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O tempo presente e o tempo passado 
Estão talvez ambos presentes no tempo futuro, 
E o tempo futuro contido no tempo passado.
Se todo tempo é eternamente presente 
Todo tempo é irredimível.

T. S. Eliot

A SALA DESTAQUE DO DESENHO BRASILEIRO, realizada em conjunto com o evento CA
MINHOS DO DESENHO BRASILEIRO, pretende mostrar, sob a Curadoria de Paulo Estellita Herke- 
nhoff, momento de ruptura e autonomia do desenho no país, tempo de instauração do Modernismo.

Dentro da proposta de traçar o momento presente do nosso desenho através do convite 
e seleção de artistas contemporâneos que trabalham esta questão, buscou-se a revelação do tempo 
passado, informador e formador do presente e indicador do tempo futuro. Retomar nossos anos 20, 
numa mostra abrangente, que perscruta inclusive o passado deste tempo passado, é um projeto am
bicioso que contou, para sua realização, com o apoio de várias importantes instituições culturais bra
sileiras e colecionadores privados, bem como com a dedicação de Maria de Azevedo e Souza.

A compreensão do evento como um todo orgânico, por parte das empresas patrocinado
ras, permitiu que chegássemos, afinal, ao discurso poético: o do desenho eode Eliot. E que, ao reve
renciar os mestres que nos antecederam, não cometéssemos a imprudência de tentar redimir o tem
po presente, ou - o que seria ainda mais grave - visualizá-lo como toda a Verdade.

Beber na fonte é ainda e sempre um bom parâmetro para conhecer a água que nosé servi
da ao copo.

Evelyn Berg Ioschpe 
CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO



Conservar, divulgar e apoiar as produções artísticas é contribuir para pre
servar a memória de um povo.

Nós, da LISTEL, também acreditamos que não exista cultura sem memória. 
Pensando nisso, foi que surgiu a disposição de contribuir para a realização, paral_ela- 
mente a CAMINHOS DO DESENHO BRASILEIRO, de uma mostra contendo obras das 
maiores expressões do Desenho Modernista Brasileiro.

Foi um esforço intenso, como é a arte na sua mais profunda concepção. Mas 
valeu a pena, pois só assim foi possível fazer uma coletânea que caracteriza um dos 
momentos mais importantes da arte brasileira, pautado por movimentos de profun
do conteúdo histórico, político e social.

O desenho modernista da década de vinte foi um marco na nossa cultura; 
é a partir dele que uma ampla gama de propostas revolucionárias passam a ocupar 
espaço na arte brasileira. Um espaço adquirido, desencadeando outros a serem con
quistados. A ousadia de alguns dando origem ao inovador.

Éo momento em que o desenho se afirma como uma linguagem autônoma, 
brasileira, fincando o pé, num fundamentalmente necessário espaço para uma arte que 
começa a se independizar de modelos alheios.

E é essa arte, capaz de expressar as mais ocultas e dissimuladas emoções, 
que nós, da LISTEL, queremos ver viva, preservada, sob qualquer forma ou ideologia, 
nas paredes dos Museus ou nos grafites dos muros das nossas agitadas cidades.

O Brasil tem sido enriquecido, nos últimos anos, com o surgimento de ex
pressivas figuras no campo do desenho. No entanto, faltava uma iniciativa da dimen
são agora proposta pelo Museu de Artes do Rio Grande do Sul (MARGS), reunindo as 
maiores expressões do desenho brasileiro dentro de um determinado período.

A Sala Especial como mostra paralela de Caminhos do Desenho Brasileiro, faz uma 
retrospectiva do desenho produzido, basicamente, na década de 1920, marcando o cha
mado Modernismo. Esse representou para os artistas e estudiosos, uma verdadeira rup
tura com o Academismo, então dominante, envolvendo trabalhos de expoentes do de
senho.

A iniciativa do MARGS, à qual a Companhia Riograndense de Telecomuni
cações (CRT) e a Listei se incorporam, reúne na Sala Especial, os melhores trabalho do 
desenho modernista. Trata-se de iniciativa que certamente marcará época, na medi
da em que o trabalho terá forma didática, contribuindo para que se conheçam as raí
zes do desenho brasileiro.

Aplaudindo o esforço realizado ao longo dos últimos meses a CRT sente-se 
gratificada pela oportunidade de contribuir para que uma época importante do dese
nho seja conhecida pelo público gaúcho. Paralelamente, atende seu desejo de estar pre
sente aos eventos de interesse do RGS, acompanhando as aspirações de um dos seg
mentos mais destacados.

Lauro Santos Rocha
Companhia Riograndense de Telecomunicações Paulo Barcelos 

Listei

■



A ARTE MODERNA NO BRASIL - CAMINHOS

Introdução

"O bom desenho bote com a imaginação, com a inteligência, 
com o sonho".

Sérgio Milliet

Alguns critérios foram considerados na escolha das obras 
apresentadas na exposição. Primeiro, era necessário que fossem 
uma representação sinóptica das questões históricas do desenho 
no Brasil. O segundo ponto foi dar prioridade aos desenhos 
localizados em acervos públicos, como uma forma de prestigiá- 
los e, ao mesmo tempo, promover a sua circulação.

O prazer de ver um desenho foi sempre saboreado por Mário 
de Andrade. "Desenhos são para a gente folhear, são para serem 
lidos que nem poesias, são haicais, são rubaes, são quadrinhos e 
sonetos".

A mostra do Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta- 
se como uma tentativa de organização tendo em vista os reflexos 
dos principais movimentos artísticos que podem ser identificados 
no bojo do modernismo, enquanto categoria genérica. Nesta 
parte do texto, parece que o autor se retrai ao recorrer quase 
integralmente a textos da época.

Não há uma definição rígida do período coberto pela 
exposição e por este estudo. Há uma concentração do período da 
década de vinte e suas obras. Entretanto, foram levantadas 
algumas questões anteriores à Semana de 22, o modernismo 
antecede ao marco.

Há uma tendência a minimizar a importância dos 
antecedentes. Do mesmo modo, são feitas referências a alguns 
fatos da década de trinta, correspondente a processos iniciados 
nos anos anteriores ou que a eles podem ser vinculados.

"Auto-retrato - Estudo" de Visconti - carvão 
e giz s/papel - 40,3x33 cm -1898.
Museu Nacional de Betas Artes 
do Rio de Janeiro



O estado atual do conhecimento da história da arte brasileira, 
a circulação social de obras e idéias, já levam à superação da 
discussão reducionista de "Modernismo” ou de sua divisão em 
períodos cronológicos por etapas em décadas. Há algum tempo, 
o crítico norte-americano Harold Rosenberg, questiona essa 
compartimentação da história da arte em decênios, como 
empacotamentos jornalísticos.

Se a arte moderna compreende movimentos como o 
impressionismo e o pontilhismo, deveriamos indagar se a 
produção moderna no Brasil se inicia ainda no século XIX com 
um Visconti ou um Belmiro de Almeida. Seriam, no mínimo, 
sinais de ruptura ou de afastamento dos cânones mais rigorosos 
da arte acadêmica.

I - EXPRESSIONISMO 
(Malfatti, Segall/Goeldi)

Os diversos sentidos do expressionismo. Um deles “uma ênfase 
expressiva e uma distorção que podem ser reencontradas nas 
obras de arte de não importa quem ou quando". (John Willet).

1. -Malfatti
“Quando cheguei à Europa, vi pela primeira vez a pintura. 

Quando visitei os museus fiquei tonta. Fiquei infeliz porque a 
emoção não era de deslumbramento, mas de perturbação e de 
infinito cansaço diante do desconhecido. Assim, passei semanas, 
voltando diariamente ao Museu de Dresden.

(...) Havia emprego de quilos de tinta e de todas as cores. Um 
jogo formidável. Uma confusão, um arrebatamento, cada 
acidente de forma pintado com todas as cores".

2. - Lasar Segall
“O Brasil possuía um expressionista iminente na pessoa de 

Segall, que havia emigrado de Dresden para ganhar a América 
do Sul em 1923 (...) ele se acomodou facilmente aos temas 
brasileiros". (John Millet).

“A arte não pode abstrair-se inteiramente do homem que a 
realiza. A obra de arte é uma criação. Mas humana criação. 
Participa da contingência humana. Relaciona-se com a existência 
e num elevadíssimo sentido, tem de ser moral. Lasar Segall é para 
mim um dos que melhor resolvem o problema das relações entre 
a arte e o mundo exterior. (...) Segall não antepõe a teoria à 
sensibilidade. Sua obra é vibrante. Clama, geme, chora, ri. 
Possante. Menos tendenciosa, é inconfundível. Apesar de 
personalíssima, fecunda". (Mário de Andrade -1924).

3. - Goeldi
“O 'estar à parte' de Goeldi no Modernismo se evidencia na 

medida em que o artista não se situa dentro das preocupações de 
uma arte nacional ou de uma arte nacional e social. Afastado 
desta ideologia dominnante no período modernista e da 
formulação plástica pós-cubista que a acompanha, Goeldi 
permanecería como o mais autêntico expressionista da arte

'

“Cabeça de Mulher "de Lasar Segall - desenho
a crayon - 40x35 cm. 
Coleção Ivoncy loschpe

»
“Gatos na escuridão de Goeldi - desenho 
bico de pena - 23x32 cm.
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

“Cortejo'" de Cícero Dias - nanquim 
e aquarela s/papel - 47x30 cm -1930. 
Instituto de Estudos Brasileiros da USP



moderna brasileira, sem recorrer a qualquer tipo de síntese com 
os postulados modernistas, como faria, por exemplo, em 
determinados momentos, lasar Segall. Por outro lado, Goeldi 
será, praticamente, o único a manter uma atitude crítica das 
ligações crescentes entre o Modernismo e o Governo durante a 
década de trinta". (Carlos Zilio, 1981).

‘‘Você chegou, em sua solidão, a criar uma síntese 
transcendental. Sua visão muito pessoal, também nos seus 
desenhos, surpreende-me sempre de novo. Eu sabia o que disse 
quando chamei sua arte de gosto mais avançado de um esforço 
que também é o meu; sua arte, tão perto da minha arte e, 
também, da arte deMunch". (Kubin, 1936).
4. -1911/12 - Segall participa do movimento expressionista 

na Alemanha
1912 - Viagem de Segall ao Brasil
1913 - Exposições individuais de Segall em São Paulo e Campinas 
1913 - Malfatti estuda com Lovis Corinth
1915 - Malfatti estuda em Nova York com Homer Boss 
1917 - Participação de Malfatti na XXIV Exposição Geral 

de Belas Artes no Rio (agosto)
1917 - Exposição individual de Malfatti em São Paulo (dezembro)
1919 - Retorno de Goeldi ao Brasil
1920 - Exposição individual de Malfatti em São Paulo
1921 - Exposição individual de Goeldi no Rio de Janeiro
1922 - Semana de Arte em São Paulo
1923 - Segall fixa-se no Brasil 
1923 - Viagem de Malfatti à Europa
1926 - Goeldi estreita relacionamento com Kubin.

O percurso fundamental do expressionismo no Brasil já estava 
absolutamente delineado na ocasião da Semana de Arte de 22.
Os grandes fatos do nosso expressionismo, os mais marcantes de 
sua história, já tinham ocorrido. Os primeiros e maiores artistas 
expressionistas do Brasil (Segall, Malfatti e Goeldi) já haviam 
realizado suas exposições individuais em Campinas, São Paulo e 
Rio de Janeiro. A obra expressionista de Anita Malfatti, incluindo 
seu período mais radical, já havia sido cumprida. A artista, sob o 
peso da crítica adversa, iniciara a transformação da obra no 
caminho de uma decadência. A exposição de Goeldi, em 1921, 
valera-lhe enfrentar à intransigência do crítico Gastão Pena Iva.
O artista, no entanto, já delineara sua escolha básica, que seria 
o exercício incessante de busca da luz na noite permanente.
No seu retorno ao Brasil, em 1923, Segall experimentaria uma 
aproximação com temas e cores dos trópicos.

5. - Segall estuda em Berlim e atua em Dresden com Otto Dix e 
Conrad Felixmuller - Malfatti vê o Museu de Dresden e estuda em 
Berlim com Corinth. Haarberg vem participar da Semana de 22. 
Definitivamente, a Alemanha marca o modernismo brasileiro no 
seu viés expressionista.

6. - Di Cavalcanti e Ismael Nery tangenciaram.

II-CUBISMO (e GEOMETRIA)

a) “O Cubismo aprende-se escolasticamente". (Sérgio Milliet).
Por momentos: Tarsila, Nery, Gomide, Vicente Rego Monteiro,

Segall, Di, Brecheret e o jovem Flávio de Carvalho prestam 
o ‘‘serviço militar"do cubismo. No seu viés nacionalista 
ou de engajamento político, o cubismo refaz o Brasil com régua 
e esquadro. Numa determinada perspectiva, esse cubismo funda 
a herança histórica das linguagens construtivas de três décadas 
depois.

b) Pau-Brasil
‘‘Foi por ocasião da visita de Blaise Cendrars à nossa terra 

que eu, sem premeditação, sem desejo de fazer escola, realizei, 
em 1924, a pintura a que chamaram Pau-Brasil.

Impregnada de cubismo, teórica e praticamente, só enxergando 
Léger, Glaizes, Lhote, meus mestres em Paris; depois de diversas 
entrevistas sobre o movimento cubista, dadas a vários jornais 
brasileiros, senti, recém-chegada da Europa, um deslumbramento 
diante das decorações populares das casas de moradias 
de S. João Del Rey, Tiradentes, Mariana, Congonhas do Campo, 
Sabará, Ouro Preto e outras pequenas cidades de Minas, cheias 
de poesia popular. Retorno à tradição, à simplicidade" (Tarsila).

Blaise Cendrars a Tarsila “Vive votre belle peinture!"
c) índios
Ordens marajoaras: vinhetas de Vicente do Rego Monteiro, 

tapetes de Regina Gomide e vasos de Teodoro Braga. índios 
art-déco, cerâmica de Marajoara em metal, muiraquitãs da arte.
III - SURREALISMO

a) “Tirar a carapaça social foi o objetivo dos surrealistas, para 
salvar a alma ”. (Sérgio Milliet).

“Os surrealistas atingiram os subterrâneos da pintura(Oswald 
de Andrade Filho).

b) 1. - Cícero Dias - “Pequeno Chagall dos trópicos" - Clima 
surreal, saboroso e suculento (Aracy Amaral).

b) 2. - Ismael Nery -1927 - Viagem à Europa “Trava contato 
com os surrealistas, sobretudo Chagall". Entre 1927e 1929 
produz obras com o clima do lirismo chagalliano.

c) Rio de Janeiro - céu e cenário do surrealismo no Brasil.
O Pão de Açúcar no auto-retrato de Ismael Nery, faz a cena

de outras composições do artista e de Santa Rosa. O mesmo 
Zeppelin da obra de Cícero Dias parece levar a alma e o sexo 
do artista na “Morte de Ismael Nery

d) Entre Rio e Recife trafega o desenho de Cícero Dias.
“Eu vi o mundo, ele começava no Recife" (2,00x12,00 m, mas já 
mediu 20 metros).

“Eu tive dificuldade de pintar o quadro. Esse quadro é um 
quadro mais ou menos, é o que se podia dizer, porque foi feito 
depois de muitos anos; é o que o francês chama de ‘art brut’, 
pintura de ímpeto, mais movida pelo instinto do que peta

*

*

“Esboço para Negra " de Tarsila do Amaral - 
lápis e aquarela s/papel 
23,4x18 cm-1923.
Instituto de Estudos Brasileiros da USP



construção do quadro. É uma cena rural brasileira que se passa das artes aplicadas. Depois de Grasset gramou o art nouveau 
mais ou menos desde o norte até o Rio de Janeiro (...)
Eu me inspirei em Pernambuco". Cícero lírico, panorâmico 
e intimista, rapsódia, 

e) Ismael Nery
1. - Penumbrista, expressionista. Exercícios cubistas. metafísico.

Clima surreal.
2. - Murilo Mendes (in O surreal de Ismael Nery):
"Ismael Nery não deve ser incluído entre os pintores

surrealistas, se bem que algumas de suas telas e muitos de seus 
desenhos se enquadrem no ambiente próprio do Surrealismo.
Ismael era um partidário da absorção das correntes de idéias 
que vão surgindo no transcurso dos tempos; não se poderia 
mostrar indiferente a uma teoria que vinha ampliar a zona 
de conhecimento produzindo ressonâncias particulares no plano 
da arte. Não era um surrealista ortodoxo, mas tirou partido 
da doutrina. O Surrealismo foi a reta de chegada do processo 
intentado no realismo, processo este que sofreu muitas 
metamorfoses, gerando grupos e escolas que só na aparência 
se opunham".

IV- VÁRIOS

entre nós.
3. - Moderno, Pré/Pós - Impressionismo, ante-22
Semana de 22. Pontilhismo de Zina Aita (e por que não 

também o de Belmiro?):
"A exposição de Anita Malfatti em 1917 foi a revelação de algo 

mais novo do que o impressionismo, mas Anita qinha de fora, 
seu modernismo, como o de Brecheret e Lasar Segall, tinha o selo 
da convivência com Paris, Roma e Berlim.

Meu modernismo coloria-se do anarquismo brasileiro e, 
se ainda claudicava, possuía o dom de nascer com os erros, 
a inexperiência e o lirismo brasileiros". (Di Cavalcanti).

\

I
V - ABSTRACION1SMO

A relação dos artistas do período modernista com a abstração, 
parece que foi sempre muito rala. A escassez de obras abstratas 
e a ausência de um compromisso dificultam uma definição mais 
precisa desse abstracionismo quase negado.

Se tomamos o exemplo de Mário de Andrade, encontramos 
as composições abstratas (1924), claramente influenciadas 
por uma pequena colagem de Georges Valmier, na coleção 
do escritor. A breve experiência abstracionista parece não 
se coadunar com seu texto sobreo desenho. "A pintura também se 
utiliza das formas naturais e tanto pinta uma maçã como um nu. 
Mas não exige o traço e, quando o emprega, está invadindo o 
domínio do desenho. Não exijo nem desejo, que a pintura seja 
abstrata. Deus me livre! Mas quando ela se aplica, mesmo no 
bom quadro de gênero, como o holandês, a representar coisas e 
fatos, ela procura descobrir e representar um elemento de 
eternidade". A posição de Mário de Andrade parece ter sido, pois, 
a de afirmar e negar circunstancialmente.

O ambiente adverso conheceu, no entanto, nos "Salões 
de Maio", no final da década de 1930 e por iniciativa de Flávio 

No "fin-de-siècle", Visconti frequenta a Escola Guérin de Artes de Carvalho a presença de obras "abstratas"significativas. 
Decorativas, tendo como um dos principais professores o suíço Na década de 30 expuseram Calder, Albers, Helion, Erni,
Eugène Grasset. Visconti foi precursor do "art-nouveau ” no Brasil. Holding, Holty, Magnelli e outros. Revista Anual do Salão 
Preocupado com o ensino, queria estabelecer novas aplicações 
da arte. Realizou uma exposição individual em 1901, no Rio.
O próprio artista relata sua frustração:

"Quando regressei da Europa como pensionista dos cofres 
públicos, fiz uma exposição de arte aplicada à indústria,
na intenção de que a arte-decorativa era o elemento maior para uma das mais avançadas, é muito mais difícil de se entender
caracterizar a indústria artística no país. Olharam-na como
novidade e nada mais. Cheguei a fazer cerâmica a mão, para ver Isto, naturalmente, devido ao fato de não se ter ainda com ela 
se atraía a atenção das escolas, oficinas do Governo. Tudo 
perdido, ninguém notou o esforço’’...

Depois, o "art-nouveau"se populariza. Desenhistas 
disseminam nos mais distintos veículos a arte nova: Belmiro

1. - Dadaísmo
"Nada dada".
na Semana de 22, Ferrignac apresentou uma obra intitulada 

"Natureza dadaista". Para Araçy, “aqui o adjetivo relacionado 
do grupo nihilista da I Grande Guerra (...) vigora no sentido 
de demonstrar a informação sobre as diversas tendências mais 
recentes na Europa, mesmo que a absorção e digestão do grupo 
em questão não se tivesse realizado. Não seria de supor que 
o ilustrador e caricaturista (...) pudessem ter o ânimo destruidor 
do movimento dadaista ".

2. - Art nouveau

de Maio de 1939 testemunha, candidamente, a dificuldade de 
nosso meio cultural em dialogar com a arte abstrata: "Pintores 
há, que dizem ter já passado tal gênero de pintura. Acho estas 
escolas modernas úteis, principalmente aqui, onde não só não 
acabaram mas nem mesmo começaram. A arte abstrata, que é \

Ido que se pensa. E, entre nós, uma arte incompreendida.
‘‘Figuras" de Gomide - técnica mista 
27x22 cm-1923
Coleção Gilberto Chateaubriand Bandeira 
de Mello

contato suficiente. Saída de escolas que a todos chocam 
à primeira vista, parece ser tirada do nada (...). Mesmo assim não 
deixa de ter um grande interesse”. Apesar da curiosidade, 
quem ousaria?

Cabe indagar se o modernismo, no Brasil, se deu dentro 
do choque possível. A experiência cubista é mediada pelas

de Almeida, K-lixto, Correia Dias e muitos outros. Reclames, 
affiches, billets, ex-libris, cartes-de-visite, cartes postales. Frutos



figuras de Lhote ou Léger, evidentemente menos radicais que 
o cubismo de Bracque e Picasso. O ambiente tão adverso 
à abstração e, de outro lado, os apelos da vida nacional 
promovem a retenção do artista brasileiro dentro dos limites 
da figura. A influência de Picasso, dos muralismos mexicanos, 
marcaram sua sedução. Raras foram as obras realizadas por 
nossos artistas, até fins da década de 40. Alguns tapetes 
ou estamparias. Estudos. Obras de pouca importância. Peças 
de artes menores. Ainda assim podemos pensar em Regina Grass 
ou Antonio Gomide.

Vicente do Rego Monteiro descreve que tinha suas paredes 
forradas de "telas abstratas" ou "de inspiração linear marajoara " 
de acordo com a pintura de Joaquim do Rego Monteiro, 
retratando o atelier de seu irmão (conforme Aracy Amaral).

O documento mais extenso de abertura para a abstração 
é "Inaugurando...", documentário das exposições e debates 
realizados na abertura da sede da Sul América Seguros, no Rio, 
em 1949. Já tínhamos os museus do Rio e São Paulo, já tínhamos 
Mário Pedrosa, Maria Martins ou Leon Degand. O Brasil se abria 
à totalidade das experiências da arte do século XX, com rupturas 
e embates que dominariam a década de 1950.

Ainda em 1949, Di Cavalcanti repisaria de modo exacerbado 
esse temor à abstração, fundado no engajamento político da arte 
realista: "O que acho, porém vital, é fugir do abstracionismo.
A obra de arte dos abstracionistas tipo Kandinsky, Klee,
Mondrian, Arp, Calder, é uma especialização estéril. Esses 
artistas constróem um mundozinho ampliado, perdido em cada 
fragmento das coisas reais: são visões monstruosas de resíduos 
amebianos ou atômicos, revelados pelos microscópios 
de cérebros doentios".

PRÁTICAS DO DESENHO NO MODERNISMO

O desenho no modernismo brasileiro, estabeleceu-se como uma 
linguagem autônoma, não mais tributária das outras artes.
Ao mesmo tempo, foi meio utilizado em todos os movimentos 
estéticos que marcaram a arte moderna no Brasil, seja 
o expressionismo ou o surrealismo, como exemplos.

Essa presença permanente e variada será observada 
em diferentes momentos e eventos do modernismo: na exposição 
da Semana de 22 é marcante o námero de desenhos 
apresentados. Esse período de nossa história cultural 
testemunha também o surgimento de uma teoria do desenho, 
incipiente e acanhada, mas no entanto disposta a enunciar 
rupturas. Neste ponto se destaca o texto de Mário de Andrade.

Antes da análise do vocabulário do desenho modernista, 
constituído como linguagem, convém observá-lo ainda como 
meio e técnica. Aqui, o desenho serve a papéis, funções e divisões 
tradicionais, mas sob a perspectiva de uma nova estética e de um 
novo tempo. Para Frank Gettings, o desenho moderno cabe,

"Sem título (Mulher com boina)” de Di 
Cavalcanti - nanquim e crayon s/papel - 
21x14,5 cm-1923.
Museu de Arte Contemporânea de São Püulo

"Sem título (Parto)" de Di Cavalcanti - V - 
tipos populares e temática social - grafite 
s/papel - 32,5x22,6 cm.
Museu de Arte Contemporânea de São Paulo

“Desenho - A cobra grande dá para a filha 
a noz de Tucumã" - de Vicente Rego 
Monteiro - nanquim e guache s/papel 
24x22 cm-1921.
Coleção Gilberto Chateaubriand 
Bandeira de Mello



de modo geral, em três divisões: exploratório, preparatório 
e independente. A uma tipologia racionalista, que buscasse 
abarcar todas as possibilidades de divisão, opõe-se uma série 
de questões esparsas sobre o desenho.

Uma forma de evidenciar a importância do desenho para 
o modernismo é a sua participação nas principais manifestações 
do movimento.

Na Semana de 22, marco da revelação da modernidade, 
a maioria dos participantes apresenta desenhos no conjunto 
de obras exibidas. Os arquitetos Antonio Moya e Georg Prisembel 
mostram plantas e fachadas. O engenheiro Guilherme Malfatti, 
em depoimeto a Aracy Amaral, informava sobre Moya que 
“nenhum de seus projetos da Semana foi construído pois naquele 
então tudo aquilo era imaginação, o importante era propor algo 
contrário ao que se fazia. Daí porque Moya fez tudo para 
a Semana, algo que mais se coadunava com o espírito 
do movimento, embora não correspondesse à realidade'1.

Em 22, Di apresentou apenas duas pinturas. As demais obras 
eram "desenhos e pastel": O Homem do Mar, Café Turco (2),
A Dúvida, Intimidade (2). Coqueteria. Boêmios. A Piedade Inerte 
e “ilustrações para um livro" (que podería ser Fantoche da Meia- 
Noite ou Dança das Horas).

Anita Malfatti compareceu à Semana com desenho em várias 
técnicas e de datas variadas: “Casa de chá"(nanquim), “Moema 
e "O homem das sete cores"(pastel) e “Cristo e São Sebastião" 
(carvão).

Outros artistas apresentaram, ainda, desenho: Martins Ribeiro, 
JF.de Almeida Prado, Ferrignac.

Capas de livros, reclames, ilustrações de imprensa ou "hors- 
textes" veiculariam o desenho modernista numa tendência 
crescente, iniciada na década de 1910. Antes de todos, na Europa, 
Henrique Alvim Correia ilustrou em 1903 a obra “A Guerra 
dos Mundos", de H. G. Wells, certamente o primeiro livro 
ilustrado, dentro dos padrões da arte moderna, por um brasileiro.

Alvim Correia, que muitos aproximaram de Rogs do espírito 
Bonnard ou Vuillcrd, aproximou-se do simbolismo, sempre 
buscando um desenho elegante, refinado nas linhas.

Em 1916 o Salão do Humor, no Rio, envolve uma grande 
quantidade de caricaturistas. O desenho de humor, irmão 
do desenho de ilustração, revela neste momento a participação 
de um jovem artista: Di Cavalcanti. Iniciava-se, pelo caminho 
do lápis, a trajetória de um dos principais artistas 
do modernismo.

Em “Klaxon", um desenho extra-texto em cada edição: 
Brecheret, Di Cavalcanti, Alberto Cavalcanti, Zina Aita, Malfatti, 
Yan, John Graz e Tarsila. Nos primeiros números da Revista 
Antropofágica foram publicados desenhos de Tarsila (Abaporu), 
de Argentina Maria Clemência e Rosário Fusco (que também 
veicularam desenhos na revista verde) Antonio Gomide.

Na “segunda dentiçâo" aparecem obras de Tarsila, Pagu, Di 
e Cícero Dias.

Não podemos deixar de referir que, no início da década de 20, 
Goeldi iniciaria a sua obra de ilustrador maior, que seria 
construída de modo intermitente durante a sua vida. Sua opção 
pelas artes gráficas foi integral e definitiva. Impôs seu desenho 
e gravura, e sua trajetória solitária e avessa às grandes agitações 
como a mais sólida figura moderna do Brasil.
DESENHO DE APRENDIZADO

Na formação do artista, o desenho tradicionalmente representa 
um fator fundamental para o domínio das artes visuais. O meio, 
no desenvolvimento da capacidade de formulação do plástico, 
oferece à imaginação do artista a possibilidade de “sentir 
a transição do pensamento em forma". (Abram Lerner).

São conhecidos os cadernos de aprendizado e anotação 
de Eliseu Visconti. Muitos de seus desenhos, em sanguínea, 
superam a lição de anatomia e deixam entrever o gosto pela 
matéria. Neles o artista anota desenhos, altera, desenvolve 
formas e mesmo adiciona observações verbais, tais como “evitar, 
numa composição, a igualdade de massas". Muitos desses 
cadernos são do Visconti enquanto aluno de Eugène Grasset, em 
Paris, e menos do artista consagrado no Brasil. Anita Malfatti que 
desenhou com intensidade no seu período expressionista, fez um 
depoimento
na RASM (1939): “Em Berlim continuei a busca e comecei 
a desenhar. Desenhei seis meses dia e noite. Um belo dia fui 
com uma colega ver uma grande exposição de pintura moderna. 
Eram quadros grandes. Havia emprego de quilos de tintas e todas 
as cores". Datam dos seus tempos de estudo na Alemanha e em 
Nova York, sob a orientação de Lovis Corinth e Homer Boss, 
alguns dos principais desenhos de aprendizado modernista, 
comumente chamados de série “Academia

Igualmente, Tarsila do Amaral no seu “serviço militar" com 
o Cubismo, produziu alguns desenhos.

Deve-se reconhecer, no entanto, que os desenhos modernistas 
de estudo mais importantes são desenvolvidos no exterior.
Poucos são os artistas, como Di Cavalcanti, que se formam 
modernos no país. Goeldi, Malfatti, Tarsila, Ismael Nery, Regina 
e Antonio Gomide, buscam, ou encontram no estrangeiro 
os caminhos da arte do século. O país, no início não oferecia aos 
artistas condições de formação “moderna".

A primeira experiência e a mais radical de transformação 
do ensino de arte, foi desenvolvida por Lúcio Costa na Escola 
Nacional de Belas Artes 1930-1931. Lúcio Costa, declarava que 
“foi esta a única razão que me levou a aceitar o convite para 
diretor da Escola de Belas Artes: evitar que os nossos escultores 
e pintores continuassem imobilizados no seu modo de pensar 
e de ver: evitar que os 450 futuros arquitetos que estudam 
na Escola sofressem as consequências da má orientação que tive,

“São Sebastião" de Anita Malfatti 
carvão s/papel -1916.
Coleção Ivoncy loschpe



e específica, diferente do que seriam a formação dos planos 
na sua pintura. A linha no desenho tem uma limpeza, um ritmo, 
uma dinâmica e uma temporalidade absolutamente próprios 
da linguagem. Essa postura é mais eloquente na série dos 
desenhos do período antropofágico. Funcionam, enquanto obras 
preparatórias, apenas como estudo de imagens, porções, temas 
de algumas pinturas. E, simultaneamente, são desenhos 
acabados, obras finais, exercício autônomo. Nessa perspectiva, 
não poderíam ser tratados como exclusivamente preparatórios.
DESENHO DE ANOTAÇÃO

Ligeiro e prático, o meio permite ao artista registrar 
e interpretar um momento, uma paisagem, uma idéia.

Tarsila, a viajante, anotou em desenho as cenas do mundo 
percorrido. Siena e Veneza, na viagem, em busca da Europa. Rio, 
Madureira, Morro da Favela na viagem às terras do Pau-Brasil. 
Minas, Mariana, Sabará e outras minas na viagem caipira 
e cosmopolita com Blaise Cendrars. Rhodes, Ermirna, Sidon, 
Arimatéia, Heliópolis, Mênfis, Jerusalém, Acrópole, na viagem 
ao passado. Moscou, na viagem da utopia. Vitória e Salvador, 
e, muitas outras vezes, o Rio, apaixonadamente revisitado em 
viagem e desenhos.

Mário, o turista aprendiz, recorre ao desenho para a anotação, 
quase detalhe arquitetônico de igrejas, para captar, com minúcia, 
o que na câmera fotográfica não registraria. Desenhar é resgatar 
e garantir ao olho e à memória, cenas e pontos inalcançáveis 
pela fotografia de então.

O desenho é meio rápido e simples de captação de um instante. 
O desenho de anotação não pode ser confundido com o desenho 
de estudo, preparatório de pintura. É quase uma dimensão 
temporal, muitas vezes calçada numa necessidade afetiva.
O desenho, nessa perspectiva, está próximo da descrição 
de Mário de Andrade: “Cria, por meio de traços convencionais, 
os finitos de uma visão, de um momento, de um gesto”.
DESENHO DE CRÔNICA DO MODERNISMO

O desenho, anotação de vivências afetivas, acaba por cumprir 
a função de crônica do modernismo ao lado da fotografia e das 
memórias literárias. Esse desenho, documento 
ou documentarista, é memorabília transformada pela vivência. 
Ou, uma arte auto-referenciada no plano dos seus temas.

Retratos e auto-retratos (porque tantos retratos de Mário 
de Andrade: irresistível personalidade ou incontrolável 
narcisismo? Questão do artista ou do modelo?), caricaturas, 
desenho, em guardanapos. Um mundo vasto de marcas dos fatos, 
registro de personalidades e testemunhos do afeto. As cartas 
de Cícero Dias e Mário de Andrade, sempre ilustradas, são um 
ponto alto desta crônica visual.

Um desenho de Anita Malfatti, de 1922, quase uma fotografia, 
no sentido da captação do clima do fato, retrata o “Grupo

fazer desses 450 verdadeiros arquitetos". Convidou professores 
estrangeiros como Leo Putz. Os sopros da renovação, agora 
instalada na principal Escola de Arte não deixaram de provocar 
reações. O Instituto Paulista de Arquitetos apresentou 
protestos, tendo publicado o folheto "O Ingresso de Professores 
Futuristas na Escola Nacional de Belas Artes". O processo 
instalado por Lúcio Costa culmina com o Salão de 1931, 
denominado por Lúcia Gouvea Vieira como “marco da revelação 
da arte moderna em nível nacional", pela amplitude e ousadia 
do evento. As violentas reações acadêmicas ao salão levaram 
Lúcio Costa a deixar a direção da Escola, antes da inauguração 
do evento.

Num outro momento, o Grupo Bernardelli, ampliando a real 
penetração das questões da arte moderna na sociedade, será 
uma experiência de luta "pela abertura profissional a quantos, 
independentemente de condições sócio-econômicas, viam suas 
aptidões vocacionais tolhidas pela origem social" segundo 
depoimento de Quirino Campofiorito.

No Rio Grande do Sul, o modernismo é tardio com relação 
a São Paulo e Rio, no entanto tem um desenvolvimento 
autônomo com relação a esses centros. Artistas imigrantes 
possibilitaram esta via alternativa, sobretudo em torno dos 
desenhistas de ilustração.
DESENHO DE ESTUDO

Uma divisão do desenho moderno, para Frank Gettings, 
é a categoria dos trabalhos preparatórios. São etapas 
de desenvolvimento de uma outra obra. Nesse caso, pelas suas 
qualidades práticas, o desenho possibilita a discussão e o 
desenvolvimento na direção da obra principal.

A exposição no MARGS, apresenta alguns desenhos de estudos, 
como "A Negra " e 'Antropologia de Tarsila, para algumas 
de suas obras capitulares.

No campo dos desenhos preparatórios para escultura,
Brecheret deixou muitos exemplares interessantes, pelo seu uso 
das linhas sinuosas e curvas muito limpas. Esta exposição 
mostra, também, uma obra de Celso Antônio, o importante 
escultor modernista. Embora não seja um desenho preparatório, 
"Femme au Fruit - Etude" (1926), apresenta uma “vontade de 
escultura ": a figura tem um caráter estático, quase uma pose para 
um monumento, e o modo de acentuar os volumes na figura.

Ainda no campo do desenho, a serviço de outras técnicas, 
pode-se pensar no desenho de arquitetura. Na Semana de 22, 
os arquitetos Antonio Moya e Georg Prsirembel mostram plantas 
e fachadas. No entanto, não se pode pensá-los como verdadeiros 
arquitetos modernos.

Em Tarsila, se põe com clareza uma questão, ainda que muitos 
de seus desenhos sejam preparatórios de pinturas. No entanto, 
a artista trata a Unha no desenho de maneira autônoma

“Composição - Nu feminino com leques" 
de Brecheret - lápis s/papel 
19,5x15,1 cm -1924.
Instituto de Estudos Brasileiros da USP



dos cinco". Anita, deitada num sofá; Menotti dei Picchia e Oswald 
de Andrade, deitados no chão e Mário de Andrade e Tarsila, 
ao piano. Reuniram-se com frequência no período posterior 
à Semana de 22, até o retorno de Tarsila à Europa no mesmo ano.

A história da arte moderna, sua recepção pela sociedade, 
encontra na caricatura um vasto campo de pesquisa. Muitos 
escritores foram caricaturados: Graça Aranha, Manuel Bandeira, 
Drummond, Mário e Oswald. A prática conservadora 
desenvolveu no Brasil, como no mundo inteiro, um tema de 
desenho de humor: a ridicularização da própria arte moderna. 
São as conhecidas cenas em que o público se mostra perplexo 
diante de um quadro pendurado (geralmente abstrato) ou o 
modelo diante da obra que não o representa. Na maioria dessas 
“charges" seus autores veiculam a indignação do olho comum, 
diante da desconhecida e enigmática arte moderna.
DESENHO DE CARICATURA

A caricatura tem uma constante presença no Modernismo 
brasileiro. A irreverência e o imediatismo, seus traços inerentes, 
permitiram-lhe escapar, bem antes da pintura ou escultura, 
dos cânones acadêmicos dominantes. Era uma "arte menor". 
Entretanto, esse mesmo descompromisso com o sistema de poder 
nas artes, marginaliza a caricatura dos debates sobre a nossa 
modernidade.

Na virada do século, o aparecimento de uma nova técnica 
de reprodução (processos gráficos do zinco e a fotogravura 
na imprensa, em substituição à litografia) desafia e libera 
a caricatura dos ranços acadêmicos ou compromissos com 
o realismo (como a composição, fundo, verossimilhança, 
detalhamento, alegoria e convencionalismo, na obra dos grandes 
do século XIX: Michon, Vale, Mill e Agostini). Os métodos 
fotoquímicos, aliados a um ritmo editorial intenso, exigem uma 
nova estética ao permitirem a reprodução de aguadas e do 
desenho a traço. Uma linha rápida e econômica substitui 
o sfumato do lápis de sebo de carneiro.,

Esse momento de transformação será marcado por Bordalo 
Pinheiro e Belmiro, com uma certa recorrência ao espírito 
da "belle-époque” e às linhas sinuosas do Art-Nouveau. 
Destaque-se também a obra simbolista de Hélios Seelinguer, após 
seus estudos com Franz von Stuck em Munique. O traço vigoroso 
e largo de Rian tem uma coragem violenta que só anos depois 
a pintura iria superar. A partir de 1909, Nair de Teffé reduziría 
seus modelos a um visível movimento de pincel: a linha.
Sua caricatura, bruta e ingênua, de ministros e damas de salão, 
causaria grande rumor no Rio de Janeiro.

A trinca formada por J. Carlos, K-lixto e Raul afirma-se, 
na depuração da linguagem gráfica, como os três grandes 
caricaturisas brasileiros da primeira metade do século.
O desenho, livre de empastes, produz o riso a partir da forma. 
Ponto, linha, plano. Síntese.

dei Picchia, Rosário Fusco, Antonio Bento, Luis Martins, Yan 
de Almeida Prado, Luis Saia. A casa de Rui Barbosa conserva 
nos arquivos de Pedro Nava uma extensa coleção de desenhos 
do memorialista.

Rosário Fusco é um desenhador moderno aos 18 anos, 
aderindo em 1928 com tinta de caneta e uma "Paisagem 
Antropofágica"ao movimento oswaldiano e ao traço e esquema 
da obra de Tarsila. Seu desenho funde o Pau-Brasil e a 
Antropologia de Tarsila, numa clara influência da artista.

Pedro Nava desenhou muito, especialmente em fins da década 
de 20. Seu tema central: amigos, nus femininos, pacientes, muitos 
deles desenhados sobre papel da Santa Casa de Misericórdia 
de Belo Horizonte e timbrado dos hospitais em que trabalhava. 
Seu desenho varia entre o traço da caricatura e a estilizaçâo 
de influência picassiana.

Em Mário de Andrade a técnica cumpre muitas funções.
É o exercício acadêmico na "Cabeça de tigre" em 1905, 
é a lição de "modelo vivo" (1924). E anotação de viagem e de 
impressões, precedendo o fotógrafo do Turista Aprendiz, Mário 
esboça paisagens e construções rurais nas andanças por Minas 
em 1924. E a tentativa de documentar a fachada da Zé de Belém, 
sobre pape! quadriculado, buscando um detalhamento 
acentuado, que talvez a sua câmera "codaque" não lhe 
oferecesse. Em 1941, "O homem lendo num banco de jardim" é o 
seu desenho de traço mais solto e liberto com os valores mais 
bem resolvidos - o melhor desenho de Mário de Andrade entre 
os conservados no 1EB.

Certos desenhos de Mário de Andrade têm alguma importância 
como momento básico de esboço e abstracionismo no Brasil. 
Mesmo que estes pequenos desenhos se dêem no quadro 
da tibieza dos nossos Modernos no enfrentamento da abstração, 
são obras singulares. Essa produção como a pequena peça 
identificada pelo IEB como Composição Abstrata II(1924), 
procede claramente da pequena composição do francês Georges 
Valmer (1885-1937) datada de março de 1921 e presente na 
coleção de Mário de Andrade. O movimento e a interpenetração 
dos planos, a presença de um círculo, sua função, posição e 
dimensão na obra são fatores que denotam a influência de 
Valmier sobre este Mário circunstancial, ingênuo e, com tudo isso, 
desbravador.
TEORIA DO DESENHO

No movimento modernista houve também a oportunidade 
de alguma reflexão teórica sobre o significado do desenho.
Um texto básico é "Do Desenho", de autoria de Mário 
de Andrade. Infelizmente, os compiladores da obra andradeana 
sobre “Aspectos das Artes Plásticas no Brasil"(Livraria Martins, 
São Paulo, 1975, 2.a edição), não puderam precisar a data 
de elaboração desse texto.

Essa trinca surge no albor do século. Na década de 1910, talvez 
tenha sido a caricatura a linguagem de prática mais moderna 
e com maior respaldo e disseminação na sociedade. Uma dezena 
de caricaturistas havia renovado o desenho gráfico nas grandes 
revistas em contraposição dos sopros apenas episódicos 
de mudança na pintura com as exposições de Segall e Malfatti 
em 1913 e 1917, respectivamente.

Muitos caricaturistas, ao longo do período modernista, 
reafirmam as inovações: V. da Cunha, Storni, Voltolino, Emilio 
Cardoso Ayres, Fritz, Di, Figueroa e Alvares, entre outros.
Nos anos 30, Guevara desenha seus bonecos dividindo o espaço 
em cortes de sabor cubista e, na década seguinte, adota um 
sombrio expressionismo. O elo entre esta geração e a caricatura 
contemporânea, num período de introdução de novas técnicas 
de impressão será Nássara, que extrairá humor, subversão, 
perversidade numa nova economia de traço, plano e cor.
A omissão do nome de Belmonte é voluntária: desperta um riso 
fraco, com seu desenho de repetida e monótona estilizaçâo, quase 
fórmula, talvez um pastiche simbólico diante da elegância 
e refinamento de J. Carlos.

A Semana de 22 contou com a participação do amaneirado 
caricaturista Ferrignac. Muitos apontam a ausência de artistas 
mais inovadores, como J. Carlos. Entre os caricaturistas, convém 
ressaltar a figura de V. da Cunha, pela formulação em 1919 
de um projeto nacionalista: “O meio brasileiro na sua maioria 
ainda se ressente de um artificialismo requintado e absurdo, 
que se revela constantemente em todas as manifestações de sua 
vida. É uma preocupação surda de viver num ambiente que não é 
nem pode ser o seu (...) Ecerto, deste modo, que o Brasil tem 
de tomar a peito um movimento de reação no sentido de 
nacionalizar-se" (in Revista Nacional). V. da Cunha busca 
concretizar essa “brasilidade” no famoso retrato de Rui Barbosa 
não como a Águia de Haia, mas como "O Maior Côco da Bahia ” 
(O Malho, 5/4/19): a cabeça de Rui é um círculo que faz rir.
DESENHO BISSEXTO

Alguns escritores modernistas praticam, de modo bissexto, 
o desenho. Mais uma vez a possibilidade narrativa e a 
simplicidade de execução técnica facilitam o recurso 
esporádico ao desenho para a visualização de idéias. Registro 
ou ilustração, e até mesmo a tentativa de elaboração 
da linguagem, o desenho é presença surpreendente na produção 
de alguns escritores e historiadores. Em alguns escritores 
(Gilberto Freyre e Drummond) a caricatura é forma eventual 
de prática do desenho.

O mais importante acervo do desenho bissexto brasileiro 
é a coleção Mário de Andrade, hoje no Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo. Ali estão dezenas 
de desenhos do próprio Mário de Andrade, Pedro Nava, Menotti

“A tenista ’’ de Pedro Nava - lápis e aquarela 
s/papel - 20,4x20,9 cm -1926/27 
Instituto de Estudos Brasileiros da USP
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Para efeito de comparação, guindamos para exemplo, alguns 
textos de nítido caráter acadêmico e conservador. Em “Arte 
do Desenho" (Livraria Universal, Curitiba, 1935), Manlius Mellos 
diz que o desenho é “o verificador das realidades terrestres.
Não há ciência mais complexa que a do bom desenhista".
Em seguida afirma que “é necessário, é urgente combater o mau 
gosto em arte (...) Sendo o belo, um fie! reflexo da verdade, 
é imutável na sua essência. Seus tipos, por isso que encarnam 
um ideal dos mais puros, resistem às manias transitórias, opondo, 
às preferências de escolas efêmeras, esse ecletismo discreto que é 
o signo das altas civilizações intelectuais". Em seguida propõe 
a utilização pragmática do desenho para toda espécie de 
utilidades cotidianas e para a vida doméstica.

Um dia Sérgio Milliet escrevería nas suas “Considerações 
Inatudis”(MEC, 1957) “desenho não deve ser caligrafia. Desenhar 
bem os bons alunos da Escola de Belas Artes? Que importa! Arte 
é expressão". Em Milliet, caligrafia se apresenta como regra que 
domestica o corpo, como na análise de Michel Foucault '(“Vigiar 
e Punir", Editora Vozes) “a alma transformada em prisão 
do corpo". O crítico está pensando aqui na caligra fia ocidental, 
racionalista, oposta à caligrafia do Oriente, carregada 
de história, símbolo e poesia. Daí sua opinião ser apenas 
aparentemente contraditória com a de Mário de Andrade quando 
este diz que “o que me agrada principalmente, na tão complexa 
natureza do desenho, é o seu caráter infinitamente sutil, de ser 
ao mesmo tempo uma transitoriedade e uma sabedoria.
O desenho fala, chega mesmo a ser muito mais uma espécie 
de escritura, uma caligrafia, que uma arte plástica
Brasil Brasileiro

Negra, Pau-brasil, Antropofagia, Abaporu (Tarsila). Lendas 
Brasileiras (Vicente). Mulatas (Di Cavalcanti). Ex-escravo e Morro 
Vermelho (Segall). Zé Povinho. Verdamarelismo. “Se sou 
brasileiro, minha arte refletirá necessariamente a psique 
brasileira; não adianta programa (Ismael Nery).
Eloqiiência da Matéria

Pastel, aquarela, nanquim, carvão, revelam a eloquência 
da matéria. Secos e molhados. Anita Malfatti fala da pintora 
que desfruta da descoberta liminar da possibilidade de ser 
expressionista como atração no sentido do prazer com a matéria 
e cor. Presenças capitais. Essa sensualidade material se põe 
visível em sua obra pictórica (O Homem Amarelo, Farol 
de Monhegan, O Japonês, etc.), mas também se exercita 
no desenho sobre papel. São retratos, estudos ou, simplesmente, 
flores como há também um “Homem de Sete Cores".

O jovem Flávio de Carvalho deixou desenho de eloqiiência 
da matéria. Na década de trinta, o artista altera essa relação. 
Optará por um desenho preto-e-branco (nanquim, grafite), linhas 
que compõem a estrutura visível. Flávio forma-se um desenhista
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“Sem título (Figuras fantasiadas) - III 
Carnaval e vida noturna " de Di Cavalcanti - 
nanquim s/papel - 22,9x18,1 cm -1921. 
Museu de Arte Contemporânea de S. Paulo

Mg, ■

W' ' '
Xit.

• ' ..._

"Ismael Nery Reforma o Alcorão" de Ismael 
Nery - desenho -26,7x17 cm.
Coleção José Mindlin
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“O grupo dos cinco" de Anita Malfatti 
Tinta de caneta e lápis de cor s/papel - 
26,5x36,5 cm -1922.
Instituto de Estudos Brasileiros da USP



mais contido na densidade deste compromisso gráfico, 
econômico na sensualidade. No entanto, este Flávio transfere 
para sua pintura a celebração da matéria e da cor.

Retrocedendo, Visconti oferece o exemplo de transformação 
dos resultados. Em centenas de desenhos (estudos de anatomia 
ou esboços de corpos humanos) o artista empregou a técnica 
do sangüíneo. A construção dos planos e valores, numa 
produção copiosa, transpôs-se como celebração da matéria.
A sensualidade já não advém da figura dos corpos riscados ou 
das linhas, mas na matéria sanguínea transformada na carne 
mesma do desenho, sob o gesto, o impulso e a força do artista.
Dia e Noite

Desde o início da década de vinte, Goeldi demonstra estar 
construindo escolhas definitivas. A opção para atuar no campo 
gráfico - desenho e gravura - não será interrompida pela 
alternância eventual de técnicas. A vocação gráfica será marcada 
pelo preto, noite que precisa fazer a luz. No entanto, o artista 
usará a cor, de modo preciso e comedido, para iluminação 
do olhar. Esse tom noturno em registro gráfico, por vezes soturno, 
compõe, junto com o tema, a grande herança expressionista 
de Goeldi. O artista foi substancialmente expressionista, buscou o 
desconhecimento de qualquer outra hipótese.

O percurso de Goeldi é a experiência permanente 
de aprofundamento na noite para arrancar a luz. O seu abismo 
inicial, onde apõe sua marca de artista, parece não ser a folha 
branca, mas a treva. Território a ser habitado pela solidão. Anjos 
bêbados, casas vivas, danças da morte. Seu claro-escuro supera 
o domínio das técnicas e valores gráficos para se configurar como 

. valor ético.
Reino da Unha

A linha sempre foi o componente mais forte do vocabulário 
do desenho. "Ora mole, sensual, ora humilde, fugidia, ou áspera 
e angustiada, ou mística, ou severa e nítida. A linha exprime 
sempre uma emoção, a menos que, como a letra dos calígrafos, 
obedeça às convenções acadêmicas". (Sérgio Milliet).

No já referido texto, Mário de Andrade procura estabelecer 
o papel do traço no fenômeno do desenho: "Na verdade, 
o desenho é ilimitado, pois que nem mesmo o traço, esta 
convenção eminentemente desenhística, que não existe no 
fenômeno da visão, nem deve existir na pintura verdadeira ou na 
escultura, e colocamos entre o corpo e ar, como diz Da Vinci, 
nem mesmo o traço o delimita ”.

No Desenho do Brasil Modernista, o reino da linha.
Não importa a função útil de seu desenho, seja anotação 
de viagem ou estudo preparatório do quadro, sempre há um 
prazer autônomo da linha. Movimento contínuo, viagem sobre 
o papel, desenvolvimento sensual como uma “antropofagia ” 
do artista que vai conquistando ininterruptamente o espaço

"Rua da velha aleijada ” de Goeldi - nanquim 
e bico de pena - 25x34 cm.
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

e constrói a cena. Há uma simplicidade despreocupada, 
um despojamento, não uma ingenuidade.

Em cada “paisagem antropofágica, em cada desenho desta 
fase, o traço flui. Limpo, suave, determinado. A linha não é gesto 
nem caligrafia. O traço que se inicia como horizonte pode 
continuar como copa de árvore e concluir-se como animal. 
Escorre como o tempo, faz-se como aquela “transitoriedade” 
e permanece, em contínuo, como a “sabedoria “de que fala Mário 
de Andrade.

A linha em Ismael Nery será delicada tessitura, ora constrói 
e opõe planos, ora se auto-discute: é arabesco, é relação positivo- 
negativo. Guignard um dia reaparecería para, em meio 
à celebração radiosa da cor na pintura, ousar a permanência 
da linha na obra. Esta será agora ornato e arabesco. E cor.

Não importa se Mário de Andrade diz que “o desenho 
é ilimitado, pois que nem mesmo o traço, esta convenção 
eminentemente desenhística, que não existe no fenômeno 
da visão, nem deve existir na pintura verdadeira ou na escultura. 
Nesse reino da Linha, o desenho demarca o seu campo.
Na verdade, este é o seu reino. Sua poética é tempo interno que 
se grava permanentemente’’. “A linha é expressão, porque a linha 
émelodia”. (SérgioMilliet).

Kandinsky: “O ponto geométrico é um ser invisível. Portanto, 
ele deve ser definido como imaterial. Do ponto de vista material, 
o ponto é igual a Zero".
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"Três mulheres"de Guignard 
nanquim preto e vermelho s/papel 
IH,3x25,1 cm -1930.
Instituto de Estudos Brasileiros da USP

PAULO ESTELITA HERKENHOFF F.° 
Rio de Janeiro, Outubro de 1986



RELAÇÃO DAS OBRAS QUE INTEGRAM A SALA DESTAQUE DO DESENHO BRASILEIRO

Obras do Instituto de Estudos Brasileiros da USP: "Sem título (Homem e mulher/' de Di Cavalcanti - nanquim 
s/papel-28,5x22,5 cm-1929.
"Sem título (Duas mulheres)" de Di Cavalacanti - grafite, crayon e 
pastel s/papel - 34,3x26,6 cm - 1929.
“Sem título (Parto)" de Di Cavalcanti - V- tipos populares e 
temática social - grafite s/papel - 32,5x22,6 cm.
“Sem título (Casal e criança)" de Di Cavalcanti - crayon e aquarela 
s/papel - 37,9x32,6 cm -1929.

Obras do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro:
“Estudo para o interior da Revista Careta " de J. Carlos - nanquim e 
guache s/papel 24,1x16 cm- s/assinatura.

“Arranjando a casa " de K-lixto - nanquim s/papel - 40,2x33,2. 
"Mãe e filha ” de Belmiro de Almeida - nanquim s/papel - 
21,6x26,4 cm.
"Cabaret" de Henrique Alvim Correia - desenho crayon e lápis 
s/papel - 26,8x21,3 cm
"Auto-retrato - Estudo" de Visconti - carvão e giz s/papel - 40,3x33 
cm -1898.

Obras do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro:
“Bêbado sonhando" de Goeldi - nanquim aguada - 24x22 cm. 
“Gatos na escuridão" de Goeldi - desenho bico de pena -23x32 cm. 
“Rua da velha aleijada " de Goeldi - nanquim e bico de pena - 
25x34 cm.
“Pescadores na estrada ” de Goeldi - desenho em carvão -24x30 cm. 
“Peixes e barris"de Goeldi - bico de pena -25x35 cm.
“Canto do Mercado" de Goeldi - nanquim e bico de pena -25x37cm. 
"Sem título (uma figura humana escura e uma clara)" de Goeldi - 
desenho - 21 x28 cm.
“Vento macabro" de Goeldi-bico de pena-23x31 cm.
"Um bem-te-vi" de Goeldi - desenho -21x28 cm.

COLEÇÕES PARTICULARES

Obras da Coleção Gilberto Chateaubriand Bandeira de Mello: 
"Figuras" de Gomide - técnica mista - 27x22 cm -1923 
"Namorados" de Ismael Nery - aquarela - 32x21 cm -1930.
"índia" de Anita Malfatti- pastel -37x18 cm -1917.
"Desenho - A cobra grande dá para a filha a noz de Tucumã ” 
de Vicente Rego Monteiro - nanquim e guache s/papel 
24x22 cm-1921.
"A mulher"de Lasar Segall - desenho - 66x46 cm.
“Duas figuras" de Lasar Segall - desenho - 53x41 cm.
“Velho deitado" de Lasar Segall - desenho -40x55 cm. Obra da 
Coleção Paulo Estelita Herkenhoff filho a ser enviada:
"Fémme e Fruit"(Figura feminina) de Celso Antônio - desenho 
35x48 cm -1926.

Obras da Coleção Ivoncy loschpe:
“Conceito de vida ” de Ismael Nery - desenho -22x16 cm.
“São Sebastião" de Anita Malfatti - carvão s/papel -1916.
"Cabeça de Mulher"de Lasar Segall - desenho a crayon -40x35 cm.

Obra da Coleção José Mindlin:
“Ismael Nery Reforma o Alcorão" de Ismael Nery - desenho - 
26,7x17 cm.

"Figura - O eterno indicador" de Wilhelm Haarberg - desenho 
nanquim s/papel —17,1x13,4 cm.
"Estrela da manhã, de Manuel Bandeira " de Tomas Santa Rosa 
Júnior - nanquim e aquarela s/papel - 27,3x27,1 cm 
“Chegada de Muratori" de Cícero Dias - lápis, nanquim e guache 
s/papel - 49,5x33,2 cm -1927.
“Morte" de Cícero Dias - lápis e guache s/papel -48,2x33,2cm-1928. 
"Cena-violão, mulher e soldado" de Cícero Dias - guache s/papel - 
31x30,5 cm - 1928c.
“Cortejo" de Cícero Dias - nanquim e aquarela s/papel - 47x30 cm 
-1930.
“Paisagem" de Rosário Fusco - Tinta de caneta s/papel - 22,5x15,3 
cm -1928.
"Paisagem Antropofágica"de Rosário Fusco - Tinta de caneta 
s/papel - 22,5x15,3 cm.
“O grupo dos cinco" de Anita Malfatti - Tinta de caneta e lápis de 
cor s/papel - 26,5x36,5 cm -1922.
“Três mulheres" de Guignard - nanquim preto e vermelho s/papel - 
18,3x25,1 cm -1930.
"A tenista " de Pedro Nava - lápis e aquarela s/papel - 20,4x20,9 cm 
-1926/27.
"Claudiônor” de Pedro Nava- lápis e aquarela s/papel-21,8x16,3 cm
- 1927c.
“Esboço para Negra " de Tarsila do Amaral - lápis e aquarela 
s/papel - 23,4x18 cm-1923.
“Porto" de Tarsila - nanquim s/papel -13,4x21,2 -1925.
“Cidade com bondinho" de Tarsila
"Paisagem Antropofágica I" de Tarsila - lápis s/papel - 18x22,9 cm
- 1929c.
“Paisagem Antropofágica II" de Tarsila - nanquim s/papel - 
18x22,9 cm -1929c.
“Paisagem Antropofágica III" de Tarsila - nanquim s/papel - 
“Paisagem Antropofágica IV" de Tarsila
Composição Abstrata /” de Mário de Andrade - lápis de cor s/papel
- 19x16,1 cm -1924.
"Composição Abstrata 11" de Mário de Andrade - lápis de cor 
s/papel - 19x16,1 cm -1924
“Composição Abstrata 111" de Mário de Andrade - lápis de cor 
s/papel - 19x16,1 cm -1924.
"Pietá" de Brecheret - desenho lápis s/papel - 26,8x20,5 cm -1921. 
“Composição - Nu feminino com leques"de Brecheret - lápis 
s/papel - 19,5x15,1 cm -1924.
“Saci com perna de pau " de Voltolino - lápis vermelho s/papel - 
24,1x21,3 cm.
“Monumento" de Mqya - carvão s/papel - 27,4x17,5 cm -1921.

Obras do Musêu de Arte Contemporânea de São Paulo:
"Composição" de Ismael Nery - desenho aquarela e lápis s/papel - 
20,5x26,8 cm.
“Guerchnor (Caricatura)’’ de Di Cavalcanti - grafite, nanquim, 
pastel e aquarela s/papel - 30,2x23,1 cm -1929.
“Sem título (Mulher com boina)’’ de Di Cavalcanti - nanquim e 
crayon s/papel -21x14,5 cm -1923.
“Sem título (Figuras fantasiadas) - IIICarnaval e vida noturna"de 
Di Cavalcanti - nanquim s/papel - 22,9x18,1 cm -1921.
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