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0 Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, a Secretaria da Cultura,Turismo, 
Esporte e Lazer e o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli têm a 
honra de convidar para a exposição

UMA POSSÍVEL HISTÓRIA DA ARTE 

DO RIO GRANDE DO SUL

Plural[ismos] no Sul

visitaçAo MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
ADO MALAGOLI
Praça da Alfândega, s/n° | Centro Histórico 
Porto Alegre/RS | Brasil | Cep: 90010-150 
Fone (51) 3227.2311 | Fax (51) 3221.2646 
www.facebook.com/margsmuseu 
www.margs.rs.gov.br

De 12 de abril a 9 de julho de 2017 
De terças a domingos, das 10h às 19h 
Entrada Franca
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Pluraljismos] no Sul

No início do século XX, diversas vanguardas na Europa estão quebrando com 
conceitos e paradigmas da arte ocidental, ampliando a percepção e noção de arte. Em 
São Paulo há, em 1922, a emblemática e questionadora Semana de Arte Moderna, cujos 
artistas participantes expressavam o desejo de rompimento com os valores e padrões 
artísticos tradicionais.

A Semana teve seus desdobramentos aqui no sul, especialmente no plano das 
idéias, resultando em confrontos e debates sobre o que é a arte moderna e por qual 
caminho os artistas deveríam seguir. Um exemplo inicial desse impasse foram as 
conferências contraditórias do poeta Guilherme de Almeida (1890 - 1969) e do 
importante crítico de arte Ângelo Guido (1893 - 1969), por ocasião do Salão de 
Outono, em Porto Alegre, em 1925. O primeiro defendeu o nacionalismo do 
modernismo; já o segundo foi contra, criticando o que considerava um movimento sem 
identidade, uma cópia resultante da mistura de “ismos”. Guido, entretanto, defendia 

atualização formal da produção artística, a inovação e modernização das idéiasuma
estéticas, o que pode ser identificado em sua própria produção, observando o tratamento 
que imprimia às suas obras.

Na década de 1940 pode-se apontar outro momento em que essa discussão 
entrou para a pauta do dia de forma bastante acalorada, foi quando Manoelito de 
Ornellas (1903 - 1968) realizou uma conferência intitulada O Elogio da Arte Moderna, 
que seria publicada na Revista do Globo em 1941, sendo, nas palavras da historiadora 
da arte Paula Ramos, “a primeira manifestação pública de apoio à arte moderna no 
Estado”. Mas, o claro apoio de Ornellas à arte moderna não era compartilhado por 
todos, tanto que, logo após a publicação, um grupo de artistas realiza o Io Salão 
Moderno de Artes Plásticas. Diferente do que o nome sugere, o evento foi um 
“deboche” às vanguardas artísticas, reiterando mais ainda a tensão existente no cenário 

local.

Os debates da época influenciavam a produção artística, e essa falta de consenso, 
aliada às diversas opiniões sobre a arte moderna, é perceptível se olharmos as obras 
daquele momento, objetivo dessa exposição. Embora muitos artistas não se intitulassem 
como modernistas e até mesmo se posicionassem contrários ao modernismo, suas obras, 
do ponto de vista formal, muitas vezes, passavam por atualizações estéticas e processos 
de modernização, originando essa multiplicidade que identificamos na produção desse 

período.
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Plural[ismos] no Sul

Galeria: Aldo Locatelli

Visitação: 12/04 a 09/07

SEM ABERTURA

O segundo módulo da exposição “Uma possível História da Arte do Rio Grande 
do Sul”, tem como objetivo mostrar a pluralidade na produção gaúcha nas décadas de 
1940, 1950 e 1960. Essa época foi marcada por discussões sobre o modernismo, 
lançados em São Paulo, na emblemática e questionadora Semana de Arte Moderna em 
1922; e tendo repercussões e desdobramentos aqui no sul, especialmente no plano das 
idéias, resultando em confrontos e questionamentos sobre o que é a arte moderna e por 
qual caminho os artistas deveríam seguir.

Os debates da época influenciavam a produção artística, e essa falta de consenso, 
aliada às diversas opiniões sobre a arte moderna, é perceptível se olharmos as obras 
daquele momento, objetivo dessa exposição. Embora muitos artistas não se intitulassem 
como modernistas e até mesmo se posicionassem contrários ao modernismo, suas obras, 
do ponto de vista formal, muitas vezes, passavam por atualizações estéticas e processos 
de modernização, originando essa multiplicidade que identificamos na produção desse 
período.

ARTISTAS:

João Fahrion (Porto Alegre/RS, 1898 - 1970)

Ado Malagoli (Araraquara/SP, 1906 - Porto Alegre/RS, 1994)

Aldo Locatelli (Villa d'Almé, Bérgamo/ltália,1915 - Porto Alegre/RS, 1962) 

Enio Lippmann (Rio Pardo/RS, 1934)

Gastão Hofstetter (Porto Alegre/RS, 1917 - 1986)

Vasco Prado (Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998)

Francisco Stockinger (Traun/Áustria, 1919 - Porto Alegre/RS, 2009)

Iberê Camargo (Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994)

Carlos Petrucci (Pelotas/RS, 1919 - Porto Alegre/RS, 2012)

Carlos Scliar (Santa Maria/RS, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001)

Edgar Koetz (Porto Alegre/RS, 1914 - 1969)

Trindade Leal (Santana do Livramento/RS, 1927 - Porto Alegre/RS, 2013) 

Léo Dexheimer (Porto Alegre/RS, 1935)



Antônio Caringi (Pelotas/RS, 1905 - 1981)

Paulo Flores (Porto Alegre/RS, 1926 - Santa Maria/RS, 1957)
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CONTROLE DE SAI DA E ENTRADA DE OBRAS NA RESERVA TÉCNICA

Destino: Núcleo de Curadoria do MARGS

Obras para participar da exposição Modernismo/Os “ismos ” no sul/ Diversas 
vanguardas artísticas que ocorreram no inicio até metade do século XX

Data: 11 de abril à 09 de julho de 2017 
Total de Obras:

Relação de Obras:

Obra DadosLocal.Ite

m
2384
João Fahrion v'
Porto Alegre/RS, 1898 - 1970
Interior de atelier, s.d
Óleo sobre tela, 60 x 52 cm
Aquisição por doação das Lojas Renner, 2002

1 P 70

1974
Ado Malagoli V
Araraquara/SP, 1906 - Porto Alegre/RS, 1994 
Ruínas, s.d.
Óleo sobre tela, 44.5 x 55 cm 
Aquisição por doação de Ruth de Mesquita 
Malagoli, 1993

2 T 25

2289
Aldo Locatelli
Villa d'Almé, Bérgamo/ltália,1915 - Porto
Alegre/RS, 1962
Madonna edil Bambino, 1961
Óleo sobre reboco, 116.5 x 129 x 9.5 cm
Aquisição por doação da Brasil Telecom e do
Instituto Arte Viva, 2000

3
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1225
EnioLippmann v'
Enio Carlos Schmidt Lippmann 
Rio Pardo/RS, 1934 
A casa, 1960
Óleo sobre tela, 90.5 x 80 cm

T 64
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0430
Cristina Balbão
Cristina HellfenstellerBaIbão
Porto Alegre/RS, 1917 - 2007
Busto, 1952
Gesso, 43 x 18 x 25 cm
Aquisição por transferência da Biblioteca Pública 
do Estado, 1977

P 205
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2397
Gastão Hofstetter
Porto Alegre/RS, 1917 -1986
Cena Urbana, 1954
Óleo sobre tela, 50 x 59 cm
Aquisição por doação da Brasil Telecom, 2002

T 1036

0845
Vasco Prado
Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998 
Ursa Maior, s.d.
Terracota, 24 x 44 x 25 cm 
Aquisição por doação do artista, 1981

P 147

0117
Vasco Prado
Uruguaiana/RS, 1914- Porto Alegre/RS, 1998 
Moça sentada, s.d.
Terracota, 40 x 8 x 23 cm 
Aquisição por compra, 1959

8 P 13



0146
Joel Amaral
Santana do Livramento/RS, 1918 - Porto Alegre/RS, 
1977
Cristo morto, 1962
Óleo sobre tela, 80 x 100 cm
Aquisição por compra, 1962m
NÃO ENTRA. MUITO GRANDE!

f)(VO

0031
Trindade Leal ^
Geraldo Trindade Leal
Santana do Livramento/RS, 1927 - Porto
Alegre/RS, 2013.
Ginete, 1955
Óleo sobre tela, 97.5 x 98 cm 
Aquisição por compra, 1955

T 10915

0194
Léo Dexheimer 
Léo Barcellos Dexheimer 
Porto Alegre/RS, 1935 
Agressão, 1968
Óleo sobre madeira, 67 x 38.2 cm
Aquisição por doação do Lions Club Rio Branco de
Porto Alegre, 1968

16 T 55

2471
Antônio Caringi
Pelotas/RS, 1905 - 1981
Banhista, 1960
Bronze, 87.5 x 26.5 x 16.5 cm
Aquisição por doação da Brasil Telecom, s.d.

17

Porto Alegre

Núcleo de CuradoriaNúcleo de acervo



2274
Francisco Stockinger 
Francisco Alexandre Stockinger 
Traun/Áustria, 1919 - Porto Alegre/RS, 2009 
Sem título - da série Gabirus, 1996 
Bronze, 91 x 26 x 20 cm 
Aquisição por doação de Jorge Gerdau 
Johannpeter e Justo Werlang, 1999

9 Torre-

ão3

0141
Iberê Camargo
Iberê Bassani de Camargo
Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994
Carretéis em fundo azul, 1960
Óleo sobre tela, 61.4 x 99.6 cm
Aquisição por compra, 1960

T 8310

0130
Francisco Stockinger 
Francisco Alexandre Stockinger 
Traun/Áustria, 1919 - Porto Alegre/RS, 2009 
Sem título, 1960
Xilogravura, 42.5 x 25.5 (36.2 x 21.7) cm 
Edição 1/20
Aquisição por compra, 1960

11 91

0143
Carlos Petrucci
Carlos Alberto Petrucci
Pelotas/RS, 1919 - Porto Alegre/RS, 2012
Campestre, 1958
Óleo sobre Eucatex, 70.5 x 89 cm
Aquisição por compra, s.d.

T 9612

0111
Joel Amaral
Santana do Livramento/RS, 1918 - Porto Alegre/RS, 
1977
Composição com figuras, 1961 
Óleo sobre eucatex, 38 x 30 cm 
Aquisição por compra, 1958

T 11113
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Plural[ismos] no Sul

No início do século XX, diversas vanguardas na Europa estão quebrando com 
conceitos e paradigmas da arte ocidental, ampliando a percepção e noção de arte. Em 
São Paulo há, em 1922, a emblemática e questionadora Semana de Arte Moderna, cujos 
artistas participantes expressavam o desejo de rompimento com os valores e padrões 
artísticos tradicionais.

A Semana teve seus desdobramentos aqui no sul, especialmente no plano das 
idéias, resultando em confrontos e debates sobre o que é a arte moderna e por qual 
caminho os artistas deveríam seguir. Um exemplo inicial desse impasse foram as 
conferências contraditórias do poeta Guilherme de Almeida (1890 - 1969) e do 
importante crítico de arte Ângelo Guido (1893 - 1969), por ocasião do Salão de 
Outono, em Porto Alegre, em 1925. O primeiro defendeu o nacionalismo do 
modernismo; já o segundo foi contra, criticando o que considerava um movimento sem 
identidade, uma cópia resultante da mistura de “ismos”. Guido, entretanto, defendia 
uma atualização formal da produção artística, a inovação e modernização das idéias 
estéticas, o que pode ser identificado em sua própria produção, observando o tratamento 
que imprimia às suas obras.

Na década de 1940 pode-se apontar outro momento em que essa discussão 
entrou para a pauta do dia de forma bastante acalorada, foi quando Manoelito de 
Ornellas (1903 - 1968) realizou uma conferência intitulada O Elogio da Arte Moderna, 
que seria publicada na Revista do Globo em 1941, sendo, nas palavras da historiadora 
da arte Paula Ramos, “a primeira manifestação pública de apoio à arte moderna no 
Estado”. Mas, o claro apoio de Ornellas à arte moderna não era compartilhado por 
todos, tanto que, logo após a publicação, um grupo de artistas realiza o Io Salão 
Moderno de Artes Plásticas. Diferente do que o nome sugere, o evento foi um 
“deboche” às vanguardas artísticas, reiterando mais ainda a tensão existente no cenário 
local.

Os debates da época influenciavam a produção artística, e essa falta de consenso, 
aliada às diversas opiniões sobre a arte moderna, é perceptível se olharmos as obras 
daquele momento, objetivo dessa exposição. Embora muitos artistas não se intitulassem 
como modernistas e até mesmo se posicionassem contrários ao modernismo, suas obras, 
do ponto de vista formal, muitas vezes, passavam por atualizações estéticas e processos 
de modernização, originando essa multiplicidade que identificamos na produção desse 
período.



Uma possível História da Arte do Rio Grande do Sul:

Plural[ismos] no Sul

Galeria: Aldo Locatelli

Visitação: 12/04 a 09/07

SEM ABERTURA

O segundo módulo da exposição “Uma possível História da Arte do Rio Grande 
do Sul”, tem como objetivo mostrar a pluralidade na produção gaúcha nas décadas de 
1940, 1950 e 1960. Essa época foi marcada por discussões sobre o modernismo, 
lançados em São Paulo, na emblemática e questionadora Semana de Arte Moderna em 
1922; e tendo repercussões e desdobramentos aqui no sul, especialmente no plano das 
idéias, resultando em confrontos e questionamentos sobre o que é a arte moderna e por 
qual caminho os artistas deveríam seguir.

Os debates da época influenciavam a produção artística, e essa falta de consenso, 
aliada às diversas opiniões sobre a arte moderna, é perceptível se olharmos as obras 
daquele momento, objetivo dessa exposição. Embora muitos artistas não se intitulassem 
como modernistas e até mesmo se posicionassem contrários ao modernismo, suas obras, 
do ponto de vista formal, muitas vezes, passavam por atualizações estéticas e processos 
de modernização, originando essa multiplicidade que identificamos na produção desse 
período.

ARTISTAS:

João Fahrion (Porto Alegre/RS, 1898 - 1970)

Ado Malagoli (Araraquara/SP, 1906 - Porto Alegre/RS, 1994)

Aldo Locatelli (Villa d'Almé, Bérgamo/Itália, 1915 - Porto Alegre/RS, 1962)

Enio Lippmann (Rio Pardo/RS, 1934)

Gastão Hofstetter (Porto Alegre/RS, 1917 - 1986)

Vasco Prado (Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998) 

Francisco Stockinger (Traun/Áustria, 1919 - Porto Alegre/RS, 2009) 

Iberê Camargo (Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994)

Carlos Petrucci (Pelotas/RS, 1919 - Porto Alegre/RS, 2012)

Carlos Scliar (Santa Maria/RS, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001)

Edgar Koetz (Porto Alegre/RS, 1914 - 1969)

Trindade Leal (Santana do Livramento/RS, 1927 - Porto Alegre/RS, 2013)
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Léo Dexheimer (Porto Alegre/RS, 1935)

Antônio Caringi (Pelotas/RS, 1905 - 1981)

Paulo Flores (Porto Alegre/RS, 1926 - Santa Maria/RS, 1957)


