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k TEMAS DEFINIDOS:
1) Pintura ao ar livre
2) Técnica Impressionista
3) Triunfo da Cor
WA reconstrução do Espaço )
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7 5"Data:__

Pi' w.-1-o re s dc\ Lu.^_Pâg i r: .'

Assunto: <
ESTADO DO RIO GRANDE DO SÜL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Pintores 

da Luz
Futura sede do MARGS, 
o prédio da Delegacia 
Estadual do Ministério 
da Fazenda (Praça Visconde 
do Rio Branco), inaugura 
hoje uma exposição, 
marcando de forma 
irreversível o local, que 
dentro de algum tempo, 
abrirá o Museu. Para isto, 
nada melhor do que a grande 
revolução artística mundial: 
o impressionismo.
“Os Pintores da Luz”,

é denominada estacomo
mostra composta de 
reproduções, foram os 
primeiros a utilizar a luz 

totalidade. Volume,em sua 
matéria, massa e espaço 
foram relegados a segundo 
plano para dar ênfase 
às impressões luminosas.
Estilo definido na segunda 
metade do século passado, 
é inegavelmente um marco 
da pintura moderna.
O que interessa é a 
impressão das formas, daí a 
origem do termo 
impressionismo. Com quase 

de atraso, chega até 
nós esta exposição preparada 
para comemorar o 
centenário do Impressionismo 
(1974), a data em que Monet, 
Renoir, Sisley, Pissarro, 
Morisot, Seurat, Signac e 
muitos outros reuniram 
suas telas no primeiro salão 
Impressionista, em Paris.
Além dos já citados podem 
ser visto: Degas, com suas 
bailarinas; Cèzzane, com seu 
pré-cubismo; Toulouse-Lautrec 
e suas cenas urbanas;
Van Gogh e seu estilo próprio; 
Manet, Gauguin, Cassat..;
A inauguração oficial será 
às 17h30min, devendo esta 
mostra permanecer até 
10 de outubro, aberta a 
visitação em horário comercial. 
Na organização da 
exposição, além do 
MARGS colaboraram • 
DAC/SEC, Aliança 
Francesa e DEMF.

um ano

i

i
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SECÇÕES — 15utotn '
Os Pintores Franceses da Luz 

na Delegacia Fiscal
“L’Etang de Ville dVAssay”, 
de Corot. para o qual pro
nunciou a célebre fórmula: 
“Nunca perder a primeira im
pressão”, e o “Peito de Mu- 

•lher ao Sol”, de Renoir. Em 
ambos os artistas tiveram que 
enfrentar um novo problema 
naquela época: do corpo ex
posto ao sol.

Como se-gundo, a técnica 
impressionista com a divisão 
da pincelada, as sombras co
loridas, a unidade da maté
ria e da luz, as dissoluções 
dos volumes no espaço. Ilus
trando, por exemplo, através 
do quadro “Les Cygnes”, de 
Berte Morisot, entre muitos 
outros.

O terceiro tema será a li
beração da cor com os “fau- 
vistas” e os expressionistas em 
“As Papoulas” de Monet. “Le 
Champ de Ccurse de Dearvi- 
le”, de Dufy, onde as cores a- 
tingem as convenções puras, e 
as formas parecem mover-se 
mais rapidamente do que as 
cores.

Após essas pesquisas, ocorre 
a reconstrução do espaço de 
encontro à direção de uma no
va pintura, com os quadros de 
OEZANNE, como “La Fable de 
Cuisine”, cuja leve reforma- 
ção não deixa de prever a sín
tese cubista do objeto.

A Aliança Francesa inaugu
ra hoje, na Delegacia Fiscal, 
uma grande exposição dos Pin
tores da Luz. Esta amostra, 
que será realizada em colabo
ração com a Delegacia Fis
cal e o MARGS, permitirá^ a 
apremiação de 51 reproduções 
dos maiores artistas e dos mais 
famosos pintores passando do 
romantismo ao impressionismo 
e triunfando na segunda parte 
do século XIX, em suas for
mas mais extremas: pontilis- 
mo, fauvismo, expressionismo.

Vinte e dois artistas estarão 
representados através das suas 
obras famosas e por vezes me
nos conhecidas. O número de 
pintores como Cezanne. Degas, 
Dufy, Gauguin... ilustra a e- 
volução extremamente rápida da 
pintura em menos de 50 anos 
e permite perceber a modifi
cação radical da visão do mun
do através da forma e dos te
mas dessas obras, cujos origi
nais estão espalhados nos Es
tados Unidos. Holanda, Suíça. 

Inglaterra, França, ou seja nos 
museus ou em residências par
ticulares .

A exposição terá quatro te
mas definidos. Em primeiro 
lugar a pintura ao ar livre 
com as influências românticas 
e realistas, como por exemplo,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Vai inaugurar dia 16, às 17,30 horasf a mostra de reprodu*

çoes intltiaada wGs Pintores Franceses da Luz",
*

Delegacia Estadual de Ministério da Fazenda*

prédio da

Este local, situado na praça Visoonde de Ri© Branco, será 

a futura sede d® Museu de Arte de Ri© Grande de Sul, cenforme

decreto Federal n8 73* 789 de onze de março de 1974*

0 Museu de Arte d© Rio Grande do Sul, está agora •rand©x
os seus 20 anos de atividade artística e cultural no Estado#

Desde sua cilaçao e instalação antigo Teatro são Pedro, o 

o MARGS vem enfrentando o grave problema da insuficiência de

espaço# Este fator o tem impedido de desempenhar amplamente\

sua função de Instituição Educacional dientifioa e Cultural

indispensável a© mundo moderno#

Pela iniciativa meritória do Presidente Mediei e, com ,a

concretização do decreto, ® Museu de Arte do Hio Grande do Sul 

terá este problema resolvido 

Com a inauguração 

Luz", o Museu de Arte do Estado assu&o simbolicamente © prédio

caráter definitivo#

És da Mostra "Os Pintores Franceses da

da Delegacia Estadual do Ministério da Fazenda#
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0 ERÊPIO

0 edif'icio da antiga Delegada Fiscal, foi mandado construir 

pelo ministro da Fazenda Rivadávia da Ounha Corrêa, em agosto

4

de 19X3# 0 prédio pertence a fase de engenheiro Rodolfo Ahrcns, 

homem de cultura e sensibilidade estética, cuja firma construtora

4

projetou e construiu m mais típicos edifícios de Porto Alegre. 

Terminava o s'eoul© dezenove e a antiga vila aç orla na maroava 

um passo à frente anunciando a construção de obras arquiteto-» 

nicas de de real valor artístico.

Rodolfo Ahrons e seus arquitetos foram os técnicos qxe mais

contribuiram na mudança fisiononica e urbana da nossa cidade

entxt) 1900 e 1920. % sua equipe de auxiliares, d©staceu-sa o
¥

arquiteto Theo tfiederspaha, que juntamente com outros técnicos 

deu início ao estilo arquitetônico ale&lao era nosso meio.

0 projeto da antiga Delegacia Fiscal, de autoria do arquite

to Adolfo Gundlach, visava harmonisar o predi© com o dos

Correios e Telégrafos.
■t

Segundo Fernando Corona, que inclusive auxiliou na constru

ção et o predie ( desenhou ampliando em tamanho natural, a de

raçãc projetada nas fachadas per Wiederspahn), o edifício foi
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA

construid© na ordem m® clássica mais apurada e com alguns

elementos barrocos*

Bste antig© pr'edio, por ser um local histórico e artístico 

v característico nossa cidade, ê digno de abrigar © Museu de

Arte d© Ri© Grande d© Sul*

A EXPOSIÇÃO
■ ■

A exposição de nPintores Franceses da Xaizw, é uma promoç^S©

conjunta do Museu de Arte d© Ri© Grande d© SulJ Departamen t© de

Assuntos Culturais da SEc! Delegacia Estadual d© Ministério da

Fazenda e Aliança Francesa*

A mestra reflete a evolução da pintura na França na segunda

tade d© século deaenove, época onde triunfou © lapre3si©ni

representado por Monet, Sisley, Pissarro, Degas e Renoir*

0 grande movimente que iria revelar uma nova poética da luz é

aqui visto desde suas origens românticas até as manifestações

mais extremas: pontilhisme, fauvismo, expressionisrao*

Enquand© @ impressionismo é geralmente estudado no período

de 1860 a 1880, a exposição ultrapassa amplamente este quadr© 

teorLco e apresenta obras de 1850 a 1930*

Ent:re vinte e dois artistas representados nesba mostra, os
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

mais conhecidos são Cezane, Degas, Dufy, Cauguin, Matisse,

Menet, Renoir e Van Gogh. Bntre os precurscores do movimento 

está o paisagista Corot e outros talentos como Bonáin e Morisot*

u
As cinquenta e uma reproduções expostas permitem seguir a 

eve.iuça© extremamente rapida que, em menos de cinquenta anos, 

modifica radicalmen. te a pintura e mesmo a nossa visão de mundo* 

dstas obras estão agrupadas em 4 secçoes: a pintura ao ar 

livre, a técnica impressionista, © triunfo da cor e a reconstrua 

çao d© espaço* breve cerne ntatfi© acompanha cada reprodução*

As obr&s originais esta© dispersas nos Estados Unidos, na 

Holanda, na Suiça, na Inglaterra e na França, nos Museus céle*

bro» com© © Louvre, o Museu Metropolitano de Fova York e em

coleções particulares*

Através desta exposição didática, o grande publico que nem

sempre pode estar frente aos originais das obras c'elebres, te

ma contato oa dos movimentos mais importante da pintor :

universal: © Impressionismo.

Assim, a arte da impressão e da reprodução nos permite construir 

aquele Museu Imaginário que André Malraux se refere, composto

de "toais obras significativas para suplementar as deficiências
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

d© nossa memória, d© que © maior dos museusw*

A mostra "os Pintores Franceses da Luzttf permanecera em exposi»

Ço®> na Delegacia HJstadual do Ministério da Fazenda durante

todo o raés de setembro*
ví
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o « MO^St - Barco a vaie.

A procura da sensaçao fugidia
d .jdicar&m- ca a captar c inst
Testemunha esta '-ela cuja pine alada extr amamento lisa hoi 
monia cinza ■> rose. evocar*
c1nz-ntes
direta

os* pintores impr^ss Jr. ais ge.
cem sua luz e nuaneoante

Ijuminosidade suava àcs dias 
â grande vela contra e luz intercepta tocia luz 

u^nuoj os únicos destaques do quadro sac a mancha verme 
lha da casa i.as nuvens rapidamente executadas sobre c fun 
do unido do e ku

ij ■»

Kcr aa-sur*-Loing 9 sjoleil du matiti3ISLBY

por seu carater justiço& pais- difere da precetíen 
a sua composição, na o/pela irjtsnçao dc artista que e de fi 
xar URi^mom nio atmosférico preciso8 a luz cia raarihazinha* A 
vibraçao do peque? a laminesidade prateada da folhagem, 
palidez do céu evocam a frescura do sol matinal e o que 
Paul Varlaine chama !5vení, crispe du me.tinw o

9

8 - HBffOIB 3ciei1Terse de femme au

Os pintores impressionistas enfrentaram um outro problema 
pictórica? c da figura,ao ar livre» do ser humaço na paisa, 
gem, do corpo exposto a grande luz exterior« Ve-se aqui 
como Peno ir ilumina a carnaçajo a ponto,,da luz em vez de fl 
vir dc: exteriors parece irradiar do próprio corpo.

Le Mau 1 ir de Xa Gallette9 - RENOIR

Este quadro dos mais celebres Eenoir 
lç onde se reunia a boêmia c}d época» 
ves da folhagem invisível da vida* fazendo vibrar as roupas 
os rostos? o sol nos restitulado cem a pureza exata da at
mosfera $ o calor e força poética do ambiento.

x, representa um bai 
A luz passando atra-

10 •• MÜNET - Etretat

Extremamente calma, esta paisagem foi pintada pouco tampe 
antes de uma tentativa do suicídio de Monet, desesperado 
por sua aituaç&o financeira* Monet confessou^que conside
rava o mar como a de fundo de su.a existência" a de se
java ser enterrado num salva-vidas.

11 - PIS3ARRQ - Estrade, de louveciennes

âs paisagens de neve, como as paisagens de brumas sao um 
tesaa frequentemente abordado pçr Pissarro o Monçt pois a 
neve oferece um suporte ideal as variações crcmatiea^» as* ■ 
sim como os reflexos, do sol sobre a neve ou sobra a agua 
permitem o estudo sisteraaticc das sombras coloridas* 
sua composição muito simples esta paisagem de uma estrada 
em perspectiva emoldurada por duas arvores quer sor acima, 
de tudo uma. busca de luz e sombras.

Por

12. RENOIR - Mulher ccm o ia.o

•Jma reação tipicamento <: .racina. e a moda ao ar livre * Da i



dwlUlk/.i.lAcUi {Jtí flâü, líU: VÍi&ô--:.ij %iU
divartimentcs parisiense* na piçtura da época: jardín;:.* bxsns 
d >. suburbio, rios, cafés* onda ha alegria risos- amor loala 
do de seu contexto5 este aetalhe de um quadro co Renoir vveja 
íg a seguir .* quadra inteiro)^perdería per excsssiVèjneüie en
cantador, cair ia na cena. de gSnevc se nao fosse salvo pola lu 
iiiinosidade« A encantadora Aljin^ Charísot, futura esposa do 
artista, serviu de modelo

a aounu&ne ra t .1.*

T

0 almoço dos canoairos13 - ■RETTOIH

Esta obra prima da qual acabamos de apresentar um detalhet re 
suma com felicidade a pintura de Juventude de Be no ir sobre o 
tema privilegiado de restaurante ao ar livre* Composição ins 
pirada no quadro ds Paulc. Ver ono se "Bodas de Cana75 que Reno ir 
tinha como*um milagre de arte e que desejava rever pouco an - 
tos de morrer o As personagens agrupadas em torno cie uma bri
lhante natureza mortq, central-, sào amigos de Renoir» A luz : 
extremamente quente e aqui colorida pele toldo tíe tela aiaran 
Jada que protege as mesas do sol0 Pintada em lS8l o original 
se encontra am Washington a mede 1,73 x X?29 m

lá « MDNST Cais do Louvre

Pintada em 1886 do alto <5os terraços do Louvre gsta tela q? » 
contemporânea das primeiras fotografias instantâneas e aoreas 
de Paris o Percebe-qe o cais dc Lçuvre? a Ponte Mova sob ?§ o 
Sena o ac- longe a cupula do Panthecn. A paisagem urbana i um 
des grandes u-./ffi&s da pintura impressionista; associada po,.- :
Charles Baudelaire ao tema da modernidadee 0 quadro original 
mede 0,62 x 0,9£ m o se encontra no Museu Municipal de ia 
Haya o

IX - A TÉCNICA IMPRESSIONISTA2
a pincelada dividida, as sombras colori 
das, união da matéria e da luss3 dissolu 
çao dos volumes no espaço*

15 ~ MOTTET - La Grenouillere

“La Grenouillere” que servirá mais tar'-0 celebre restaurante
d© de quadro c, certos contos da Maupassant* foi pintado por f 
Clauda Mo.net (18^0-19*56) no fim dc vera o 1869 c Pela primeira 
vea i artista conseguiu pintar em cores puras © fragmentadas 
o,intenso jogo movediç*.. cia luminosidade dos reflexos» 
técnica laxgQ preferencisIme^te esquematica que se estendq ac 
bxe a suporfieie, pr ©figura o impre-ssionismo que triunfara 9 
mais barde» 0 original que mede 0,7U x '">,99 m pertence qo Kb. 
seu Metropolitano de Nova York-,

sBa ta

16 «•’ MDNST - A ponta d Mrgenteuil

Alegre lugarejGjãos arredores de Paris, centro de caies ale --- 
gr es e embarcações, ârgenteuil torncu-oe o símbolo do ímpres- 
sionismo e?n seú momento mais puro„ Este quadrof pintado m 2 
18?4Ç nos oferece um desabrochar da visão de Monet? de uma 1



j'úü uessa =« x & i
pura. p1 ntilha.if >rag »•

bre toda a composição» 
centra no Museu, ao i,guvt-) em

.(•J/i* M'lv./.Ccí;. «• *-■ •-ílíip.Vy g»
& o ia., iÇade girando em terno dc:

•fSpõlha? da luz 4çujo princípio ur>.lf1.cadc_
0 quadro mede 0*6o x 0,86 e so eri" 

Pariwn

»- v-' r
sol

irrac ir,,

Ci go na em Bougival17 - MütfET
•’ , r-t

Esto quadro rsune vários elonentos de composição caros aos 
impressionistass perspectiva ;>m fuga. da estrada? ritimacia 
pola sombra alongada das arvore =, agua animada d$ reflexos, 
horizonte noc -nado ia periferia parisiense 3 o ceu? incerto 
a 1 um! nos o d 1; 11 e -d •; • -F r a nc é,

?

18 - MOIÍET - Barcod

Bate quadro pintado em 1875* fazia parte inicialmente da um 
tríptico reunindo mm ,me&3io ’ quadro uma tela de Pis sarro e u 
m, de Si$leyt A luz 0 al um prixicipio de verdade objetiva? 
raas também do autonomia criadora? a fantasia lírica c.o ar - 
tis ba move-se mm clima da fèrtEi e de leveza aparente,, 0 & 
rigin&l mode 0,4.7 x 0,65 m e se encontra no Museu do Louvrs, 
Paris «

19 - MOTTBT - Kqgatas
>■* pPara melhor acompanhar a evolução da luz sobre a agua. no 

correr do dia? Olc.ucle Moriefc instalou seu ate^i^r num b&rqiy. 
nhc«. Mota-se nes ta tela a importância dada a agua e ao^cetts 
os barcosc, o rio e a casa alinhados em estreito plano medio? 
nao sao sinao um pretexto para celebração da luz e dos vefie

■1

xo&*

20 - MOMST Barcos 0 hagatas
^ ^ &

A técnica df composição que notamos na obra precedente e a-
qqi levada sua;: possibilidades extremas0 Os elementos ? 
líquido e aereo pinmdos com as mesmas qores e a mesma pin
cel.ada formar» um luminosa unidade pictórica*

21 -MOEET - Mulher ccn sombrinha

Foi Courbot quem introduz-tu? pola vez em pintura o tema 
da sc.n3briy,iba, Este aeessorlo cipie&mente feminino^serve de 
pretexte, a variaçoe.? brilhantes sobre a decomposição da luz 
ô tia sombra sobre um pane de cor viva.

<1841-1919;22 - PEhOitt 0 balanço

Nao se tra ta de aporia- uma coiia familiar nc jardim 
do deste quadro vem dc salpicar da luminosidade sçbre as per 
sonagens e os passeios dc jardim* Procedimento ja usado pe
lo pintor nc :1>íuulí:i de la GaletWM A coçjparaçao de ambos 
os quadros permito apreciar a qualidade poética da atmosfera 
dc* Balanço onde a sombra regular/ias arvores do fundo corta 
apenas a perspectiva- 0 espaço è acima da tudo uma presença 
luminosas

A unida,
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0 vigoroso ao.-irra; da cabeleira escura dc, primeiro plana eoiv- 
tr&stft com a loveza da atmosfera* Trata-sn aqui de um retra 
to ou le uma p&isageig ou taltfoz do um rafcmt;o numa p&isagom? 
Personagens s prado-. arvores# nuvens v confundam-se m mesíaa 
pincelada $ a s^aliáade obJatava totalmeiit* transformada 
realidade pictórica*

em

24 - PAUL SIGNAC (1863-1935) - As areias; d'01onne

Comparando -a tu paisagem de Paul Sígn&c com os quadros da Ko 
nat aqui apresentados, percebe-se a evolução da técnica lig - 
pressionista* A pincelada que se divide cada vez mais, rapj. 
óa e alusiva fendendo paru a dissolução da forma e do espaço 
em beneficio dum ofuscamento generalizado»

25 - SIGNAC 0 Porto

A grande ambição da Signa e foi ti-par do empirismo dos pinto
res precedentes qma teqria sistemática e racional da cor« Es 
ta intçnção dogmatica e encontrada e#tre os escritores da - 

Felizmente ele era, alea de nimpressionista cl 
entifico** um verdadeiro artista»
mesma época.

26 BENTA MONISOT {18ÍJ1-1095) « Os cisnes

Tendo estudado paisagem com Gorot e desejosa de ar livre^tr^, 
balheu com Ms.net e Mcnet0 Os Ires cisnes desta composição ■ 
na o £3 situam em um espaço em profundidade, mas em um todo 
colorido o Dissolvem-se ris, luminosidade de tac lm&terlaia« 
Com alguns toqueq enérgicos a pintora teve o cuidado de de ~ 
velve-los ao domínio da realidade objetiva *

«

III « 0 TNIUNPO DA COH§
os pintoras fauves» os expres-cor liberte 

sionistas.

Chemfn de halage27 - PIS3ANP0

*
0 abandono da pintura tonal em beneficio da. cor pura conduz 
cs impressionistas n uma .iberaçâo da cor que se expande 
desligada de toda preocupação objetiva com cs pintores ”fax& 
ves” s neste quadro d.e Camille Pis sarro Cl 830-1903) a 
margem e tratada em cor pura e quase arbitraria*

T

28 - WONET - As papoulas

0 vermelho brilhante das oapoulas sobre o verde do prado (co 
qjc nas marinhas, a víbraçao cos reflexos alaranjados sobre ’ 
aguas azais) dac & 0laudo Mcnet um exemplo natural da disso
ciação da cor e da lei da;; complementares contrastadas 1 as e 
legantes s^luetas citadiuas aparecem aqui totalmente submer
sas na mare coloridao 0 quadro original mede o.,50 x 0,65 o 
pertence ac Museu Co Louv.ve, Paris.
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79 ■« BQNUSflD - Vús dn Canne'

Esta paisagem do Mediterrâneo via tf:, através daq flores 
àr#cds sou prime ire plano ate a profundeza do ceu, pola iuten 
sidade das cores o "Sou um impressionista” reconhece 1 o Bon~ 
nard (1867-1947) pouco antes cie sua mor ter, E verdade^que re 
cebeu dos mais velhos uma frescura de visão que ele poo a 
serviço de unia brilhante palheta•

Caminhe subindo entra ervas altas

viva

30 - 'RENQr* *

A topografia, do motive reforça, aqui uma intenção de composi™ 
QÃc/ 0 cume cia colina, gene cia cores quentes, soba? em dire
ção ao ceu reduzido a.o limite .da bela» Apenas a perspectiva 
ele caminnc chega a restituir a realidade esta massa luminosa»

Moça com flores

Este admirável retrato revelá o quanto KenoirJ sensível à 
plenitude corporal do modelo & a sua Irradiaçao lumin-oUc 
Sâo os reflexos coloridos que modelam as formas e proporeiç 
nam a fusão encre a personagem e a paisagemf a palidez d» 
busto contrastando com a incandescente atmosfera»

31 - BENOIR

- Dançarina no palco3Z ~ PEGAS
ângulo inseli -c deste quadro celebre de E„

auréola da saia da bai,A apresentaçao e o
Deras (1834-1917) destacara a suntuosa 4
larina a a extraordinária riqueza da ecr sob a iluminação a£
tificial do palcoo

33 « MOTfST « Nenúfares

D-s 1899 a 1926.v„ C, Monet pintou mais de 30 telas com o tema 
vie plantas aquáticas que ele observava nc tanque de seu jar-

tSSSA n SSxSfss«s..
colorida do quadre basta-se a s.l mesma0 0 chorão do primei-
ro plano lava. ,o espectador a uma interpretação correia da re 
alidade0 mas e bem uma paisagem imaterialj J-^ita do agua a 
reflexos que encantaram o pintor. Este proposito de ignorai 
a identidade do,modelo em proveito da cor nos^leva a compre
ender que nâo ha fronteiras muit-o estritas en--re impreoSio 
nismo o abstraçao ccíorida*

São Marcos em Veneza34 - BOÜDIN - Praça

ÜÜipüip
mento® nao me sâo menos devedores cte reconhecimento ^.,mo -a 

cevo aos que me abriram caminhos a seguir» ‘

Corrida no Prado de

Kaoul Dufy (18T7“1953) 4*® ^rabelhoa na mocidade com 03

proprio

Dea^iville33 « DOFX

Para
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grandes pintcros far.-rer ,, saldes do impressionismoa c traço
serve apenas para identificar a imagem, que ele nao isola do 
ambienteAcontece quedas massas coloridas transbordam das 
formas (à esquerda um jóquei vçrde)* Esta pintura onde as _ ' 
formas parecem movér-se mais rapidas que as cores , nac seria 
possível sem a paciente liberaçao da cor conseguida pelos im 
pressionistas cia geração precedente*

36 - MTISSE - Natureza morta e tapete verde

Henri Matasse (1863-1954) considerava este quadro pintado em 19^ 
em 1906 como sua melhor obra da juventude», 'Reune os proles 
sos mais diversos, planos, pontilhados, transparências* gra 
nilaçoes, 0 irradiar da cor? baseada sobre um brilhante ’ 
centraste de complementares (verde-vermelho) sublinhados 
per acentos escuros e negros*, 0 original mede 1,00x1,40 m 
e se encontra no Museu de Grenoble, França,

(181,8-1903)37 - GAUGTJIN ~ As lavadeiras

?0 plenarisrao colorido de Pissarro e Renoir e reencontrado 
na fatura /ias massas da folhagem, A composição mesma da ® 
paisagem 9 herdada de Corot, Mas neste quadro de Gauguin 
çs tons sao ja poucc realistas e procurara unir-se neste tom 
único, puro da pintura plana, A cor do rio denota uma tran 
qüila indiferença a realidade objetiva«

38 - VA* GOGH - Ponte era Aries (1853-1890)

Vfr Gogh pintou esta obra. feliz em,1888, as vesperas da tor
menta apaixonante que deveria leva,~lc ao suicídio, 0 movi
mento transversal/3a ponte sobre? os campos a perder de vis
ta traduz uma visãc oriental do espaço e a pureza dos ala - 
ranjados, dos azuis, dos verdes,pôos amarelos, exprime a a~ 
legrla da viver de V® Gogh no inicio d© sua instalaçao em " 
Provence.

39 - VLAMINCK - A estrada

Liberta de todo compromisso realista, a cor que cantava 
quadro anterior, põe-se aqui a urrar e estasequivalencias 
sonoras traduzem bastante bem a passagem do fauvismo ac ex- 
pressionismç» da raiva de pintar que caracteriza o primeiro 
movimento, a. raiva de viver que sustenta o segundo* Neste 
quadro de^Maurice Vlami^ck (1876-1958) a cor pura e posta a 
serviço da uma visão tragica da realidade.

no

IV - A RECONSTRUÇÃO DO BSPAÇCi profundidade, solidez dos volumes, 
uma nova concepção da pintura.

40 - E4ZILLE

Desde o início do impressionismo^ Frederico Bazijle (1841- 
1870) mostrou uma certa inddpendencia de expressão corres
pondente a um gosto pelas cores francas e volumes nítidos. 
A guerra de 1870 deveria privar a pintura francesa do ta -

- 0 vestido rosa
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lento original de Basille* tal coao se manifesta nesta qua
dro onde, do primeiro ao ultimo plano as formas nao sofrem 
nenhuma alteração cie atmosfera»

Praça Fendome em 1920kl - VAJJ DOTOBTí

Pintores considerados menores, como Cornelius Van Dongen, 
herdaram do impressionismo r goste pelas cores puras mas o- 
r lenta ram sua pintara para vim ejegancia que lhes val.eu su«*

de sua audacia ?cesso mundano e qomercial em razao mesmo 
temperada ;■ de f&eil Xô liara*

Íj2 - R4.NET - Vaso de flores

A geração dos grandes Impressionistas surgiu entre 1830 
iSfpU É em torno de Eduardo Kanet (1.832-1883) perlsiense 3 
de alta e antiga burguesia que se agruparam em 1860 os ar *» 
tistas revoltados contra o academia tno* Foi de ife.net que Mo 
netjSisley,, Peno ir tiraram bua emane ipaçao técnica, e torna
ram claro alguns principlosjs culto dc natural, da liberdadeç 
frs.nqu0.Tia 0 áspont^neidade tía visão®

Li3 .... DEGAS ■- Dançarina sentada atando a sapatilha

D© um temperamento douco dedo ao vago plenarismo, Edgar De~ 
gas (1834-191?) manifestara sempre c cuidado de equilibrar 
r lirismo do colorista com a técnica do desenhista® Dai o 
nervosismo um taniç seco que caracteriza suas melhores fce - 
las<, por oposição à dissolução das formas nq espaço que en
contramos em Renofr* 0 corpo do modela esta aqui numa posi 
çãc que constitui o pdsnto extremo de um gesto e a visão a - 
brange m sua totalidade o movimente®

e

kh - DBCrAS - Anfcas da corrida

’Jm repertório ie movimentos acentuados, a que nem sempre es 
t&raos habituados* nos apresenta em seu mais justo equili - 

0 artista”te preocupa demasiado em manter pela cbsex 
vaçao paciente de tem , sua pintura no plano de Inteliglbl- 
1 idade ímecí iata«

bric ®

hS « DERA IN «■ Barcos? encalhados

Antes de ee entregar aos entusiasmos coloristas da pintura 
"fauve* André Derain (1830-1954) pintou asÇa paisagem com 
pincelada lisa, equilibrando a doçura do ceu cçinzento com 
ã poderosa silhueta dos grandes barcosc

46 « PISSÁEEO -• Telhados vermelhos

Mesmo no auge do movimento impressionista, Camille Fissarro 
não perdeu c goste pelos volumes nitifes o a clara sucessão 
de planos® Estas telhados vermelhos no entrelaçado dos ga
lhos do3taeam-'S0 com um vigor digno de Paul Cezarme*

kl - >W -» 0 lago de Argenteuil

Honafc equilibra :t vibração ofuscante da luz comum clara a



trau3criçaa do espaço* A pjfgfundiàaâ margem e haoilmen 
i;o sublinhada por uma alterçancia regular de zonas de som ~ 
bra e de sol* 0 quadre« pintado em 18/5o modo 0<.6o x O..8üm 
e se encontra no Museu de Louvre* em París.

48 - (rAUOÜTW Ho inh o na Bre tanha

A comparaçao /este quadro com as ” lavadeiras' permite &pre~ 
ciar a evolução cie Oauguin è a slstemtizaçao de alguns ãe 
seus princípios* uso da cor pura * pintura plana, procura da 
mortiimentalidadev da composição.

49 - VATT GOG-H - La Gr&u

Da mesma maneira, a çonfrontaçao^deste quadro com a s?Ponte 
de Aries” revela a rapida evciuçao do Vq,n Gogh„ Partindo 
do lirismo da co%9 o artista chega nas ultimas obras a uma 
força de expressão apai^xonada e apa-lxcnante*

50 - CEZAJrarE « o vaso azul

Cabia a Cezanm (l8r$t9~l906)* tendo vivido intensamente & ex 
per iene ia impressionista, a’çrlr cnrtüjhe a uma nova expressão 
plastica que‘levaria, no inicio do século, ao cubismo* gue 
distancia sen&ra este vaso das flores de Manois, composição 
sóbria, distorção da perspectiva, jolorido baixo, u§o do con 
tc, r no 9' ta i s c s ' ©1 e m a n to £ ã e s ta n < m\ e.xp re s s ao que da a os o b- 
Jatos seu peso de realidade«

51 «■ CBZASTOE - A mesa de cozinha

0 pintor acumula sobre esta me ia um amontoado de objetos que 
nos faz pensar no 75tohu-bchu” triunfante, caro a Figb&ucU 
Trata-se,, entretanto,. de uma coleção de formas geométricas - ci 
cilindros, esferas, coçes, c'u/!;.: leve deformação faz pressen
tir o desabrochar © ne.r>os a sintas© cubista do objeto* A pio 
nitude das Çccms dá ã «sta aatoeza morta uma monamentali - 
dado comparável a das grandes paisagens pintadas mais tarde 
pelo artista«
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SULimmiyf Df»™?of mim*
MUSEU DE ARTE DO D10 GBANDE DO SUL

M os PINTORES FRANCESES DA LUZ »

Esta exposição reflete a evolução da pintura na 

França na segunda metade do século XIX, época onde triunfou o

impressionismo representado por Monet, Sâsl^y, Pissaro, Degas 

e Renoir. 0 grande movimento que iria revelar uma nova poética
x /

da luz e aqui visto desde suas origens românticas ate as mani

festações mais extremas : pontilhismp, fauvismo, expressionismo. 

Enquanto o impressionismo e geralmente estudado no período de 

186o. a 1880 a exposição ultrapassa amplamente este quadro teò 

rico e apresenta obrqs de 1850 a 1930.

Vinte e dois artistas estão aqui representados. 
Cezane, Degas, Dufy, Gauguin, Matisse, Monet, Renoir, Van Gogtv

sao os mais conhecidos mas encontram-se também precursores me-

como o paisagista Corot, e satélites de talentonos ilustres 

como Bondin e Morisot.

As 51 obras das quais as reproduções «3tão o%])03_ 
tas - algumas célebres, outras desconhecidas - permitem seguir 

a evolução, extremamente rapida que, em menos de cinquenta anos, 

modifica radicalmente a pintura e mesmo a noss:a visão do mundo. 

As obras estão agrupadas em U secções : a pintura ao ar livre, a 

técnica impressionista, o triunfo da cor, a reconstrução do es- 

paço. Um breve comentário acompanha cada reprodução.
As obras originais estão dispersas nos Estados - 

Unidos, na Holanda, na Suiça, na Inglaterra, na França, seja nos 

museus célobres ( Louvre, Metropolitan Museu de New York),seja - 

em coleções particulares. Mas, ■ sa arte3 pla3ti-eas- 4nventaram
impr^s-ão^^g. a art^ da reprodução nos permite constituir aqui 

aquele Museu Imaginário, do qual André Malraux diz ainda que nos 

oferece, " mais obras significativas para suplementar as deficien 

cias de nossa memória, do que o maior dos museusH.

,e ne


