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Release

Caminhos de Rossini Perez no MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli tem a honra de convidar para a 

abertura da exposição "Caminhos de Rossini Perez", em parceria com o Museu Nacional de 

Belas Artes/Ibram/MinC. A mostra, com curadoria de Claudia Regina Alves da Rocha, 

inaugura dia 31 de outubro, às 19h, nas galerias João Fahrion, Pedro Weingartner e Ângelo 

Guido do MARGS.

A exposição pode ser visitada pode ser visitada até 28 de janeiro, de terças a 

domingos, das lOh às 19h, 

pelo e-mail educativo(a)margs.rs.gov.br.

entrada gratuita. Visitas mediadas podem ser agendadascom

APRESENTAÇÃO

A coleção de obras de arte do artista Rossini Perez no Museu Nacional de Belas 

Artes/Ibram/MinC é composto de mais de 200 trabalhos, entre gravuras, pinturas e 

desenhos. Aqui trazemos um recorte de obras de arte da coleção do MNBA e do artista que 

apresenta sua trajetória entre os anos de 1950 e 1970.

Rossini Perez iniciou-se artisticamente no Rio de Janeiro entre os anos de 1945 e 

1949, quando foi aluno de Luiz Almeida Junior que orientava um curso de pintura ao ar 

livre denominado Grupo Colméia. O artista aprendeu a misturar as tintas e, sobretudo, a 

realizar pinturas de paisagens da cidade.



A partir de 1951, passou a frequentar a Associação Brasileira de Desenho e a ser
aluno de Ado Malagoli iniciando efetivamente a sua trajetória artística. A década de 1950 

foi um período marcado pelo avanço de processos de industrialização e desenvolvimento 

econômico brasileiro. O lema da campanha "50 anos em 5", do Presidente da República 

Juscelino Kubitschek, estava embuído de um grande otimismo que caracterizou o final da 

década como um momento significativo em termos de mudanças de costumes com acessos 

a bens produzidos a partir dos setores automobilístico, de plásticos, borracha e vidro. No 

campo das artes, os chamados Anos Dourados foram marcados pela Bienal de São Paulo, 

pelo Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz e pela 

Bossa Nova.

Nesta época, Rossini Perez visitou as primeiras Bienais de São Paulo e conheceu as 

gravuras de Eduard Munch que o fizeram escolher essa expressão como caminho. 

Frequentou os ateliês de Oswaldo Goeldi, Iberê Camargo e Fayga Ostrower. Em 1951 

também participou da primeira Exposição de Arte Abstrata, realizada no Sesc Quitandinha 

Petrópolis, e de diversas exposições nacionais e internacionais nesta época.

O cenário brasileiro tanto para a arte contemporânea quanto para a gravura ainda 

era inicial. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, não dispunha de uma galeria de arte. 

Mas foi nesta década que se iniciou um mercado de arte principalmente com a criação da 

Petite Gallerie na Copacabana de 1954.

Os materiais ainda não especializados permitiram ao artista criar suas gravuras 

iniciais dentro das temáticas "favela", "morro", "barcos" e "cais". Usando tintas não 

específicas para gravura e matrizes de latão e de placas de linóleo, suas criações 

impressas também sobre papel não especial, o chamado papel Fabriano.

Em 1959 era assistente de Johnny Friedlaender no Atelier de gravura do Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro, aonde permaneceu até 1961.

A década de 1960 trouxe mudanças significativas para sua arte pois tornou-se 

bolsista da Rijksakademie em Amsterdã aperfeiçoando-se na litografia. Com acesso a 

materiais especializados desenvolveu grande domínio das técnicas de gravura. Neste 

período suas obras tendiam para as composições abstratas e em meados dessa época

em

eram



surgiram as composições em relevo criadas em matrizes de cobre e zinco, iniciando 

também composições a partir de mais de uma matriz.

0 uso de matrizes de cobre e zinco proporcionou uma nova interação com os 

materiais aonde o inesperado produzido pelas reações químicas produzia novos efeitos que 

se coadunavam com a expectativa do artista.

Morou dez anos em Paris e percorreu diversos países europeus incorporando 

influências em suas obras de arte. Na década de 1970 colaborou na implantação de oficina 

de gravura em metal na Ecole Nationale des Beaux-Arts de Dacar, Senegal. Suas gravuras 

são fortemente influenciadas por formas de elementos do cotidiano africanos 

trouxas, cintas, novelos e sinuosidades. Elas tornam-se mais complexas ao criar imagens a 

partir de matrizes compostas por várias partes.

No final dos anos de 1970, voltou para o Brasil aonde lecionou em Brasília e, 

finalmente, no Atelier de Gravura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

suas

como

Claudia Regina Alves da Rocha - Curadora

SOBRE A EXPOSIÇÃO

A exposição está composta em cinco núcleos, sendo três cronológicos e um sobre 
conservação de acervos:

l9 - o artista e o seu início

Para o historiador Jacques Le Goff a memória procura salvar o passado para servir ao 
presente e ao futuro. Na trajetória artística de Rossini Perez as crônicas de suas memórias 
pessoais são suas principais referências.
Rossini Perez é um colecionador de objetos e de histórias que marcaram o seu fazer 
artístico. Os materiais gráficos como ilustrações e revistas motivaram suas primeiras 
experiências artísticas na infância e o conduziram definitivamente pelo campo das artes 
gráficas.
Não seguiu o caminho da arte acadêmica tendo estudado na Associação Brasileira de 
desenho com Ado Malagoli, sendo colega de Anna Letycia e Lygia Pape, e também na 
Escolinha de Arte do Brasil com Augusto Rodrigues.



A visita ao Museu Nacional de Belas Artes aos oito anos em 1939 provocou grande impacto 
estético tornando-se visitante frequente. Mais tarde, no início dos anos de 1950 visitou a I 
e II Bienais de São Paulo que o fizeram optar pela gravura ao ver as gravuras de Eduard 
Munch pela primeira vez.
Conquistou diversos prêmios e é uma das principais referências da gravura abstrata 
brasileira.

Obras:
Construção (óleo) -16249 
Natureza morta (óleo) -16250 
Natureza morta (pastel) - 20788 
Barcos VI (pastel) - 20785 
Natureza morta -15764

Construção - 16249 Natureza morta - 16250 Natureza morta - 20788

2g - Entre o linóleo, a água-tinta e o latão

Obras:
favela (3858, 12670, 12674, 15768,15770)
enseada(12684)
barcos (12688, 13040)
escada(15766)
cais II (15778)
signos II (15783)

Matriz de linóleo (do artista) - 39 x 40, 5 cm - vitrine

O conjunto de obras produzidas na década de 1950 é figurativo com a temática favela 
bastante presente. Longe da relação social, a favela, os barcos e o cais, são tomados 
enquanto elementos estruturantes para composições que culminam na apreensão de 
formas até a abstração delas.
Estas obras foram produzidas no Rio de Janeiro que apresentava um cenário incipiente para 
o desenvolvimento da arte da gravura. Não havia material especializado e assim as matrizes 
desse período eram de latão e de linóleo e impressas sob papel Fabriano.



favela -12670Barcos -13040 Cais II-15778

Cubo-21194

39 nós, cintas, pontas secas e o zinco

Obras:
Debandada -10472
fossilizada I (paris) -18268
fossilizada II (paris) - 18269
afrontamento I -10473
cintada (laranja, preto e bege) - 10532
nó preto branco (10897)
yemanjá embrião (10902)
ponta seca (12677)
debandada(12682)
nó (12686)
cintura bordada (12687)
sutura (12689)
manuelina (12690)
bridée (12691)
ponta seca (15787)
ponta seca (15790)
espatulada (18261)
espatulada II (18262)
vinheta ( 18275,18276,18277,18278



hache (18283) 
tonsurada (18284)

O acesso a novos materiais como a matriz de zinco e papéis e tintas especializados marcam 
profundamente o fazer artístico de Rossini Perez. As formas se diluem e se reencontram 
em relevos e nós.

Fossilizada I -18268 Espatulada II -18262Ponta seca -15787

49 - Entre torções, novelos e relevos

Obras: pneu cintado (10524)
Angolana (10526)
Grande x (10533)
bem apertado (10534)
liame (10898)
aperte bem (10899)
listrada vermelha (10903)
botão do pro alamar dakar - rio (12495)
cinta listrada (15805)
grande serpente verde (15806)
caju (15807)
enroscada (15809)
novelo africano (15810)
torção/moldura(Lisboa) -18265
alfinete (18281)
gestação (18282)

O negro profundo de muitos dos seus trabalhos é, de vez em quando, substituído por traços 
rápidos a que a prensa empresta determinado tom de leveza. Falei em "coração da 
matéria", e é nessa penetração mais funda e forte no íntimo dos objetos que vejo o vigor de 
Rossini Perez como gravador. ANTONIO OLINTO - 
Texto para a obra Angolana (10526) - colocar embaixo da obra



As formas orgânicas se somam a nós ampliados influenciados pela cultura africana. 
Trouxas, nós e cintas sinuosos ou apertados criadas em matrizes de zinco e de cobre em 
operações de montagens, corte e recortes de matrizes para compor uma imagem.

Grande X-10533 Angolana -10526 Bem apertado - 10534

Matriz - zinco - (do artista) - Modo de exposição: vitrine - dimensões: 64 x 32 cm

Vaso em bronze - (do artista) - Modo de exposição: base - dimensões aproximadas: 60 x

20 cm

lemanjá - escultura em bronze - (do artista) - Modo de exposição: base 

dimensões aproximadas: 80 x 30 cm



53 Preservação e permanência

Foto
Legenda cartão de natal (20382)

Modo de exposição: Vitrine

Crédito das imagens:



SERVIÇO

Título:
Caminhos de Rossini Perez - Coleção Museu Nacional de Belas Artes

Curadoria: Claudia Regina Alves da Rocha

Galerias: João Fahrion, Pedro Weingartner, Ângelo Guido do MARGS

Data: 31/out/17 a 28/jan/2018

Contatos:

Curadoria: Cláudia Regina Alves da Rocha - 21 988867786 - claudia.rocha@museus.gov.br

Núcleo de Curadoria: curadoria@margs.rs.gov.br - 51 32272012/ Ramal 7032

Núcleo de Comunicação: comunicacao@margs.rs.gov.br - 51 32863145 / Ramal 7192

Realização

IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus

Museu Nacional de Belas Artes

Ministério da Cultura

Governo Federal

Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

mailto:claudia.rocha@museus.gov.br
mailto:curadoria@margs.rs.gov.br
mailto:comunicacao@margs.rs.gov.br
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Apoio

Café do MARGS

Arteplantas

Celulose Riograndense

AAMARGS

Millenium Transportes e Logística

Associação de Amigos de Belas Artes

Museu Nacional de Belas Artes

Localização: Avenida Rio Branco, 199 - Centro (Cinelândia) Rio de Janeiro 
RJ - CEP: 20040-008

Telefone: (21) 3299-0600

Site: http://mnba.gov.br/portal/

http://mnba.gov.br/portal/


Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu
http://www.twitter.com/margsmuseu


A AAMARGS convida para o evento

conversas
MUSEU

CAMINHOS DE ROSSINI PEREZ 
Coleção Museu Nacional de Belas Artes

com

Cláudia Rocha
Curadora e Chefe da Divisão Técnica 

do Museu Nacional de Belas Artes/Ibram/MinC

31 de outubro de 2017 (terça-feira), às 16h 
Auditório do MARGS | Entrada Franca*

Informações:
Tei.: (51) 3225-7551 

E-mail: aamargs@margs.rs.gov.br
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MARGS

o § o
Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Praça da Alfândega, s./n.
Centro Histórico - Porto Alegre/RS 

Telefone: 51 32272311 
Entrada Franca

*•

mailto:aamargs@margs.rs.gov.br


Claudia Rocha conversa com público sobre a mostra Caminhos de Rossini Perez
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) convida o público a 
participar do evento "Conversas no Museu", dia 31 de outubro, às 16h, no auditório do 
MARGS. Nesta edição, a convidada é Claudia Rocha curadora e chefe da Divisão Técnica do 
Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.
A iniciativa, endereçada ao público em geral, pretende proporcionar o diálogo com artistas 
e curadores que estão expondo no MARGS, em uma conversa informal sobre a exposição e 
a atividade artística. Os encontros não precisam de inscrição, e o número de vagas é 
limitado aos lugares disponíveis, por ordem de chegada. O projeto "Conversas no Museu" 
é organizado pela Associação de Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli AAMARGS.
A exposição foi organizada em parceria com o Museu Nacional de Belas Artes/Ibram/MinC, 
que doou ao MARGS 45 obras de autoria de Rossini Perez e outras pertencentes à sua 
coleção particular, que, no total, somam um investimento de cerca de setecentos mil reais 
em doações do governo federal, através do Ministério da Cultura e do Instituto Brasileiro 
de Museus, e simbolizam o retorno de um trabalho conjunto entre as duas instituições 
cujo principal objetivo é enriquecer o patrimônio cultural brasileiro.
Caminhos de Rossini Perez está aberto ao público de 31 de outubro a 28 de janeiro 2018, 
de terças a domingos. A mostra pode ser visitada nas galerias João Fahrion,
Pedro Weingartner e Ângelo Guido do museu. O Margs fica na Praça da Alfândega, no 
Centro Histórico de Porto Alegre, e tem entrada franca.


