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1987“Dançade Miriam” — litografia — 50x37 cm



APRESENTAÇÃO

Chagall afirma ter encontrado na Bíblia a maior fonte de poesia de todos os 
tempos. Poeta maior ele próprio — não terá sido outra a razão que o levou a debruçar-se 
sobre este tema de maneira tão extensiva e abrangente. Não e outra, igualmente, a ra
zão que leva o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall — criadoem Porto Alegre pouco 
depoise ainda sobo impacto da morte deseu patrono — a realizar a mostraCHAGALL 
E A BÍBLIA no ano do Centenário de nascimento do artista.

A mensagem bíblicade Chagall se funde com a mensagem que este Instituto, 
de apenas dois anos de existência.tem tentado referirem suas múltiplas realizações. É 
do pintor e gravador a afirmativa de que ‘Se toda a vida vai inevitavelmente em direção 
a seu fim, nos devemosdurante a nossa colori-la com as cores do amor e da esperança”.

Ele desejou que o Museuda Mensagem Bíblica Marc Chagall, erigido na Fran
ça, fosse um local onde estivessem expostas obras de arte e documentos de alta espiri
tualidade de todos os povos, “para que se entendam sua música e sua poesia — dita
das pelo coração”. E questionou-se: “Será este sonho possível? Mas na Arte, como na 
Vida, tudo é possível se na base existe o Amor”.

As palavras de Marc Chagall, seu gesto gráfico (e lírico) são pano de fundo per
manente no trabalho do Instituto que leva seu nome ecujo trabalho repousa no interes
se e no vigor de um grupo de voluntários que se estruturam em várias Câmaras (Artes, 
Músicae Teatro, Ciência e Tecnologia, Memória Judaica e Ciências Sociais)e na Direto
ria, e que recebem o respaldo criterioso de seu Conselho Curador.

O ICJMCpretende ser um agente do sonhodo grande artista, judeu-russo emi
grado para a França e posteriormente para os Estados Unidos e que, impregnado da hu
manidade que sua obra expressa, soube que:

“só é meu
o país que se encontra em minha alma”.

No ano de seu Centenário, quando aGlasnost permite quesua obra volte a ser 
exposta na Rússia, é com satisfação que o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall traz 
ao Brasil uma coleção vinda do Sprengel Museum de Hannover, Alemanha.

A arte, afinal, tem o dom de anteceder e anunciar (ou pelo menos sonhar) 
com a paz que poderá, um dia, reinar entre os homens. De boa vontade.

Evelyn Berg loschpe 
Presidente ICJMCJ h

REFERÊNCIAS:

CHAGALL, 1985,Editionsde Ia Réunion des Musées Nationaux, Paris, Franca

MARC CHAGALL



SOBRE A BÍBLIA DE MARC CHAGALL

Na autobiografia “Minha Vida”, Chagall evoca a véspera da festa de Pessach, 
na qual o pai costumava abrir a altas horas da noite a porta de entrada, a fim de convidar 
o profeta Eliahu, dizendo: “Pode ser que ele ainda esteja no pátio e logo transponha o 
limiar da casa, com a aparência de um débil ancião, com um saco nas costas e um bor
dão na mão... Aqui estou, dirá, onde está minha taça de vinho?” No culto visionário das 
festas dos judeus da Europa Oriental, os profetas e os patriarcas de Israel ganhavam para 
o jovem Marc vida e presença.

Seguindo as pegadas do rabi Menachem Mendel, que no século XVIII introdu
zira na Palestina o movimento chassídico, Chagall viajou em 1931, via Egito, à Terra San
ta, para preparar ali seu trabalho de ilustrador da Bíblia. “O arde Israel torna sábios os 
homens”. Fez suas estas palavras de Menachem Mendel.

No preto e branco das águas-fortes sem cores irrompe freqüentemente a luz, 
antes de irradiar inopinada, misteriosamente, rostos e mãos dos patriarcas ou do legis
lador Moisés. Qual símbolo significativo, aparece a pomba diante da luz fulgurosa que 
perpassa asjanelas da Arca de Noé. Brancas são as mãosde Isaac, que com elas aben
çoa, mas também as de Jacó, que recebe a bênção.

Entre todas as tentativas de interpretação da obra bíblica de Chagall, tem a di
mensão antropológica uma dimensão profundamente humana. Já em 1934 escreveu o 
católico Jacques Maritain que os vultos bíblicos de Chagall estão plasmados pela qua
lidade humana e pela profundeza do sentimento. Sob este aspecto, é elucidativo o elo- 
qüente linguajar dos gestos. Quanta dignidade não comunica a humilde postura do pa
triarca Abraão, assumida no confronto com os mensageiros de Deus! Quanta ingenui
dade juvenil não se manifesta na atitude do “sonhador” José, na sua fisionomia e no mo
vimento de uma das mãos, que ternamente acaricia a barba de uma cabra!

A existência corpórea das figuras bíblicas chagallianas faz com que, para cer
tos teólogos judeus e também cristãos, se torne um tanto difícil “arranjarem-se com a 
Bíblia de Chagall”. Quanto a isso, deve-se levar em conta a época em que se originaram 
as águas-fortes. As primeiras 60 placas foram elaboradas após o acesso de Hitler ao po
der. Acompanham o holocausto. O que acontecia naquele tempo muito acabrunhava a 
Chagall, e essas ocorrências conferem a seus vultos bíblicos sua intensidade humana, 
atual, supra-individual, tal como o artista pouco mais tarde empenhava-se em expres
sar nos quadros monumentais do judeu crucificado.

As águas-fortes com que Chagall ilustrou a Bíblia talvez sejam sua mais rica 
contribuição à Arte Gráfica, sua obra-prima. Eis como ele próprio as reputava. Elas re
presentam o fundamento de um vasto legado gráfico, continuado nas litografias bíbli
cas de 1956 e na série de outras litografias sobre o “Êxodo”, além de muitas telas e nos 
vitrais de formato grande. O Musée National “Message Biblique — Marc Chagall" de Nice, 
reúne boa parte dessa obra do artista, que escreveu: “A Bíblia parecia-me a mais abun
dante fonte poética de todos os tempos”. Afigurava-se-lhe “um eco da Natureza”, cujos 
segredos ele se esforçou por transmitir.

UDO LIEBELT
Curador do Sprengel Museum Hannover

“A Pomba da Arca” — água-forte — 31,5x23,7 cm
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“Moisés” — litografia —35,5x26,5 cm"O Jovem Pastor Jose" — agua-forte — 30x23,5 cm



"Promessa a Jerusalém” — agua-forte — 32x21,9 cm ‘Lot e Suas Filhas — agua-forie — 21,7x24,8 cm



CHAGALL EA BÍBLIA

A Bíblia acompanhou toda a longa vida de Marc Chagall. A intimidade com a Sa
grada Escritura já se originou na infância do pintor, no ambiente de Vitebsk, sua cidade na
tal, que para ele sempre se conservou o umbigo do mundo. Seu avô era preceptor de doutri
na religiosa, e os judeus, que em fins do século XIX perfaziam mais de 50% da população 
da cidade, passavam as horas vagas estudando o Livro dos Livros, narrando o que aconte
ceu aos patriarcas e sua prole, debatendo calorosamente o significado deste ou daquele ver
sículo, tentando com afinco interpretar a Lei divina. Todos os parentes de Chagall eram adep
tos do Chassidismo, movimento místico, pietista, que almeja a comunhão constante entre 
o homem e Deus onipresente, e para tanto necessitavam da transcendência. A almejada es
pontaneidade do sentimento implica entre os chassidim a propensão pelo irracional, pelo 
êxtase, pela âiegria nascida da união com o Senhor, e traz consigo certa aversão à razão e 
a coerência lógica. Gente que vive assim neste mundo, com um pé num outro, superior, in
clina para visões. Desde cedo, Marc Chagall as teve também, sobretudo com relação à Es
critura. "Eu não via a Bíblia. Sonhava-a” — escreveu. Mas, ao contráriô dos seus correligio
nários, não somente falava das suas visões, senão sentia o irresistível impulso de fixá-las 
em telas ou gravuras. O elemento onírico já se denota na obra do jovem Marc, porém só bas
tante mais tarde, a partir de 1930, entra nela a temática genuinamente bíblica.

A essa altura, Chagall já tinha fama como ilustrador de obras-primas literárias, tais 
como “As almas mortas”, de Gogol, e as “Fábulas”, de La Fontaine. Ambroise Vollard, reputa
do marchand parisiense, oferecia-lhe outros livros interessantes, mas subitamente o pintor 
fazia questão de elaborar uma série enorme de ilustrações que abrangessem todo o Velho 
Testamento. (Convém assinalar que o Novo apenas aparece na arte de Chagall na medida 
em que harmoniza com seu espírito de judeu, sob a forma do Tronco de Jessé, da mãe judia 
Miriam, e do Crucifixo, no qual o rabi Jesus simboliza o martirizado povo de Israel.) Antes de 
iniciar o gigantesco empreendimento, Marc fez, em princípios de 1931, uma viagem à Terra 
Santa. Pois, para embeber-se do conteúdo intrínseco dos livros bíblicos, achava indispen
sável estabelecer contato com o solo do qual tinham brotado. Porém, na própria Palestina, 
somente foram criadas belíssimas aquarelas de paisagens e monumentos históricos, tais 
como o Muro das Lamentações. O próprio trabalho das águas-fortes começou logo após o 
regresso a Paris. Em 1939, quando faleceu Vollard, 66 placas estavam terminadas e 39 esbo
çadas ou preparadas. A Segunda Guerra Mundial impediu a continuação por nada menos 
de doze anos. Em 1952, outro marchand, Tériade, amigo de Chagall, conseguiu que este re
tomasse o fio. A ambiciosa obra foi então concluída em 1956.

Fbr mais que a perícia técnica do água-fortista Chagall tenha evoluído nesse lap
so de témpo, não se nos deparam no total das ilustrações discrepâncias estilísticas. Da pri
meira à última, perpassam-nas a mesma intensidade da inspiração, a mesma sinceridade 
do sentimento religioso, a mesma singeleza humilde. Muito se poderia dizer com relação à 
simplicidade com que o artista configura os patriarcas, cujos vultos bem se parecem com 
os modestos camponeses e artesãos da sua Vitebsk, ou quanto à grandiosidade da impe
tuosa descida dos anjos, que comunicam a criaturas humanas a vontade do Criador. Mas, 
para compreendermos inteiramente a Bíblia de Chagall, devemos avançar além da mera nar
rativa, como também cumpre deixar de lado conceitos puramente estéticos. O que nos deve 
preocupar não é apenas a beleza do colorido fantasioso nem tampouco a matização genial 
dos pretos e brancos, mas sim a mensagem que nos é transmitida. Significativo é que a ci
dade de Nice haja construído, perto da moradia do artista, o Musée National “Message Bi- 
blique_— Marc Chagall”. Quando passarmos pela exposição de águas-fortes e litografias da 
Coleção Sprengel, de Hannover, certamente nos empolgará a formosura do que nossos olhos 
enxergam, mas pessoas dotadas de fé e sensibilidade perceberão algo mais. Nas mãos que 
entregam a Moisés as Tábuas da Lei, sentirão a presença divina e, ao saírem do museu, le
varão consigo a mensagem que Marc Chagall recebeu de Deus.
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Crítico de Arteã
“Bezaleel Cria Objetos para o Santuário” — litografia — 50 x 37 cm
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"Travessia do Mar Vermelho” — litografia — 50x37 cm"David e Absalão” — litografia —35,5x26,5 cm
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“Moisés e a Serpente" — litografia — 50x37 cm "David com a Harpa" — litografia — 35,5x26,5 cm



1942 a 1943 Viaja ao México Faz cenáriose figurinos pa
ra o ballet “Aleko”. A destruição causada pela guer

ra perturba profundamente ChagaiI e ele expressa sua tris
teza em numerosos trabalhos, tais como ‘‘Guerra", “Obses
são” e “Crucificação Amarela”.

1944 Morre BelIa, amusadesua vida. ChagaiI fica qua
se dez meses sem trabalhar.

1945 Na primavera, Chagall começa a pintar novamen
te; corta uma grandetela, "Os Arlequins” em duas

partes e repinta no lado esquerdo “Ao Redor Dela", e no lado 
direito “Os Candelabros de Casamento”, aproveitando a 
composição existente. Faz cenários e figurinos para “O 
Pássaro de Fogo” de Stravinsky.

1946 a 1947 Grande retrospectiva no Museu de Arte Mo
derna de Nova Iorque. Viaja a Paris para exposição 

retrospectiva desua obra na reabertura do “Musée Natio
nal dArt Moderne”, após a ocupação alemã.

1948 Retorna definitivqmente à França, estabelecendo- 
se em Orgeval. E dedicada uma sala especial a

Chagall, no pavilhão francês da XXV Bienal de Veneza, on
de o artista recebe o Grande Prêmio de Gravura.

1949 a 1950 Executa murais para o Foyer do Watergate
Theatre, em Londres. Faz suas primeiras cerâmi

cas, o que o leva a experimentar a escultura. Executa seu 
primeiro pôster litográfico Exposição retrospectiva na 
Kunsthaus, Zurich.

1951 Viaja a Israel para a abertura de umaexposição em 
Jerusalém. Vai a Haifae Tel Aviv. Completa sua pri

meira escultura

1952 Conhece Valentine Brodsky (Vavá), com quem ca
sa em 12de julho. Sobo estímulo desua esposa,

Chagall começauma nova fase em sua carreira, que inclui 
as esplêndidascriações parao Museu da Mensagem Bí
blica, a cúpula da Ópera de Paris e os vitraispara as cate
drais de Reims e Metz. Viaja à Grécia e à Italia.

1953 a 1956 Vai a Turim para uma grande retrospectiva
de sua obra no "Palazzo Madama". Estuda com 

emoção trabalhos de Ticiano e Tintorettq em Veneza. Co
meça a série de pinturas da Mensagem Bíblica para o Mu
seu Nacionalda Mensagem Bíblica Marc Chagall. Expo
sição no Kunsthalle, na Basiléia, e após em Berna.

1957 a 1959 Retrospectiva do trabalho gráfico na Biblio
teca Nacional, em Paria Completa omural e vitrais 

que decoram o batistério de Notre Dame deTonte Grâce, 
nos Alpes Franceses, inscrevendo os dizeres: “Em nome 
da liberdade de todas as religiões”. Desenhaos vitrais pa
ra a Catedral de Metz. Nomeado Doutor Honoris Causa pe
la UniversidadedeGlasgow. Retrospectiva no Museu de 
Artes Decorativas no Louvre, Paris.

1960 a 1962 Desenha os vitrais “As Doze Tribos de Israel” 
paraaSinagogadoCentro Médico Fladassahda 

Universidade Hebraica, em Jerusalém. Estes vitrais foram 
expostos, em 1961, numa construção especial, nos jardins 
do Louvre, e inaugurados em Jerusalém, em 1962. Expo
sição “Chagall e a Bíblia" no Museu Rath, Genebra.

1963 a 1966 Retrospectiva no Museu Nacional de Tó
quio e no Museu do Eçtado de Kyoto. Começí 

desenhos da nova cúpula da Opera de Paria Viaja a N 
Iorque para inauguração do vitral “Paz”, em memória de 
Dag Hammarskjõld, ONU. Executa oito vitrais, “Profetas” 
para a capela de Potantico Hills.

1967 a 1968 Executa murais para a fachada do “Metro
politan Opera House”, Nova Iorque. Cenários e 

figurinos para a“Flauta Mágica” de Mozart. Mostra “Ho
menagem a Chagall", em St. Fãul de Vence.Seus 80 anos 
são celebrados com grandes exposições em Zurich e 
Colônia.

1969 a 1972 Lançamentoda pedra fundamental do Mu
seu Nacional da Mensagem Bíblica Marc Chagall, 

em Nice, por iniciativa do Gen. De Gaulleedo então Minis
tro da Cultura André Malraux. Inauguração dos vitrais da 
igreja Fraumünster, em Zurich. Executa o vitral "A Criação 
do Mundo” para a sala de concerto do Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica. Ilustraçãoda “Odisséia”, de Homero. 
Exposição no Museu de Budapeste.

1973 InauguraçãodoMuseuNacionaldaMensagem Bí
blica Marc Chagall, em7 de julho, seu aniversário.

Viaja a Moscoue Leningrado aconvite do Ministro de Cul
tura Soviético. Exposição na Tretyakow Gallery", em Mos
cou, organizada pelo Governo Soviético.

1974 a 1978 Viaja a Chicago para a inauguração do mo
numental mosaico “As Quatro Estações”, que está 

na “National Square”. Alémde pintar várias telas, executa 
litotrafias para ilustrar “A Tempestade”, de Shakespeare. 
Viaja a Florença, quando um auto-retrato é colocado na 
Galeria “Uffizi”. Em 1.° de Janeiro de 1977 recebe das mãos 
do Presidenteda Repúblicaa “Grande Cruz da Legião de 
Honra”, a maisalta categoria de condecoração francesa, 
no “Elysée Palace”. Trabalha em um vitral para o “Chicago 
Art Institute”. Exposição das mais recentes pinturas bíbli
cas, no Museu Nacional da Mensagem Bíblica. Exposição 
no Louvre, inaugurada pelo Presidente da República. Via
gem a Israel, onde é nomeado membro honorário da cida
de de Jerusalém. Viagem a Itália; exposição no Palácio Pit- 
ti, em Florença. Inauguração do vitral da igreja de Saint- 
Étienne, em Mayence. Inauguração do vitral para a Cate
dral Chichester, Inglaterra.

1979 a 1983 Exposição dos “Salmos de David” no Mu
seu da Mensagem Bíblica, Nice. Exposição de 

gravuras e monotipias, Museu Rath, Genebra. Retrospec
tivas no Moderna Museet. Estocolmo, e no Louisiana Mu- 
seum of Modern Art, Dinamarca.

1984 "Obrassobre Papel” mostra no Museu Nacional de 
Arte Moderna, Óentro Pompidou, Paris. “Vitrais e

Esculturas”: 1957 -1984”, mostra no Museu da Mensagem 
Bíblica, Nice. “Retrospectiva da Obra Pintada”, Fundação 
Maeght,St. Paulde Vence, França. Mostra no Museu Cam- 
pidoglio, Roma.

1985 Morreem28deMarço,emsuacasaemSt. Paulde 
Vence, França. Os três últimos vitrais da Igreja de

St. Stephan, em Mainz, são inaugurados após a morte do 
artista, na presença da viúva Valentine Brodsky (Vavá).

Pesquisa; Marisa Soibelmann

CRONOLOGIA aos
ova

1924 a 1925 Executa 107 gravuras em metal para “Almas 
Mortas”, porém o livro só será publicado em 1948, 

por Tériade. Primeira exposição retrospectiva em Paris. 
Torna-se íntimo amigo de André Malraux. Nasce o Surrea
lismo Max EmstePaul Éluard tentam trazer Chagall para 
o Grupo, porém ele não adere

1887 Nasce em Vitebsk, Rússia Branca, em 7 de julho.

1907 Freqüenta o atelier do pintor Yehuda Pen.
Com o apoio do advogado Goldberg consegue per

missão para morar em S. Petesburgo.
Recebe bolsa deestudo paraa escola de arte da “Socie
dade Imperial para a Proteçãodas Artes”; seu trabalho é 
logo notado e recompensado por um subsídio de 15 rublos 
mensais.

1908 Estudacom o pintoracadêmico Savel Saindenberg 
eapóscom Leon Bakst,diretordaaeademialiberal

“Svanseva Scholl”.

1909 Faz breves viagens a Vitebsk, onde conhece Bella 
Rosenfeld, sua futura esposa.

1910 Chagall vai a Paris, com o auxilio deseu patrono Vi- 
naver. De 1910 a 1913- Primeiro período em Paris;

tem seu atelier em “La Ruche” onde estão também Léger,
Modigliani, Soutine, Laurense Archipenca
Torna-se amigo de Blaise Cendrars e Guillaume Apollinaire.

1912 Participado “Salon deslndépendants” edo “Salon 
dAutomne”. Apollinaire define o trabalho de Cha

gall como “Surnaturel!"

1914 Realiza sua primeira exposição individual na Ga
leria “Der Sturm” em Berlim, organizada por Her-

warth Walden. De Berlim vai à Rússia de trem, e a Decla
ração da Guerra o impede de retornar a Fàris.

1915 Casa com Bella Rosenfeld em Vitebsk.
Muda para S. Petesburgo.

Expõe 25 pinturas de 1914 no Salão de Arte de Moscou.

1926 A pedidode Vollard, faz uma centena de guaches 
preparatórios para ilustrar as “Fábulas”, de La Fon-

taine. Vai a Nicq onde fica deslumbrado com a luz e a ve
getação. Realiza sua primeira exposição na América, em 
Nova Iorque.

1927 a 1929 Executa guaches sobre o tema do circo.
Membro fundador da“Sociedadede Pintores - Gra

vadores”. BellaChagall traduz para o francês a autobiogra
fia do artista, “Ma Vie” publicada em 1931, por Stock. Rea
liza gravuras em metal paraas “Fábulas”, de La Fontaine.

1930 Quando está quasecompletandoa série de gravu
ras para as “Fábulas”, Ambroise Vcllard encomen

da a Chagall um terceiro trabalho: a ilustração da Bíblia. 
O pintor executa alguns grandes guaches que se encon
tram hoje no Museu Nacional da Mensagem Bíblica, em 
Nice, e que constituem o começo de uma obra conside
rável no grande tema bíblico produzido porChagall des
de então.

1931 “Eu não vi a Bíblia, eu asonhei. Eu nunca trabalhei 
de minhacabeça. Quando tive que ilustrar a Bíblia

para Vollard, eleme falou: ‘Vá para a Place Pigalle’. Mas eu 
quis ver a Palestina. Eu quis tocar a terra”.
Viaja para a Palestina e durante oito anos,desde 1930, exe
cuta 66 águas-fortes. Ambroise Vollard morre pouco antes 
da guerra. Chagall interrompe a série e só recomeça em 
1952, completando as 105 águas-fortes em 1956, ano em 
que os dois grandes volumes da Bíblia de Marc Chagall 
são finalmente publicados por Tériade.

1932 a 1936 Faz várias viagens. Vai à Holanda, Itália, In- 
Em 193§
nheim. Grande exposição retrospectiva no Museu de Ba- 
sel, Suiça. Viajaà Polônia em 1935, para a inauguração do 
Instituto Judaico, em Vilna.

1937 a 1939 Torna-se cidadão francês. O regime nazis
ta ordenaque sejam retirados dos museus todos os 

trabalhos de Chagall. Foram selecionadas obras suas pe
los nazistas, para a exposição “Arte Degenerada”, em Mu
nique. Exposição no Paláciode Belas Artes, em Bruxelas. 
Premiado com o “Carnegie Prize” pela pintura “A Asa 
Vermelha".

1940 A França rende-se aos nazistas. Chagall e sua fa
mília permanecem quase um anoem Gordes, uma

pequena cidade na Provence, França nãoocupada. Rece
be um convitedo Museu deArte Modernade Nova Iorque 
para ir aos Estados Unidos

1941 Em23dejunho, no mesmo dia em que a Alemanha 
ataca a Rússia, Chagall e Bella aportam em Nova

Iorque. Exposição de trabalhos executados entre 1910 e 
1941, na “Pierre Matisse Gallery”.

(Chagall)

1916 Nascesua filha Ida.
Expõe no “Arte Russa Contemporânea”, na Galeria

Dobitchina.

1917 Expõe em Petrogrado. Devido à Revolução Russa 
adquire plenos direitos de cidadão. Retorna a

Vitebsk com sua família.

1918 Designado Comissáriode Artes do Governo em Vi
tebsk ediretor da Academia de Belas Artes.

Primeira monografia sobre Chagall, pelos críticos Efross 
eTugendhold, publicadaemMoscou. Sala especial naex- 
posição do Palácio de Inverno, em Leningrado. O Estado 
compra 12 de seus trabalhos.

1919 Renuncia à direção da Academia de Arte após con
flito com grupo de artistas suprematistas.

1920 Mudapara Moscou,onde desenhacenários e figu
rinos para teatros. Éxecuta murais para a Câmara

de Estado do Teatro Judeu.

1921 Começa a escrever suaautobiografia"Minha Vida".

1922 Deixa a Rússia e vai para Berlim. Faz gravuras em 
metal para “Minha Vida".

1923 Volta a Fáris, a um chamado de seu amigo Blaise 
Cendrars. Ambroise Vollard encomenda ao artista

uma série de gravuras em metal para ilustrar‘‘Almas Mor
tas”, de Gogol.

laterra, Espanha. Estuda Rembrandt e El Greco.
, os nazistas queimam obras de Chagall em Ma-
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“Aarão e o Candelabro de sete velas” — litografia — 50x37 cm
“Nascimento de Jerusalém” — água-forte 31,5x22,1 cm
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"Davide Betsabá" — litografia —35,5x26,5cm
‘Sansão e Dalila” — água-forte — 28,1 x24,2 cm



INSTITUTO CULTURAL JUDAICO MARC CHAGALL
RELAÇÃO DE OBRAS

CONSELHO CURADOR 
Alberto Dines 
Arnaldo Niskier 
Benno Milnitsky 
Celso Lafer 
Clara Steinberg 
Eliezer Burlá 
Ernesto Thalheimer 
Israel Klabin 
Ivoncy loschpe 
José Mindlin 
JaymeSirotsky 
Mário Arthur Adler 
Mauro Knijnik 
Pedro S. Gus

A BÍBLIA — Litografias
55. Folha-título — 35,5x26,5 cm
56. Anjo com espada — 35,5x26,5 cm
57. 0 anjo — 30x26,5 cm
58. Anjo no paraíso — 35,5x26,5 cm
59. Abraão e Sara — 35 x 26,5 cm
60. Moisés recebe as tábuas da lei — 35,5x26,5 cm
61. Moisés — 35,5x26,5 cm
62. Moisés — 35,5x26,5 cm
63. Moisés — 35,5x26,5 cm
64. Salomão — 35,5x26,5 cm
65. David e Betsabá — 35,5x26,5 cm
66. David e Absalão — 35,5 x 26,5 cm
67. David com a harpa — 35,5x26,5 cm
68. Jeremias — 35,5x26,5 cm
69. Lamentações de Jeremias — 35,5x26,5 cm
70. Isaías — 35,5x26,5 cm
71. O profeta Daniel eos leões — 35,5x26,5 cm

ÊXODO — Litografias
72. Folha-título — 45,5x33,5 cm
73. Descoberta do cesto de Moisés — 50x37 cm
74. Repressão dos Hebreus — 50x37 cm
75. A sarça ardente — 50x37 cm
76. Moisés e a serpente — 50x37 cm
77. Encontro entre Moisés e Aarão — 50x37 cm
78. Moisés e Aarão perante o povo — 50x37 cm
79. Moisés e Aarão perante o Faraó — 50x37 cm
80. A escuridão sobre o Egito — 50x37 cm
81. Travessia do Mar Vermelho — 50x37 cm
82. Dança de Miriam — 50x37 cm
83. Moisés faz verter água da rocha — 50x37 cm
84. Moisés e Josué — 50x37 cm
85. Moisés anuncia a palavra do Senhor

— 50x37 cm
86. Aarão e o candelabro de sete velas — 50x37 cm
87. Moisés recebe as tábuas da lei — 50x37 cm
88. O bezerro de ouro — 50x37 cm
89. Moisés quebra as tábuas da lei — 50x37 cm
90. Moisés com as novas tábuas da lei

— 50x37 cm
91. Moisés anuncia os mandamentos — 50x37 cm
92. Bezaleel cria objetos para o santuário

— 50x37 cm
93. Moisés e Aarão em vestes de sacerdote

— 50x37 cm
94. Moisés abençoa a obra completada — 50x37 cm
95. O santuário — 46,5x69 cm

A BÍBLIA — Águas-fortes
1. Anjo com tábuas — 44x68 cm
2. A criação do homem — 30,6x22,8 cm
3. A pomba da arca — 31,5x23,7 cm
4. O arco-íris — 30,3x23 cm
5. O manto de Noé — 30,4 x 23,1 cm
6. A circuncisão — 29,9x23,6 cm
7. Abraão e os três anjos — 30,4x24,3 cm
8. Lot e suas filhas — 31,7x24,8 cm
9. O sacrifício de Abraão — 30,4 x 23,7 cm

10. Rebeca e o poço — 30,1 x 23,6 cm
11. A escada de Jacob — 29,5x24,3 cm
12. O jovem pastor José — 30x23,5 cm
13. Jacob chorando por José — 30,2x 24,6 cm
14. A mulher de Putifar — 29,6x24,7 cm 
15.0 sonho do Faraó — 18,7x 22,6 cm
16. A partida de Jacob para o Egito — 30,1 x23.8 cm
17. Moisés salvo das águas — 28,7x22,6 cm
18. A sarça ardente — 28,9x22,7 cm
19. Moisés e a serpente — 29,5x23 cm
20. A escuridão sobre o Egito — 29,1 x 22,8 cm
21. A refeição de Páscoa — 29,2x22,9 cm
22. O êxodo do Egito — 23,9x31,9 cm
23. A travessia do Mar Vermelho — 31,7x23,9 cm
24. Moisés fazendo verter água da rocha 

— 29,6x23,5 cm
25. Moisés recebe as tábuas da lei — 28,3x22,7 cm
26. Moisés quebra as tábuas da lei — 29,4x23,1 cm
27. Aarão e o candelabro — 29,1 x22.9 cm
28. Travessia do Jordão — 30x23 cm
29. Josué lê as palavras da lei — 29,7x 23,2 cm
30. Josué e a rocha de Shechem — 29,7x 23,1 cm
31. Sansão e Dalila — 28,1 x24.2 cm
32. Sansão derruba as colunas — 29,2x24,5 cm
33. Unção de Saul — 31,7x21,7 cm
34. Saul e David — 29,9x23,9 cm
35. David vencedor de Golias — 27,7x23,6 cm
36. Cântico do arco — 31,6x23,5 cm
37. O rei David — 31,5x24,3 cm
38. A arca levada para Jerusalém — 32,2x22,7 cm
39. David e Betsabá — 28,5x24,9 cm
40. Betsabá aos pés de David — 32,2x25,2 cm
41. O sonho de Salomão — 28,5x23,7 cm
42. O julgamento de Salomão — 31,7x 21,8 cm
43. A prece de Salomão — 32,8x24.8 cm
44. A criança ressuscitada por Elias — 30,2x24,3 cm
45. Elias no Monte Carmel — 28,5x24,8 cm
46. A visão de Elias — 31,4x 19,5 cm
47. Elias levado ao céu — 31,9x24,4 cm
48. Deus terá piedade de Jacob — 31,8x23,3 cm
49. Nascimento de Jerusalém — 31,5x22,1 cm
50. Promessa a Jerusalém — 32x21,9 cm
51. A prece de Isaías — 32,6x24,7 cm
52. Vocação de Jeremias — 31,8x23,8 cm
53. A captura de Jerusalém — 30,7x 25,6 cm
54. Sofrimentos de Jeremias — 31,7x24,9 cm

DIRETORIA
Presidente — Evelyn Berg loschpe
Vice-Presidente — Jaques Bacaltchuk
Diretores — Clara Pechansky, Fishel Baril, Gladys Fichbein
Coordenador Executivo — Abrahão Faermann Sobrinho

CÂMARA DE ARTES PLÁSTICAS

Clara Pechansky, Evelyn Berg loschpe, Marisa Soibelmann, Rosaly Maltz, 
VeraGrinberg

O Instituto Cultural Judaico Marc Chagall agradece o apoio de:

Marisa Ricupero — Secretária de Difusão e Intercâmbio Cultural do Ministério
da Cultura

Prof. Dr. Joachim Büchner — Diretor do Sprengel Museum de Hannover
Dr. Udo Liebelt — Curador e Pedagogo do Sprengel Museum Hannover
Dr. Peter Schmitt — Diretor Executivo do Instituto Gõethe de Porto Alegre
Eva Von Egger-Moellwald — Secretária Geral do Instituto Gõethe de Porto Alegre
Vasco Prado — Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Paulo Sérgio Duarte — Diretor do Paço Imperial do Riode Janeiro
Carlos Martins — Chefe da Divisão de Atividades Culturais do Paço Imperial
Ephraim Meniuk — Presidente da ARI — Riode Janeiro
Suzane Worcman — Diretora Cultural da ARI
Dr. Hans-Joachim Schwierskott — Diretor do Instituto Gõethe — Rio de Janeiro 
Pastor Nilo L. Figur — Igreja Evangélica Luterana do Brasil — Porto Alegre 
Ana Mae Barbosa — Diretora do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo 
Jean Bloch Rosensaft — Jewish Museum de Nova York 
Romeu Grimaldi — Cinemateca Paulo Amorim — Porto Alegre 
Aldo Sani — Diretor Superintendente da RIOCELL S.A.
Carlos Willy Engels — Diretor Regional da VARIG S.A.

Palestrantes: Rabino Alejandro Lilienthal, Rabino Roberto Graetz, Dr. Luiz Carlos
Meneghini, Prof. Voltaire Schilling, Prof. Carlos Scarinci, Lena Bergstein.

Colaboradoras: Esther Raizler, Clarice Annes.

INSTITUTO 
CULTURAL 
JUDAICO 

Marc Chagall

Rua D. Pedro II, 1220 — Sala 213 — Fone: (0512) 42.09.34 
90450 — Porto Alegre — RS — Brasil



CHAGALL EA BÍBLIA O Brasil recebe

Ck^fCURADORIA: Udo Liebelt (Sprengel MuseumHannover — RFA) 
Evelyn Berg loschpe 
Clara Pechansky

EXECUÇÃO: Câmara de Artes do ICJMC 

ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO: Abrahão Faermann Sobrinho 

ASSESSORIA EXECUTIVA: Maria de Azevedo e Souza

centenário

realização:

7)TEXTOS: Marisa Soibelmann

TRADUÇÕES: Marlene Kulkes

EXPOSIÇÃO PORTO ALEGRE

PLAN EJAM ENTO VISUAL: Arq. Maria Adelaide Biavaschi Degrazia 

TREINAMENTO DE MONITORES: IcléiaCattani

INSTITUTO 
CULTURAL 
JUDAICO 

Marc Chagall 
Porto Alegre

em convênio com:

AÇAO EDUCATIVA: Rosaly Maltz, EstherRaizler, Vera Grinberg 

SECRETÁRIA: Marlise Teixeira Marcelino nn
AUXILIAR DE MONTAGEM: Jorge Medeiros Monti 

ASSESSORI A DE ILUMINAÇÃO: Hans DieterRahn 

FOTÓGRAFO: Marco Antônio Soares

SPRENGEL
MUSEUM

HANNOVER

EXPOSIÇÃO RIO DE JANEIRO

PLANEJAMENTO VISUAL E MONTAGEM: Paço Imperial 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA: Susanne Worcman 

ASSESSOR IA: Departamento de Cultura da ARI 

DIVULGAÇÃO: SMVComunicação Integrada

O Instituto Cultural Judaico Marc Chagall agradece a colaboração dos 
funcionários do MARGS e do PAÇO IMPERIAL.

PAÇOmmcs IMP Im iii
llllllllllllllllilll llllillllllllll lllllllll

Ministério da Cultura / 
Secretaria do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional / Fundação 
Nacional Pró-Memória

Conselho de Desenvolvimento 
Cultural - Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul
apoio:

Ú.chancela ariMinC do Rio de Janeiro
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15 anos incentivando a cultura.
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VARIG Instituto Goethe1927-1987
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eeO Brasil recebe

centenário
EXPOSIÇÃO "CHAGALL E A BÍBLIA”
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
11 de Setembro a 11 de Outubro de 1987 — Porto Alegre
PAÇO IMPERIAL
19 de outubro a 14 de novembro de 1987 — Rio de Janeiro

MARC CHAGALL (1887-1985)

Chagall, em russo, significa caminhante. Um sobrenome 
sob medida para o pintor Marc Chagall, que atravessou guerras e 
revoluções, fugiu de perseguições e conheceu o êxodo.

Marc Chagall nasceu em 1887, no pequeno vilarejo de Vi- 
tebsk, Rússia. A memória da infância é um dos traços mais fortes 
de sua obra. Chagall era filho de um comerciante judeu e cresceu 
acompanhadode cerimônias religiosas, numa atmosfera simples 
mas profundamente espiritual. Foi aí que o artista buscou elemen
tos para o seu trabalho.

Chagall revelou-se nas suas primeiras pinturas, nas quais re
presentou as etapas principais da vida de um judeu, seu nascimen
to, casamento e morte, tendo como cenário a cidade de Vitebsk, 
sua terra natal.

Após muitas dificuldades, conseguiu um subsídio mensal 
de quinze rublos, ingressando na Escola de Arte fundada pela "So
ciedade Imperial para a Proteção das Belas-Artes”. O advogado e 
político liberal russo Maxim Vinaver, tornou-se o patrono de Cha
gall e estimulou-o a emigrar para a França.

Em 1910, Chagall abandona a tranqüilidade de Vitebsk e 
fixa-se em Paris, revelando-se logo personalidade destacada na Es
cola de Paris.

A sua primeira mostra se realiza na Galeria Sturm, em Ber
lim, cuja introdução do catálogo é escrita pelo poeta Apollinaire.

Em 1914 retorna à Rússia, onde é forçado a permanecer du
rante a I Guerra. Nesta época, casa-se com Bella Rosenfeld, o gran
de amor de sua vida e musade sua obra. Seus quadros se enchem 
de cores e os seus personagens voam livres pelas telas.

A Rússia czarista entra em crise e a revolução explode em 
1917. A princípio Chagall acredita nas transformações sociais e 
aceita o cargo de Comissário das Artes em seu povoado. Dedica- 
se à reforma do ensino da Arte, fundando museus e convocando 
artistas para cooperar com o estabelecimento de uma nova ordem 
social.

Seu sonho curto morre com Lênin e a subida de Stalin ao
poder.

Chagall decide deixar seu país e ir para a França. Seus qua
dros começam a ser reconhecidos na Europa, mas novamente a 
guerra atravessa sua vida, desta vez com a perseguição de Hitler 
aos judeus.

Em 1941 recebe um convite do Museu de Arte Moderna de
Nova Iorque para ir aos EUA. Em 23 de junho, dia em que a Alema
nha Nazista ataca a Rússia, o artista e sua família chegam em No
va Iorque. Sua chegada é triunfal.

O grande golpe que sofre, no entanto, é a morte de Bella, em
1944.

Por um bom tempo, Chagall não consegue pintar. Desta fase 
surge apenas o "Pássaro de Fogo”, a criação solitária de um perío
do de muita dor.

As cores só retornam às telas quando, após 8 anos, já na 
França, encontra Valentine, sua segunda grande paixão.

A arte de Chagall está espalhada pelo mundo, em telas, vi- 
trais e murais. Cerca de duzentas de suas obras estão no Museu da 
Mensagem Bíblica Marc Chagall, em Nica

As representações bíblicas foram tema desenvolvido pelo 
pintor durante 50 anos. Chegou a peregrinar por Jerusalém em bus 
ca da cor e locais para suas ilustrações.

Espalhou pelo mundo suas fantasias, seus sonhos, e dei
xou para nós não apenas as suas obras, mas a lição de sua traves
sia: "o amor é o mais importante na vida" — MarcChagall, que fa
leceu em 1985, na cidade de St. Paul de Vence, na França.
Realização:

Instituto 
Cultural Judaico 
Marc Chagall 
Porto Alegre

Chancela:

Ministério 
da Cultura

Patrocínio:

RIOCELL S.A. 
VARIG S.A.


