper-realistas e pós-moder- 
nos.
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FIGURATIVOS - O Margs apre
senta a mostra 0 Figurativo na 
Arte Brasileira no Sécuio XX. Reú
ne acervo com obras de Lasar Se
gall, Carlos Scliar, Vasco Prado, 
entre outros. Até 26 de. setembro.
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Figurativo 
no Século XX 

está em mostra 
no Margs

A mostra “O Figurativo 
na Arte Brasileira no Sé
culo XX” será inaugurada 
hoje na galeria I do Museu 
de Arte do RS. A coletiva 
reúne artistas como Carlos 
Scliar, Grassmann e Danú
bio Gonçalves.
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ÜExposições
PROJETOS FIGURATI
VOS NA ARTE BRASI
LEIRA DO SÉCULO XX 
— O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul apresenta, 
partir do dia 15 de julho, 
mostra O Figurativo na Arte 
Brasileira no Século XX. A 
exposição com obras de acer
vo ocupará a galeria I até 26 
de setembro. A coletivaf reú
ne trabalhos em diversas téc
nicas de Bernardelli, P. Ale
xandrino, Lasar Segall, Pbr- 
tinari, Guignard, Heitor dos 
Prazeres, Carlos Scliar, Vas
co Prado, Danúbio Gonçal
ves, Evandro Jardim, Grass- 
mann, Samico, Magliani, en
tre outros.

A exposição apresenta tex
tos explicativos. Visitas guia
das podem ser agendadas 
com uma semana de antece
dência pelos telefones 
227-2311 e 221-8456, ramal

a
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PROJETOS FIGURATI
VOS NA ARTE BRASI
LEIRA DO SÉCULO XX
— O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul apresenta, a 
partir do dia 15 de julho, a 
mostra O Figurativo na Arte 
Brasileira no Século XX. A 
exposição com obras de acer

vo ocupará a galeria I até 26 
de setembro. A coletiva reú
ne trabalhos em diversas téc
nicas de Bernardelli, P. Ale
xandrino, Lasar Segall, Por- 
tínari, Guignard, Heitor dos 
Prazéfeís, tàrlos'Scliar,' Vas
co Prado, Danúbio Gonçal
ves, Evandro Jardim, Grass- 
mann, Samico, Magliani, en
tre outros.

A exposição apresenta tex
tos explicativos. Visitas guia
das podem ser agendadas 
com uma semana de antece-, 
dência pelos telefones 
227-2311 e 221-8456.
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O FIGURATIVO NA 
ARTE BRASILEIRA 
DO SÉCULO XX
Galeria 1 do Margs (Praça da Alfândega 
s/n°).
Trabalhos de Bernardelli, Portinari, Guig- 
nard, Carlos Scliar e Vasco Prado, entre 
outros. Das lOh às 12h e das 13h às 17h. 
Até domingo. 


