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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
ARTE BRASILEIRA NO ACERVO DO MARGS - DÉCADAS DE CONSOLIDAÇÃO

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS mostra obras de 
artistas representantes de tendências da arte brasileira nos anos 50, 
60 e 70, buscando esclarecer ao público o caminho percorrido 
três décadas.

nessas

A exposição está organizada tendo em vista fornecer ao públi 
co um panorama da trajetória artística brasileira.Privilegiamos obras 
e artistas onde estas manifestações são mais claras e não foram con
sideradas as datas de execução destas mesmas obras.

A tradicional riqueza do panorama artístico brasileiro, espe 
cialmente gaúcho, no acervo do MARGS, foi antes uma dificuldade 
que uma ajuda na seleção de nomes e obras. Muitas artistas ficam ex
cluídos desta seleção pela simples razão de número.

A geração do pós-guerra, imprensada entre a necessidade 
imprimir a sua arte um rumo mais condizente com a realidade de então 
e o reinado de artistas como Cândido Portinari e Di Cavalcanti, 
preconizavam uma arte pessoal e alheia ãs questões do fazer artísti
co, recebem com a lã Bienal de São Paulo o impulso necessário 
se impor como artistas francamente opostos â tendência estética vi - 
gente. A preocupação formal desses artistas de tendência abstratizan 
te encontra oposição de outro grupo de artistas preocupados com 
arte figurativa e engajada. Esses dois grupos opostos 
um terceiro grupo, para quem a figuração não é utilizada com fins po 
líticos. Esses grupos darão a tônica dos embates artísticos no Brasil 
ao longo das décadas seguintes.
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A década de 60 inicia com a glorificação de tendência abstra 
ta, desta feita livre da rigidez das manifestações anteriores e mais 
afeita âs expressões emocionais. Este movimento eminentemente lírico 
recebe, ainda nesta década, oposição dos artistas que propõem o enga 
jamento da arte com os problemas das sociedades de consumo, onde 
meios de comunicação e os bens de consumo são elevados à categoria de 
ícones artísticos. 0 movimento vinculado ao homem de seu tempo abrirá 
caminho para a valorização das manifestações artísticas populares,que 
passam, então, a integrar o repertório artístico erudito.

os

A abertura para todas as manifestações artísticas, sem pre 
conceitos ou patrulhamento, permite que a década de 70 consolide 
o processo de amadurecimento da arte brasileira. A década da revalori 
zação da figuração, seja por necessidade de expressão artística 
por força da situação sócio-econômica do país, os anos 70 
com tendências de revalorização das questões estéticas da década 
50, e também das manifestações onde a figuração é reavaliada critica 
mente através da quase concorrência com a fotografia.

Nas três décadas constantes as discussões entre arte figura
tiva x arte abstrata, arte engajada x arte pela arte e arte naciona
lista x internacionalização. Estas oscilações vao encontrar seu ter
mo na década de 80, quando todas essas tendências são benvindas 
concomitantes, devido ao fato de trazer ã frente das discussões a li 
berdade de expressão artística duramente conquistada pelos modernis
tas de 22.
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A despeito das contradições sócio-políticas, estas três dé
cadas consolidam as manifestações brasileiras nas artes visuais, co- 
locando-nos no panorama internacional, como donos de uma linguagem e 
expressões próprias.

PAULO GOMES 
Curador - MARGS
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ANTECEDENTES - Artistas que indicavam os rumos que a arte brasileira devia seguir. Oriundos dos 
movimentos modernistas dos anos 20, faziam uma arte pessoal e alheia ãs questões do fazer artístico. 
Eram os artistas oficiais do Brasil.

- PORTINARI, Cândido - "O Menino do Papagaio” [OST, 1954]

- Dl CAVALCANTI, Emiliano - "Colheita" [OST, 1940]
ABSTRACIONISMO - Grupo de orientação concreta e neoconcreta. Faziam uma arte que não representa

va as aparências visíveis do mundo circundante. A partir da 19 Bienal de São Paulo tomam a frente do 
panorama artístico brasileiro, colocando em destaque as questões teóricas da arte e do fazer artísti

co.

- BARSOTI, Hércules - Sem título [ Serigrafia, 1975 ]

- DEL SANTO, Dionísio - "Vibrações Lineares" [Serigrafia, 1981]

GUERSONI , Odetto - "Protoplasma Vegetal " [Plastigravura, 1963] 
"Balança" [Vinil sobre duratex, 1976]ZALUAR, Abelardo

- PIZA, Luiz Arthur - Sem título[ Gravura em metal, 1981]

"Fita em Vermelho" [Escultura em ferro pintado, s.data]- WEISSMANN, Franz
FIGURAÇÃO SOCIAL - Primeiro no Rio Grande do Sul e depois em diversos pontos do país, esses ar -

tistas se preocupavam com o conteúdo social da arte e da sua penetração em meios sociais mais amplos. 
Faziam uma arte figurativa e de forte apelo político e social.

- "Sesta I" [Linóleo e pochoir, 1953]

- "Fundição"[Xilogravura, 1951]
SCLIAR, Carlos

- PRADO, Vasco
- GONÇALVES, Danúbio - "Carneadores" [Xilogravura, 1953]

- BIANCHETTI, Glênio - "Pilão" [Linóleo, 1955]

BERNHARDT , Plínio - "Tema Gaúcho" [Linóleo, 1953]

- Sem título [Xilogravura, s. data]- KOLTZ, Edgard
FIGURAÇÃO LIVRE - Grupo de tendência Figurativa, mas sem compromisso de fazer arte social e polji

ticamente engajada.
- GRASSMANN, Marcelo - Sem título [Agua forte, 1962]
- ABRAMO, Lívio - "Rio" [Xilogravura, 1954]
- STOCKINGER, Francisco - "Guerreiro" [Escultura em metal, s.data]

INFORMALISMO - Grupo ligado a movimentos da pintura não figurativa. Caracterizam-se pela ausên

cia de premeditação de formas e pela liberdade de expressão lírica.
- MABE, Manabu - "Composição em bege" [OST, s.data]
- CAMARGO, Iberê
- IANELLI, Thomas- "Assembléia Circense" [OST, 1981]

- OSTROWER, Fayga - Sem título [Xilogravura, 1970]
- Sem título [Serigrafia, 1967]

"Carretéis em Fundo Azul" [OST, 1960]

- LETYCIA, Anna
- ORIOZOLLA, Fernando - Sem título [Gravura em metal, 1962]

- LEIRNER, Nelson - "As Comunicações II" [OST, s.data]
- VELOSO, Fernando- "Grande Composição em Vermelho" [OST, s. data]
NOVA OBJETIVIDADE - Grupo de artistas que faziam uma arte de crítica social, política, econôrni 

ca e cultural. Questionavam as manifestações de cultura popular e criticavam a posição do indivíduo 
na uniformidade da sociedade de consumo. Eram ligados ao movimento da pop arte.

- MORAES, Avatar - "Obelisco" [Objeto em madeira, s.data]
"Não vi..." [Serigrafia, 1973]
"Elevador Social" [Litografia, 1974]
"Astronauta I" [Serigrafia, 1970]

- MARTINS, Romanita
- GEREHMANN, Rubens
- TOZZI, Claúdio
- FUHRO, Leo Henrique - "Layout" [Xilogravura, 1968]

"Hei de Crucificar Vosso Rei" [Cleo, 1974]- RODRIGUES, Glauco
"Domador" [Relevo, 1973]

"Noturno" [Gravura em metal, s. data]
- CRUZ, Eduardo
- PONS, Isabel
NOVA FIGURAÇÃO - Grupo que retoma a figuração, seja por necessidade de expressão artística ou

por força da atuação sócio-política do país.
- MAGLIANI, Maria Lídia - "Brinquedo de Armar" [OST, 1978]
- CAMARA FILHO, João
- CEMIN, Saint Clair
- SAMICO, Gilvan

- "Peças Móveis” [OST, 1977]
- "Amores I" [Gravura em metal, 1980]

- "A Mão dos Homens" [Xilogravura, 1981]

- "Visão Branca" [Escultura em ferro, 1968]
CONCEITO E PROCESSO - Legenda de significação ampla, que engloba artistas que retomam com mais 

liberdade as discussões sobre o fazer artístico que estiveram em destaque nas décadas anteriores.

- TENIUS, Carlos

- PASQUETTI, Carlos - Sem Título (Desenho, 1978)

SILVEIRA , Regina - "O Outro 2" (Desenho, 1975)

"Prisões" (Xilogravura, s.data)- CHAVES, Vera
- CIRNE LIMA, Maria Tomaselli - Sem Título (Acrílico sobre tela, 1973)

LEAL, Paulo Roberto - "Linha Verde Entre Tela” (Pintura, 1975)

HIPERREALISMO - Movimento voltado para a pintura objetiva do cotidiano, tendo por base a fotografia. A per

feição técnica provoca uma nova visão crítica do tema.
- MORAES, Glauco Pinto de - "Locomotiva, Pistão Dianteiro Direito" (OST, 1974)
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A RETROSPECTIVA de Arte 
Moderna denominada “Déca
das de Consolidação”, será a- | 
berta hoje, na Galeria 1 do j 
Margs (Pça. da Alfândega, 
s/n), com obras de artistas re
presentando as tendências da 
arte brasileira nos anos 50, 6tí 
e 70. Ainda no Margs, Zorávia 
Bettiol inaugura, às 18h, uma 
mostra de jóias e ornatos têx
teis com obras das séries 
“Brasília” (jóias de prata com 
paládio e pedras), “Oxum” 
(com pedras e fibras de visco- 
se), “Oxumaré” (ornatos com 
fibras de algodão) e “Tenia- 
guá” (jóias de ferro com co
bre, latão e pedras). No audi
tório Luiz Cosme da CCMQ 
(Andradas, 736), às 20h, será 
aberta a mostra de artes dos 
alunos da Criart. E a Saron 
Galeria de Artes (Gen. Couto 
de Magalhães. 431) permanece 
com a coletiva de artes que 
reúne Carmen Medeiros, Ro
sana Almendares Ferandin, 
Maria Célia Variani, Alice 
Brueggmann e Nilton Maia, 
até o dia 22.
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RETROSPECTIVA DA ARTE MODER
NA — Na Galeria I, do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Rua Sete de 
Setembro 1010, Praça da Alfândega, te
lefones 221-8456 e 227-2311), começa 
hoje a exposição Décadas de Consolida
ção. As obras, integrantes do acervo do 
Margs, são de artistas representantes de 
tendências da arte brasileira nos anos 50, 
60 e 70. Até 15 de julho, de terças a 
domingos, das lOh às 17h.
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Décadas de Consolidação. Desenhos, gra
vuras, pinturas, esculturas e tapeçarias na expo

sição que mostra a história dos últimos 30 
da arte no Brasil. Fayga Ostrower, Carlos 
Scliar, Vasco Prado, Di Cavalcanti, Portinari, 
Iberê Camargo, Lívio Abramo, Glauco Rodri
gues e Glauco Pinto de Moraes são alguns dos 
autores das 44 obras expostas. Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, Galeria I, Praça da Al
fândega, s/n.°, tel. 227-2311. Até 15 de julho.
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2 - DÉCADAS DE CONSOLIDAÇÃO - Mostra 
sobre as décadas que perpassam o movimento 
modernista, com curadoria de Paulo Gomes, de 
14 de maio a 12 de julho, Galeria I.
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DÉCADAS DE CONSOLIDAÇÃO —
Na Galeria I, do Margs 'Sete de Se
tembro 1010, Praça da Alfândega, 
221-8456 e 227-2311), a exposição de 
obras de artistas representantes de ten
dências da arte brasileira nos anos 50, 
60 e 70. Até 15 de julho, de terças a 
domingos, das lOh às 17h.


