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GOELDI e DAREL

Como parte do projeto cultural do Mu 

seu de Arte do Rio Grande do Sul, os Nú

cleos do Acervo e Exposições Temporárias, 

organizaram e apresentam ao público gaú

cho a mostra conjunta de gravuras de 0S- 

WALDO GOELDI e DAREL VALENÇA LINS. A união 

desses dois grandes artistas tão semelhan 

tes em suas preocupações formais e políti

cas, surgiu de um acaso feliz. Os poucos 

exemplares da gráfica de Goeldi, disponí

veis no acervo do MARGS, não ocupariam as 

duas Salas Negras e foi lembrado a cole 

ção de gravuras de Darei, de uma colecio- 

nadora gaúcha. Duas salas, duas mostras.

No preparo foram surgindo as afinida 

des e o maior elo: Goeldi foi o mestre e 

mentor de Darei. Justificada a união, além 

da qualidade e da beleza, o MARGS agrade

ce aos colecionadores Anico Herskovits, 

Paulo Gomes e Mansa Weeck a confiança e 

o apoio, sem os quais essa mostra seria 

inviável.

Núcleo do Acervo

Núcleo de Exposições Temporárias 

Núcleo de Documentação e Pesquisa

Projeto: Paulo Gomes, Renato Garcia 

Ruth Bernardes

e

Texto: Paulo Gomes

Montagem: En e Antônio 

Datilografia: Gladys
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Darel Valença Lins. Integrantes do acervo 
v do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, oito 

gravuras dos anos 50 e 60 do consagrado ar
tista nordestino foram selecionadas para com
por essa mostra. São paisagens em que a 
constante é a ausência de cor. Salas Negras 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
Praça da Anfândega, s/n.°. De terça a domin
go, das lOh às 17h. Até 31 de janeiro.
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Osvald Goeldi. Considerado um dos grandes 
gravadores brasileiros, Goeldi tem expostas 
dez xilogravuras figurativas em cores. Salas 
Negras do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, Praça da Alfândega, s/n.De terça a do
mingo, das lOh às 17h. Até30 de março.
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Osvald Goeldi. Considerado um dos grandes 
gravadores brasileiros, Goeldi tem expostas 
dez xilogravuras figurativas em cores. Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, Salas Ne
gras, Praça da Alfândega, s/n.°. De terça a do
mingo, das lüh às 17h. Até 30 de março.
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Osvald Goeldi. Considerado um dos grandes 
gravadores brasileiros, Goeldi tem expostas 
dez xilogravuras figurativas em cores. Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, Salas Ne
gras. De terça a domingo, das lOh às 17h. Até 
30 de março.



GOELDI, Oswaldo LINS, Darei Valença

Aos trinta e dois anos de "Se para Dostoiewski os es 

cntores russos de seu tempo saí. 

ram do Capote de Gogol, se para 

Diego Rivera os mexicanos sai- 

ram das caveiras de Posada, nós, 

gravadores e desenhistas brasi

leiros, saímos dos becos de Goel. 

di". Artista inquieto e incon- 

formista, DAREL VALENÇA LINS, 

vem, ao longo dos seus cinqüen- 

ta anos de atividades artísti

cas, lutando consigo mesmo para 

evitar a facilidade de fórmulas 

e modos de fazer. Gravador exí

mio, discípulo de Goeldi, Darei 

vem experimentando e ofertando 

aos que tem olhos para ver uma 

obra de extrema beleza e perti

nência política. Essas gravuras 

agora expostas, da série das 

"Cidades Imaginárias", e duas 

outras mtermidiárias para a sé 

ne das "Mulheres", são obras 

mestras de técnica e sensibili

dade .

sua morte, a obra silenciosa e 

densa de Oswalfo Goeldi ainda 

nos envolve em dor e encanta

mento.

Reconhecido como o primei 

ro gravador moderno do país, 

Goeldi teve uma trajetória mar 

cada pelo silêncio e pelo reco 

lhimento, fazendo obras "desa

gradáveis", numa época em que, 

no Brasil, a seriedade e a pro 

fundidade não faziam parte do 

caráter dos amantes da arte.

Carlos Drummond de Andra

de fala, que a glória de GoeJ. 

di "é toda silenciosa, repousa 

em papéis e madeiras, e pode 

ser percebida numa parede de 

apartamento, folheada num ál

bum de biblioteca". Esta obra 

mtimista de um "pesquisador da 

noite moral sob a noite físi

ca", pode agora pode agora ser 

apreciada nesta pequena mostra 

que o MARGS promove. Talvez por 

obra do acaso esses exemplares 

da obra do artista vêm pousar 

nas paredes das Salas Negras, 

coincidência feliz numa época 

pouco propícia às artes brasi

leiras, mergulhadas na mais ne 

gra das noites. Mas resta, a 

obra do grande mestre, sinis

tra e reflexiva, mas talvez por 

isso atual e esperançosa 

abre ainda hoje caminhos lumi

nosos .

Sua obra ao longo dos anos 

vem evoluindo em profundidade, 

adensando seus significados e, 

tornando visível sua natureza.

"Em Darei, além da parte 

artística propriamente, há uma 

preocupação com a totalidade do 

ser humano na sua plenitude.... 

As cidades escuras onde uma ou 

outra janela de luz acesa ates

tam que elas são habitadas. Quem 

habita as enormes cidades, se

não o próprio Darei que sonha e 

idealiza? (Clarice Lispector)

DAREL VALENÇA LINS, nasceu 

em 1924, em Pernambuco. É dese

nhista, pintor, ilustradorepro 

fessor.

que

OSWALDO GOELDI, nasceu em 

1895, no Rio de Janeiro, e mor 

reu em 1961.

Foi desenhista, gravador, 

professor e notável ilustrador 

de livros e suplementos literá 

nos. Textos: Paulo Gomes
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