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A ARTE NAIF NO ACERVO DO MARGS

A arte naif é uma arte de valorização recente. Até antes 

do fim do século passado, era um campo totalmente à margem daquele consj. 

derado "artístico", e o início de seu reconhecimento se deu dentro de um 

círculo muito restrito de interessados, constituído basicamente de ou

tros artistas, entre os quais estavam Matisse, Picaaso, Gauguin e outros. 

Embora encontre ainda certas resistências preconceituosas, hoje a situa

ção é bem diversa, desfrutando de um prestígio sempre crescente e dispon 

do de museus especiais em vários pontos do mundo.

Nessa história, 1908 pode ser considerado um marco. Nes

se ano foi oferecido em Paris um banquete como homenagem ao grande Henri 

Rousseau, a primeira feita publicamente a um pintor naif - fato que ser

viu para despertar em outros países a atenção para esses artistas, a pon 

to de já em 1928, também em Paris, ser possível uma exposição de grupo, 

a primeira de que se tem notícia reunindo só naifs: Bombois, Bauchant, 

Rousseau, Vivin e Séraphine* Era o atestado do reconhecimento dessa pin

tura como forma legítima e autônoma de expressão. E o título da mostra 

já resumia seu espírito e conteúdo: "Les Peitres du Coeur sacré" (Os pin 

tores de coração sagrado).

A denominação francesa NAIF vem do latim NATIVUS, que 

significa inato, natural, original (no sentido de puro). É assim chama

da por ser ma arte essencialmente amadora e sem especulações teóricas, 

sem cerebralismos. Mesmo que em alguns casos se possa perceber da parte 

do artista um forte anseio por alcançar uma mestria acadêmica, uma "cor

reção" em termos de perspectiva ou de proporções, e esse conflito por ve 

zes tenha resultados levemente tragicômicos, mesmo assim essa pintura, 

quando autêntica, resolve em si mesma as ambiguidades através de uma in

finidade de recursos felizes, freqtientemente muito originais e bem suce

didos do ponto de vista plástico. Ainda comuns a essa arte são o gosto a 

centuado pela narração minuciosa, mas clara, pelos padrões visuais que 

se repetem sem grande variação e pela ornamentação exuberante. Porém, pa 

ra que se evitem perigosas generalizações, obscurecendo as individualida 

des artísticas, é preciso ter em mente que NAIF não é um tema ou uma for 

ma estereotípicos, mas antes um modo de fazer peculiar.
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0 Brasil é rico em manifestações artísticas desse tipo. A 

pintura.naif brasileira é considerada uma das melhores do mundo, e muitos 

de seus maiores expoentes, como José Antônio da Silva, José Rodrigues de 

Miranda e Heitor dos Prazeres, são muito apreciados no exterior, ainda 

que em grande parte seu mais amplo reconhecimento, aqui, esteja por acon

tecer.

Esta exposição de obras naif pertencentes ao acervo do 

MARGS é uma oportunidade de o público entrar em contato com esse universo 

tio fértil e interessante, mas pouco divulgado entre nós.

Bibliografia:

* PINTURA NAIVE. Catálogo da exposição organizada pelo Instituto de Rela

ções Culturais com o Exterior, de Stuttgart/Alemanha. Reinrich Fink 

GmbH + Co, Stuttgart, 1988.

* 0 MUNDO FASCINANTE DOS PINTORES NAIFS. Catálogo da exposição organiza

da por Fundação Lucien Finkelstein/Paço Imperial. Graphos, Rio de 

Janeiro, 1988.

Catálogo da exposição organi-* JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, PINTOR DO BRASIL.
São Paulo, 1989.zada pelo MAC/USP.
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ACERVO DO MARGS — 
Arte Nátf no Acervo do 
Margs — Sala Aldo Malago- 
li. Exposição com 9 obras fi
gurativas, representativas da 
temática primitiva, ingênua. 
Com João Altair Barros, Ma
ria Di Gesu, Heitor dos Pra
zeres, Vanius Olegário Ma
chado, Elisa Bergami, Este- 
phanio Fusbach e Otaciano 
Arantes. De 14 a 28/02. 
Magliani e Pasquetti — Salão 
Nobre. Exposição com os de
senhos “Ela”, de Maria Lídia 
Magliani, e “Estudo de Espa
ço para Esconderijo”, de Car
los Pasquetti. Natural de Pe
lotas, Magliani recebeu o pri
meiro prêmio do Salão de De
senho do Margs, em 1977. Ela 
está radicada em Minas Ge
rais. Pasquetti é de Bento 
Gonçalves, e agora dirige o 
Instituto de Artes da Ufrgs. 
Ele recebeu o título de “Mas- 
ter of Fine Arts”, pela School 
of the Art Institute of Chica- - 
go (Eua), além do Grande 
Prêmio Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul no “IV

Salão de Artes Visuais”, em 
1977. Também neste ano, fun
dou o grupo “Nervo Ótico”, 
responsável por uma série de 
trabalhos de vanguarda no 
Estado. Até 28/02. ____L
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-ACERVO 1)0 MARGS 
Arfe Naif no Acervo do 
Margs — Sala Aldo Malago- 
li. Exposição com 9 obras fi
gurativas, representativas da 
temática primitiva, ingênua. 
Com João Altair Barros, Ma
ria Di Gesu, Heitor dos Pra
zeres, Vanius Olegário Ma-

■
chado, Elisa Bergami, Este- 
phanio Fusbach e Otaciano 
Arantes. De 14 a 28/02.
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VISUAIS
INAUGURAÇAO
ARTE NAIF — Na Sala Ado Malagoli 
do Margs (Praça da Alfândega, s/n°), 
começa hoje exposição de nove óleos e 
acrílicos do acervo do museu, realiza
dos por artistas brasileiros nas últimas 
décados no estilo naif. Até 28 de feve
reiro, de terças a domingos das lOh às
18h.
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Exposição destaco a pureza da arte 'naif'
A denominação francesa "naif vem do latim sim, se poderá apreciar obras como "Frevo" de maioria das nove obras da exposição são data- 

x\."nativus", que significa inato, natural, ori- Heitor dos Prazeres (1898-1966), pintura dos da dos anos 70 e 80. Como "São Francisco" 
ginal (no sentido de puro). É assim chamada anos 50 deste que, juntamente com José Antô- (1975), "No Mundial" e "Crucificação" de Vanius 
por ser uma arte essencialmente amadora e sem nio da Silva e José Rodrigues de Miranda, são Olegário Machado, artista conhecido como Ole- 
especulações teóricas, sem cerebralismos. Pois, os nomes mais conhecidos da arte "naif brasi- gário Triunfo. Mais peças do porto-alegrense João 
a "Arte Naif no Acervo do Margs" é a exposição leira, inclusive no estrangeiro. No entanto, a Altair Barros, do goiano Otaciano Costa Aran- 
que está abrindo hoje, na Sala Ado Malagoli 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Pça. 
da Alfândega, s/n). Reúne nove obras, a maio
ria pinturas a óleo e acrílico, abordando te
mas como folclore e religião.

De acordo com Ricardo Frantz, curador da 
mostra e artista plástico, a exposição, orga
nizada pela Coordenação do Núcleo de Acer
vo e Exposições Temporárias do Margs, apre
senta ao público obras que não são vistas 
regularmente nas paredes do museu. E tam
bém torna mais conhecido este estilo raro e

tes e da italiana Maria de Gesu, entre outras.
O curador Ricardo Frantz, em texto de apre

sentação da exposição, salienta que "a arte 
‘naif é uma arte de valorização recente. Até 
antes do fim do século passado, era um cam
po totalmente à margem daquele considera
do ‘artístico’, e o início de seu reconhecimen
to se deu dentro de um círculo muito restrito 
de interessados, constituído basicamente de
outros artistas, entre os quais Matisse, Pi- 
casso, Gauguin e outros. Embora encontre 
ainda certas resistências preconceituosas, ho
je a situação é bem diversa, desfrutando de 
um prestígio sempre crescente e dispondo de

Margs tenha também esculturas "naif. As- ‘Frevo’, obra de Heitor dos Prazeres, carro-chefe da mostra museus especiais em vários pontos do mundo". Olegário Triunfoesua ‘Crucificação', de 1980

pouco valorizado de arte. Nas peças expostas 
foram privilegiadas as pinturas, embora o
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Notas 

culturais
Arte Naif

O Margs está apresen
tando uma mostra de ar
te naif de seu acervo. Sáo 

• óleos e acrílicos de auto
res como Olegário Triun
fo, João Altair de Barros 
e Heitor dos Prazeres.

Naif é uma arte de ca
ráter amador, sem espe- 
culaçoès teóricas. O Mu
seu está aberto de terças 
a comingos, das 10 às 
17h



2 (o , o a . / q *>
Pagio»* Jjj -----

? ■ - i.

Li a &•

&.*• ■ ■v;

Gilnei Correa-Banco de Dados/ZH

Simplicidade:
obra de Maria 
Di Gesu, na 
mostra de arte 
naif do Margs

curadoras Ruth Bemardes e 
Flávia Bento. Até domingo, das 
lOh às 17h.

ARTE SOBRE PAPEL: CON
TEMPORÂNEOS - Na Pi 
nacoteca II do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°), exposição 
com várias possibilidades de uso 
do papel (tinta, pastel e grava
ção, entre outras). Desenhos 
realizados nas últimas décadas 
por artistas como Daniel Senise, 
Darei, Mário Ronhelt, Wilson 
Cavalcanti, Clara Pechansky, 
Liana Timm, Fuhro, Didonet, 
Pasquetti, Milton Kurtz 
tros. Curadoria de Ruth Bernar- 
des e Marcos Roberto. Até do
mingo, das lOh às 17h.

Salas Negras do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°), mostra do 
acervo do museu com 24 gravu
ras de artistas gaúchos feitas nos 
últimos 40 anos. Até domingo, 
das lOh às 17h.

ARTE NAIF — Na Sala Ado Ma- 
lagoli do Margs (Praça da Al
fândega, s/n°), exposição de no
ve óleos e acrílicos do acervo do 
museu, realizados por artistas 
brasileiros nas últimas décados 
no estilo naif. Até domingo, 
das lOh às 17h.

TAPEÇARIA — Na Pinacoteca I 
do Margs (Praça da Alfândega 
s/n°), mostra do acervo de tape
çaria, com trabalhos assinados 
por Lieye Hunsche, Salomé 
Steimetz, Conccessa Colasso, 
Yedo Titze e Nicola Douchez, 
entre outros, com seleção das

e ou-
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MOSTRAS

GRAVURA GAÚCHA — Nas
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MOSTRAS

ARTE NAIF — Na Sala Ado Mala- 
goli do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°), exposição de nove óleos 
e acrílicos do acervo do museu, 
realizados por artistas brasileiros 
nas últimas décados no estilo naif. 
Até 28 de março, de terça a do
mingo das lOh às 17h.

Singeleza: o
acervo naif do 
Margs está em 
exposição
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ARTE NAIF — Na Sala Ado Malagoli 
do Margs (Praça da Alfândega, s/n°), 
exposição de nove óleos e acrílicos 
do acervo do museu, realizados por 
artistas brasileiros nas últimas déca- 
dos no estilo naif. Até amanhã, das 
lOh às 17h.

-ZEhaHOFWSábado; 27 de maree de 1993 □ 17

Banco de Dados/ZH

raços simples: mostra de arte naive, no Margs até amanhã


