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Horário:
MARGS - de terça-feira a domingo, das 10h às 17h. 
Espaço Cultural do BFB
de segunda-feira à sexta-feira, das lOh às 16h30min.

UNIVERSO DE CHAGALL
ACâmara de Artes do ICJMC vem buscando 
enfocar, desde a inauguração do Instituto em 1985, 
a contribuição judaica nas artes plásticas e a 
configuração cultural em que esta se insere. Sendo 
o patrono do Instituto um artista plástico, 
multiplica-se a responsabilidade da Câmara de Artes 
nos critérios adotados para a definição de seu 
programa de trabalho, ao mesmo tempo em que 
sendo o patrono Chagall, a reverência a esta imensa 
figura das artes plásticas é óbvia e automática.

Artes em Buenos Aires, Argentina. Em cada uma 
das exposições se fez realizar atividades de 
extensão, como palestras, visitas guiadas e projeção 
de vídeos, ampliando e aprofundando a concepção 
da mostra.

multiplicidade do pintor que encarou a imensidão 
do espaço público com o mesmo desvelo dedicado 
à criação de um selo para o Senegal.

Além de realizar obras monumentais para estas 
casas de teatro e dança, Chagall também criou 
cenários. Não se furtou ao menos de criar rótulos 
de vinho, como o que realizou para o Mouton 
Rotschild, nem tão pouco a ilustrar a poesia dos 
amigos, ele que era também poeta da palavra.

Chagall está presente nesta mostra sobre papel 
com a sua mais importante série de águas-fortes: 
a Bíblia, baseada na Torá. Há ainda a série que 
ilustra La Fontaine, bem como litogravuras cujo 
processo é explicitado numa série didática em que 
cada estágio é documentado pela própria obra.

O “Universo de Chagall” é certamente a mais 
ampla mostra Chagall jamais trazida ao Brasil, 
cobrindo todas as técnicas de sua arte sobre papel 
com um total de 500 peças. A exposição, que tem 
a curadoria de Gerard Bosio, cidadão de St. Paul 
de Vence, vizinho e amigo do artista, reúne todos 
os "affiches” realizados por Chagall ao longo de 
sua vida, que dão conta de seu vasto imaginário. 
Nenhum outro artista plástico de relevo tem, em 
sua obra, a quantidade de affiches produzidos 
pelo artista de Vitebsk, que nunca minimizou as 
artes aplicadas. Esta qualidade pode ser verificada 
na mostra através dos "affiches" e também dos 
livros que ilustrou e os selos que criou para diversos 
países. Chagall não recusou mídia alguma para 
seu trabalho: o “plafond'; da Ópera de Paris, os 
murais do Metropolitan Ópera de Nova Iorque, 
os vitrais de Jerusalém e o painel de mosaicos de 
St. Paul de Vence são apenas alguns exemplos da

O sentimento que perpassa o grupo, no entanto, 
longe de ser um enfaro por este automatismo, é 
o de permanente garimpagem. Buscamos chegar 
a conhecer de forma plena a obra e a pessoa de 
Chagall, e assim repartirmos este conhecimento 
com a comunidade em que atuamos.

Inauguramos o Instituto com uma exposição de 
gravuras dos vitrais que Chagall realizou para a 
Sinagoga do Hospital Hadassah em Jerusalém, na 
sala de exposições do Theatro São Pedro. 
Celebrava-se ali o concerto inaugural do ICJMC 
frente a um público numeroso e emocionado. A 
mensagem humanística de Chagall, que soube viver 
o seu judaísmo numa Rússia adversa e levar sua 
paisagem de referência para uma Paris mundana 
e cosmopolita, constituía o pano de fundo ideal 
para explicitar as intenções do Instituto que então 
se inaugurava.

Para completar, a mostra vivifica a presença mágica 
de Chagall através de uma série de fotografias 
que mapeiam sua vida longa e produtiva, nos 
seus momentos de intimidade e em suas aparições 
públicas. Assim com os namorados de seu 
imaginário pairam sobre a exposição, de sua obra 
gravada, as fotos de um rosto sereno e bonachão 
cresce ao longo da mostra, espargindo uma luz 
interior que chega a todos os corações e mentes.

Num momento em que grandes alianças entre 
nações dão lugar a eclosão de nacionalismos 
estreitos, e diferenças raciais criam barreiras 
gigantescas entre vizinhos, a qualidade da obra 
deste artista judeu, russo, parisiense e cidadão do 
mundo nos conduz mais para o alto, num espaço 
simbólico onde a pulsão para o conflito e a cisão 
são substituídas pela pulsão amorosa sublinhada 
pelo lirismo e a graça. Ou o estado de graça.

Câmara de Artes 
Instituto Cultural Judaico 
Marc Chagall
Porto Alegre, Maio de 1992.

No ano de seu centenário - 1987 - retomamos a 
obra de Chagall trazendo ao Brasil a série de 95 
litografias intituladas A Bíblia, do acervo do 
Sprengel Museum de Hannover. Trata-se de 
importante conjunto de gravuras, em que o artista 
desvela o conhecimento que reuniu sobre a Bíblia 
que vem de sua origem chassidíaca em Vitebsk e 
se aprofunda em viagem a Israel e o contato 
mantido com os escritores Chaim Bialik e Edmond 
Fleg. A exposição foi realizada no MARGS (Porto 
Alegre) e Paço das Artes (Rio de Janeiro), sendo 
posteriormente levada ao Museu Nacional de Belas
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INSTITUTO CULTURAL JUDAICO

tkAltâMARC CHAGALL
Rua Dom Pedro II, 1220 cj. 216
CEP 90550-141 - Porto Alegre, RS
Fone (051) 343-5748 - Fax (051) 342-0934

Conselho Curador
Alberto Dines 
Arnaldo Niskier 
Benno Milnitzky 
Celso Lafer 
Clara Steiberg 
Eliezer Burla 
Ernesto Talheimer 
Evelyn Berg loschpe 
Israel Klabin 
Ivoncy loschpe 
Jaime Sirotsky 
José Midlin 
Mário Arthur Adler 
Mauro Knijnik 
Pedro Simão Gus
Diretoria
Presidente: Jaques Bacaltchuk
Diretores:
Beatriz Pecis 
Fischel Baril 
Jarbas Milititsky 
Gladys Fichbein 
Pedro Simão Gus
Direção Executiva
Abrahão Faermann Sobrinho
Câmara de Artes
Anico Herskovits 
Carlos Wladimirsky 
Evelyn Berg loschpe 
Marisa Soibelman 
Mirian Tolpolar 
Rosaly Maltz

Gerência de Produção
Lúcia Tedesco Silber

Em 1985, um grupo de judeus da comunidade 
de Porto Alegre decidiu formar uma associação 
que tivesse como objetivos pesquisar e divulgar a 
contribuição universal de valores judaicos para a 
cultura e ciência.

Para ficar mais perto da obra de Chagall 
propiciamos a nossa cidade e também ao Rio de 
Janeiro, em 1987, coincidentemente o centenário 
de nascimento do artista, a coleção "Chagall e a 
Bíblia”, do Sprengel Museum de Hannover, 
Alemanha.

Assim nasceu o Instituto Cultural Judaico, 
estruturado em Conselho Curador, Diretoria e 
Câmaras Culturais. De imediato, foram convidados 
e passaram a compor a instituição integrantes da 
comunidadejudaica que participavam na sociedade 
em Artes, Letras, Música, Teatro, Ciências Sociais e 
Tecnologia. Este grupo, reunido com a Diretoria, 
identificado com os objetivos, buscou dar ao 
Instituto um nome que significasse, por si próprio, 
a essência dos propósitos dos participantes.

Graças à sensibilidade do Consulado Geral da 
França em São Paulo, ao patrocínio do Banco 
Francês e Brasileiro e ao apoio do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, estamos tendo a 
oportunidade de apresentar o "Universo de 
Chagall" através de cartazes, gravuras, fotos, selos 
e objetos pessoais em exposição de elevada 
qualificação.

Para nós, do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall 
e, com certeza, para o Rio Grande do Sul, este 
encontro com o artista é revitalizador. As imagens 
e símbolos que ratificam as raízes judaicas de sua 
arte e a universalidade de sua mensagem, 
transmitem-nos a certeza de que a humanidade 
um dia entenderá que todos temos uma parcela 
de contribuição aos dias melhores e que nada 
será construído a partir de conceitos de exclusão 
por razões de raça, cor, religião ou qualquer outro 
tipo de discriminação.

Jaques Bacaltchuk 
Presidente

O nome de Marc Chagall ao ser sugerido, entre 
tantos outros destaques da cultura e ciência, 
recebeu a aprovação unânime.

Nascido na Rússia, em uma aldeia cuja centralidade 
era o judaísmo, convivendo com as tradições de 
seu povo e o anti-semitismo doentio que os cercava, 
carregou como bagagem os valores ancestrais, 
acrescidos da grandeza de interpretar o mundo 
como cenário de sonhos e fantasias onde deveríam 
caber poesia, sentimento, fraternidade e o universal.

Instituto Cultural Judaico Marc Chagall

Curadoria da Exposição
M. Gérard Bosio

Consulado Geral da França 
em São Paulo
Cônsul: M. Yves Saillard
Adida Cultural
do Consulado Geral da França 
em São Paulo
Mme. Dominique Besse

Seminário de Extensão Universitária - UFRGS

Curso para preparação de monitores da Exposição 
"UNIVERSO DE CHAGALL":Design gráfico deste catálogo

Joaquim da Fonseca

Local: Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul - MARGS

24/6
Quarta-feira, a partir das 19h00 - Mesa-redonda: 
Convidados:
Joaquim da Fonseca - artista plástico 
Ivan Pinheiro Machado - editor - Diretor da L&PM 
Alziro Azevedo - cenógrafo - Prof. Inst. Artes da 
UFRGS
Rubem Pechansky - computação gráfica
Maison Forestier -
Nélson Jungbluth - artista plástico

Inscrições até 08/06 no Instituto Marc Chagall 
Dom Pedro II, 1220/216 - 342.0934 
Taxa para certificado: CrS 1.000,00 
Palestras abertas ao público

Patrocínio: Forestier

Apoio:
A AMARGS - Associação dos Amigos do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Haverá exibição de vídeos e áudio-visuais sobre 
Chagall e sobre arte gráfica (gravura).

Margs
Governo do Estado do RS
Governador
Alceu Collares
Secretária da Cultura
Mil a Cauduro

Diretor do MARGS
Albano Volkmer

8/06
Segunda-feira, das 15h00 às 18h00 
"Chagall, a Audácia da Independência"
Luiz Carlos Barbosa -jornalista, especialista em Arte 
Marisa Soibelman - marchand
9/06
Terça-feira, das 15h00 às 18h00 
"Chagall, na Trilha da História e da Música"
Luiz Roberto Lopez - Historiador
10/06
Quarta-feira, das 15h00 às 18h00 
"Técnicas de Gravura"
Anico Herskovits e Mirian Tolpolar - Artistas Plásticas
11/06
Quinta-feira, das 15h00 às 18h00 
"Chagall no Contexto da Modernidade"
José Luiz do Amaral - crítico de Arte
às 18h00 - visita guiada com o curador da exposição
M. Gérard Bosio

Al
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Pinacoteca Berta-Locatelli
Prefeitura de Porto Alegre
Prefeito
Olívio Dutra

Secretário de Cultura
Luiz Pilla Vares

Coordenação de Artes
Margareth Moraes
Curadora da Pinacoteca
Jane Cravo Souza
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Texto elaborado 
para o catálogo da exposição 
Chagall e a Bíblia 
apresentada em Porto Alegre 
e Rio de Janeiro em 1987 Chagall e a Bíblia

Herbert CaroA Bíblia acompanhou toda a longa vida 
de Marc Chagall. A intimidade com a Sagrada 
Escritura já se originou na infância do pintor, no 
ambiente de Vitebsk, sua cidade natal, que para 
ele sempre se conservou o umbigo do mundo. 
Seu avô era preceptor de doutrina 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 aconteceu aos patriarcas e sua prole, 
debatendo calorosamente o significado deste ou 
daquele versículo, tentando com afinco interpretar 
a Lei divina. Todos os parentes de Chagall eram 
adeptos do Chassidismo, movimento místico, 
pietista, que almeja a comunhão constante entre 
o homem e Deus onipresente, e para tanto 
necessitavam da transcendência. A almejada 
espontaneidade do sentimento implica entre os 
chassidim a propensão pelo irracional, pelo êxtase, 
pela alegria nascida da união com o Senhor, e 
traz consigo certa aversão à razão e à coerência 
lógica. Gente que vive assim neste mundo, com 
um pé num outro, superior, inclina para visões. 
Desde cedo, Marc Chagall as teve também, 
sobretudo com relação à Escritura. "Eu não via a 
Bíblia. Sonhava-a" - escreveu. Mas, ao contrário 
dos seus correligionários, 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 
bastante 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, reputado 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 indispensável 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 
esboçadas 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 retomasse 
o fio. A ambiciosa obra foi então concluída em 1956.

Por mais que a perícia técnica do água-fortista 
Chagall tenha evoluído nesse lapso de tempo, 
não se nos deparam no total das ilustrações 
discrepâncias estilísticas. Da primeira 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 impetuosa 
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 narrativa, 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 cidade de Nice haja construído 
perto da moradia do artista o Musée National 
"Message biblique - 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, 
levarão consigo a mensagem que Marc Chagall 
recebeu de Deus.

Banco Francês e 

Brasileiro
investe em cultura e arte 

há mais de dez anos Eventos patrocinados pelo BFB Tradição no incentivo à arte

É válido registrar que a presença do BFB no circuito 
artístico-cultural incluiu no ano passado o patrocínio 
exclusivo da mostra "Pintura Francesa - Da Origem 
à Atualidade", que exibiu ao público 163 obras 
de grandes mestres das escolas francesas, no Museu 
de Arte de São Paulo.

O BFB - Banco Francês e Brasileiro é reconhecido 
como um dos mais tradicionais investidores em 
arte e cultura do País, incentivando e contribuindo 
para o desenvolvimento da produção artística 
nacional através do patrocínio aos mais expressivos 
eventos de artes plásticas, dança e música.

Um dos eventos mais recentes na programação 
de 1992 do BFB é a mostra "Universo de Chagall" 
que, pela segunda vez consecutiva, tem o patrocínio 
exclusivo do Banco. De acordo com Maércio 
Soncini, da Diretoria de Planejamento, 
Comunicação e Gestão do BFB, trata-se de um 
evento que justifica mais uma vez a presença da 
instituição, principalmente por sua importância 
histórica e artística.

A iniciativa do BFB em investir em Marketing 
Cultural está vinculada diretamente à sua origem 
francesa e à sua associação com o Crédit Lyonnais 
- conglomerado financeiro internacional, com sede 
em Paris, com tradição e experiência em patrocínios 
e apoios a eventos culturais, artísticos e também 
esportivos.

Em temporadas anteriores, ressaltam-se a 
participação em projetos editoriais, tais como o 
patrocínio à edição dos livros de arte "As Bienais 
de São Paulo", da crítica de arte Leonor Amarante, 
e "Modernidade", retratando a exposição de 
mesmo nome realizada no Brasil após um roteiro 
de sucesso em Paris; na doação ao Metrô de São 
Paulo da obra "Pássaro Rocca" do artista plástico 
Francisco Brennand e no apoio à vinda ao Brasil 
do bailarino russo Rudolf Nureyev e de renomados 
grupos internacionais, entre eles o Ballet La 
Sylphide, com estrelas do Ópera de Paris, o Jeunne 
Ballet de France e a Orquestra Nacional da França, 
com suas exibições integradas à programação 
comemorativa dos 40 anos de Brasil do BFB, em 
1988.

Ele acrescenta ainda que a política de Marketing 
Cultural corresponde ao papel social 
desempenhado por uma empresa moderna e, no 
caso BFB, tem contribuído para consolidar uma 
imagem positiva junto à comunidade.

Com base nessa política transmitida de forma 
natural, o BFB vem há mais de dez anos 
concentrando parte de seus investimentos em 
programas de incentivo a arte e cultura, 
promovendo desde séries e concursos de música 
erudita, exposições de pinturas, desenhos e 
esculturas dentro e fora do eixo Rio São Paulo, 
passando por edições de livros de arte, turnês de 
grupos nacionais e estrangeiros de balé e de músicos 
de jazz em diversas cidades brasileiras, ate o 
patrocínio exclusivo de apresentações 
internacionais no País.

O calendário de eventos de 1992 inclui também o 
patrocínio da série "Concertos BFB Meio Dia", a 
mais tradicional programação cultural do gênero, 
pioneira na utilização do horário do almoço como 
meio alternativo de difundir e valorizar a música 
erudita através de apresentações gratuitas 
realizadas no auditório do Museu de Arte de São 
Paulo.

No que diz respeito ao patrocínio de eventos de 
artes plásticas, o BFB dará seqúência à programação 
de mostras individuais e coletivas em seu Espaço 
Cultural, instalado na Agência BFB de Porto Alegre, 
por ondejá passaram nomes de grande expressão, 
como Iberê Camargo, Glauco Rodrigues, Carlos 
Scliar, Faiga Ostrower, Marcelo Grassmann e 
outros.
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1913 Expõe no "Salon des Indépendants" 
em Amsterdam, com três pinturas: 
"Maternidade”, "O Pintor e sua 
Noiva ' e "Um Músico".
Realiza sua primeira exposição 
individual na Galeria "Der Sturm", 
em Berlim, organizada por Herwarth 
Walden. De Berlim vai à Rússia de 
trem, e a declaração de guerra o 
impede de voltar a Paris.
Casa com Bella Rosenfeld em 
Vitebsk.
Muda para São Petersburgo.
Expõe 25 pinturas de 1914 no Salão 
de Arte de Moscou.
Relaciona-se com grandes poetas 
russos tais como Alexander Blok, 
Esenin, Maiakovsky e Pasternak. 
Nasce sua filha Ida.
Expõe no "Arte Russa 
Contemporânea", na Galeria 
Dobitchina.
Expõe em Petrogrado. Devido à 
Revolução Russa adquire plenos 
direitos de cidadão. Retorna a 
Vitebsk com sua família.
Designado Comissário de Artes do 
Governo em Vitebsk e diretor da 
Academia de Belas Artes. Primeira 
monografia sobre Chagall, pelos 
críticos Efross e Tugendhold, 
publicada em Moscou. Sala especial 
na exposição do Palácio de Inverno, 
em Leningrado. O Estado compra 
12 de seus trabalhos.
Renuncia à direção da Academia 
de Arte após conflito com grupo 
de artistas suprematistas.
Muda para Moscou, onde desenha 
cenários e figurinos para teatros. 
Executa murais para a Câmara de 
Estado do Teatro Judeu.
Começa a escrever sua autobiografia 
"Minha Vida". Ensina desenho em 
duas colônias de órfãos de guerra. 
Deixa a Rússia e vai para Berlim. 
Faz gravuras em metal para "Minha 
Vida".
Chagall, sua esposa e filha 
permanecem na Alemanha do 
outono de 1922 ao outono de 1923. 
Volta a Paris com o chamado de seu 
amigo Blaise Cendrars. Ambroise 
Vollard encomenda a Chagall uma 
série de gravuras em metal para 
ilustrar "Almas Mortas", de Gogol, 
que o artista admira.

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 Surrealismo. Max Ernst e 
Paul Éluard tentam trazer Chagall 
para o Grupo, porém ele não adere. 
A pedido de Vollard, faz uma 
centena de guaches preparatórios 
para ilustrar as "Fábulas", de La 
Fontaine. Vai a Nice, onde fica 
deslumbrado com a luz e a 
vegetação. Realiza sua primeira 
exposição na América, em Nova 
Iorque.

1927 a 1929 Executa guaches sobre o tema do 
circo. Membro fundador da 
"Sociedade de Pintores-Gravadores". 
Bella Chagall traduz para o francês 
a autobiografia do artista, "Ma Vie", 
publicada em 1931, por Stock. Realiza 
gravuras em metal para as 
"Fábulas", de La Fontaine.

1914

1915

1916

1917

1918

Cronologia 1887 Nasce em Vitebsk, Rússia Branca, 
em 7 de julho.
Freqúenta o atelier do pintor Yehuda 
Pen.
Com o apoio do advogado Goldberg 
consegue permissão para morar 
em São Petersburgo.
Recebe bolsa de estudo para escola 
de arte da "Sociedade Imperial para 
a Proteção das Artes"; seu trabalho 
é logo notado e recompensado por 
um subsídio de 15 rublos mensais. 
Estuda com o pintor acadêmico 
Savel Saindenberg e após com Leon 
Bakst, diretor da academia liberal 
"Svanseva School".
Faz breves viagens a Vitebsk, onde 
conhece Bella Rosenfeld, sua futura 
esposa.
Participa de uma exposição coletiva 
de alunos da "Svanseva School", 
que é um verdadeiro manifesto em 
favor da nova arte.
Chagall vai a Paris com o auxílio 
de seu patrono Vinaver, ocupando 
inicialmente um atelier no n.° 18 
do Impasse du Maine (hoje Impasse 
Bourdelle). Freqúenta várias 
academias. O aluguel torna-se caro 
para o artista.
Durante o inverno de 1911-12, 
instala-se em um atelier em "La 
Ruche", onde artistas e poetas dos 
quatro cantos do mundo trocam 
experiências. Entre eles, todos muito 
pobres, estavam Léger, Laurens, 
Archipenco, Modigliani e Soutine. 
Chagall torna-se amigo íntimo do 
poeta Blaise Cendrars, que fala russo 
e dedica um de seus poemas ao 
pintor. Conhece os poetas Max 
Jacob, André Salmon e Guillaume 
Apollinaire.
Participa do "Salon des 
Indépendants" e do "Salon 
d'Automne". Apollinaire define o 
trabalho de Chagall como 
"Surnaturell”. Logo após o poeta 
envia ao amigo o poema "Rotsoge", 
dedicado a ele e que constará da 
primeira individual do artista em 
Berlim.

1907

Pesquisa: Marisa Soibelman
1919

1920

1908 1921

1922
1909

1910

1923

1911

1926

1912

l
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1930 Quando está quase completando 
a série de gravuras para as 
"Fábulas”, Ambroise Vollard 
encomenda a Chagall um terceiro 
trabalho: a ilustração da Bíblia. O 
pintor executa alguns grandes 
guaches que se encontram hoje no 
Museu Nacional da Mensagem 
Bíblica, em Nice, e que constituem 
o começo de uma obra considerável 
no grande tema bíblico produzido 
por Chagall desde então.
"Eu não vi a Bíblia, eu a sonhei.
Eu nunca trabalhei de minha cabeça. 
Quando tive que ilustrar a Bíblia 
para Vollard, ele me falou: 'Vá para 
a Place Pigalle'. Mas eu quis ver a 
Palestina. Eu quis tocar a terra". 
(Chagall)
Viaja para a Palestina e durante 
oito anos, desde 1930, executa 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, Inglaterra, Espanha. Estuda 
Rembrandt e El Greco. Em 1933, 
os nazistas queimam obras de 
Chagall em Manheim. Grande 
exposição retrospectiva no Museu 
de Basel, Suíça. Viaja à Polônia em 
1935, para a inauguração do Instituto 
Judaico, em Vilna.

1937 a 1939 Torna-se cidadão francês. O regime 
nazista ordena que sejam retirados 
dos museus todos os trabalhos de 
Chagall. Foram selecionadas obras 
sua pelos nazistas, para a exposição 
"Arte Degenerada", em Munique. 
Exposição no Palácio de Belas Artes, 
em Bruxelas. Premiado com o 
"Carnegie Prize" pela pintura "A 
Asa Vermelha".
A França rende-se aos nazistas. 
Chagall e sua família permanecem 
quase um ano em Gordes, uma 
pequena cidade na Provence, França 
não ocupada. Recebe um convite 
do Museu de Arte Moderna de 
Nova Iorque para ir aos Estados 
Unidos.

1946 a 1947 Grande retrospectiva no Museu de 
Arte Moderna de Nova Iorque. 
Viaja a Paris para exposição 
retrospectiva de sua obra na 
reabertura do "Musée National 
d'Art Moderne", após a ocupação 
alemã.
Retorna definitivamente à França, 
estabelecendo-se em Orgeval. É 
dedicada uma sala especial a 
Chagall, no pavilhão francês da 
XXV Bienal de Veneza, onde o artista 
recebe o Grande Prêmio de Gravura.

1949 a 1950 Executa murais para o Foyer do 
Watergate Theatre, em Londres.
Faz suas primeiras cerâmicas, o que 
o leva a experimentar escultura. 
Executa seu primeiro pôster 
litográfico. Exposição retrospectiva 
na Kunsthaus, Zurich.
Compra uma casa em Vence, onde 
se estabelece definitivamente na 
primavera de 1950.
Viaja a Israel para a abertura de 
uma exposição em Jerusalém. Vai 
a Haifa e Tel Aviv. Completa sua 
primeira escultura.
Conhece Valentine Brodsky (Vavá), 
com quem casa em 12 de julho. Sob 
o estímulo de sua esposa, Chagall 
começa uma nova fase em sua 
carreira, que inclui as esplêndidas 
criações para o Museu da Mensagem 
Bíblica, a cúpula da Ópera de Paris 
e os vitrais para as catedrais de Reims 
e Metz. Viaja à Grécia e à Itália.

1953 a 1956 Vai a Turim para uma grande 
retrospectiva de sua obra no 
"Palazzo Madama". Estuda com 
emoção trabalhos de Ticiano e 
Tintoretto, em Veneza. Começa a 
série de pinturas da Mensagem 
Bíblica para o Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica Marc Chagall. 
Exposição no Kunsthalle, na Basiléia, 
e após em Berna.

1957 a 1959 Retrospectiva do trabalho gráfico 
na Biblioteca Nacional, em Paris. 
Completa o mural e vitrais que 
decoram o batistério de Notre 
Dame de Tonte Grâce, nos Alpes 
Franceses, inscrevendo os dizeres: 
"Em nome da liberdade de todas 
as religiões". Desenha os vitrais 
para a Catedral de Metz. Nomeado 
Doutor Honoris Causa pela 
Universidade de Glasgow. 
Retrospectiva no Museu de Artes 
Decorativas no Louvre, Paris.

1960 a 1962 Desenha os vitrais "As Doze Tribos 
de Israel", para a Sinagoga do 
Centro Médico Hadassah da 
Universidade Hebraica, em 
Jerusalém. Estes vitrais foram 
expostos, em 1961, numa construção 
especial, nos jardins do Louvre, e 
inaugurados em Jerusalém, em 
1962. Exposição "Chagall e a Bíblia” 
no Museu Rath, Genebra.

1963 a 1966 Retrospectiva no Museu Nacional 
de Tóquio e no Museu do Estado 
de Kyoto. Começa os desenhos da 
nova cúpula da Ópera de Paris. 
Viaja a Nova Iorque para 
inauguração do vitral "Paz”, em 
memória de Dag Hammarskjòld, 
ONU. Executa oito vitrais, 
"Profetas", para a capela de 
Potantico Hills.

1967 a 1968 Executa murais para a fachada do 
"Metropolitan Opera House", Nova 
Iorque. Cenários e figurinos para a 
"Flauta Mágica" de Mozart. Mostra 
"Homenagem a Chagall", em St. 
Paul de Vence. Seus 80 anos são 
celebrados com grandes exposições 
em Zurich e Colônia.
Lançamento da pedra fundamental 
do Museu Nacional da Mensagem 
Bíblica Marc Chagall, em Nice, por 
iniciativa do Gen. De Gaulle e do 
então Ministro 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. Ilustração da "Odisséia", 
de Homero. Exposição no Museu 
de Budapeste.
Inauguração do Museu Nacional 
da Mensagem Bíblica Marc Chagall, 
em 7 de julho, seu aniversário. Viaja 
a Moscou e Leningrado a convite 
do Ministro de Cultura Soviético. 
Exposição na "Tretyakow Gallery", 
em Moscou, organizada pelo 
Governo Soviético.
Viaja a Chicago para a inauguração 
do monumental mosaico "As Quatro 
Estações", que está na "National 
Square". Além de pintar várias telas, 
executa litografias 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 Presidente da República a 
"Grande Cruz da Legião de Honra" 
a mais alta categoria de 
condecoração francesa, no "Elysée 
Palace". Trabalha em um vitral para 
o "Chicago Art Institute". Exposição 
das mais recentes pinturas bíblicas, 
no Museu Nacional da Mensagem 
Bíblica. Exposição no Louvre, 
inaugurada pelo Presidente da 
República. Viagem a Israel, onde é 
nomeado membro honorário da 
cidade de Jerusalém. Viagem a Itália; 
exposição no Palácio Pitti, em 
Florença. Inauguração do vitral da 
igreja de Saint-Etienne, em Mayence. 
Inauguração do vitral para a Catedral 
Chichester, Inglaterra.

1979 a 1983 Exposição dos "Salmos de David" 
no Museu na Mensagem Bíblica, 
Nice. Exposição de gravuras e 
monotipias. Museu Rath, Genebra. 
Retrospectivas no Moderna Museet, 
Estocolmo, e no Louisiana Museum 
of Modern Art, Dinamarca.
"Obras sobre Papel”, mostra no 
Museu Nacional de Arte Moderna, 
Centro Pompidou. Paris. "Vitrais e 
Esculturas": 1957-1984", mostra 
no Museu da Mensagem Bíblica, 
Nice. "Retrospectiva da Obra 
Pintada", Fundação Maeght, St. 
Paul de Vence, França. Mostra no 
Museu Campidoglio, Roma.
Morre em 28 de Março, em sua casa 
em St. Paul de 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).

1948

1969 a 1972

1931

1973

1951

1952

1974 a 1978

1940

1941 Em 23 de junho, 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".

1942 a 1943 Viaja ao México. Faz cenários e 
figurinos para o ballet "Aleko". A 
destruição causada pela guerra 
perturba profundamente Chagall e 
ele expressa a sua tristeza em 
numerosos trabalhos, tais como 
"Guerra", "Obsessão" e 
"Crucificação Amarela".
Morre Bella, a musa de sua vida. 
Chagall fica quase dez meses sem 
trabalhar.
Na primavera, Chagall começa a 
pintar novamente; corta uma grande 
tela, "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.

1984

1944

19851945
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Chagall 

a coragem da

Há inúmeros motivos para celebrar Marc 
Chagall e sua obra. Colocá-lo entre os grandes na 
galeria de artistas plásticos indispensáveis à Arte 
Moderna encontra respaldo na universalidade 
transcendente de seus temas, na versatilidade em 
lidar com os meios técnicos ou na formulação de 
um discurso plástico. Mas, certamente, a razão 
fundadora de sua importância e permanência - o 
sucesso mesmo - nesta História, assenta-se na 
corajosa independência ideológica de sua 
produção. Obviamente ela se filia ao espectro 
formal da estética moderna, contribuindo para sua 
constituição. Porém, nem por isso cedeu à tentação 
de se incorporar a alguma das tantas tendências 
que se instituiram no início deste século. Conseguiu 
estabelecer uma linguagem singular numa época 
particularmente marcada pelos programas e 
manifestos coletivos. Acabou influenciando mais 
do que foi influenciado, mas tampouco proclamou 
um novo movimento, embora cubistas e 
impressionistas tenham esperado a confirmação 
de identidades, que ele tratou de refutar:

A intensidade emotiva de suas imagens, associadas
à instauração de um mundo onírico e mágico,
também serviram de sedução aos surrealistas.
Igualmente - como aponta Read - evitou tal
aproximação, objetando aos surrealistas a
"abordagem literária da pintura", ainda que
idêntica acusação tenha-lhe sido também imputada.
Só que Chagall categoriza a pintura, considerando-a
uma determinada natureza de poesia:

- Tudo pode mudar em nosso mundo desmoralizado
exceto o coração, o amor do homem e seu empenho
em conhecer o divino. A pintura, como toda
poesia, tem uma parte do divino (...)**

Controvérsias à parte, Chagall apropriou-se das
conquistas estéticas de seu tempo - incluindo o
Expressionismo -, compôs e manteve-se fiel a um
vocabulário plástico único, e ainda assim alcançou
a notoriedade em vida, uma empreitada jamais
realizada em Van Gogh e Modigliani, por exemplo,
ambos figurativos como Chagall. Aliás, esta não
é uma questão secundária por dois aspectos.
Primeiro, este momento da História assinala a

- Procuro encher a minha tela de formas vibrantes, 
repletas de paixão, que pretendem criar uma 
dimensão adicional impossível de ser atingida com 
a geometria pura das linhas cubistas ou as 
pinceladas de cor dos impressionistas (Read, p. 123).*

emancipação definitiva da arte como natureza
própria, autônoma em relação à realidade. Com
certeza, Chagall submeteu a figuração a essa
prerrogativa. Sua aldeia, cenas fantásticas e entes
levitantes não têm qualquer compromisso com a
realidade empírica, dentro de sua lógica interna
configuram sentimentos e emoções ou.
simplesmente, um determinado sentido estético
capaz de tocar a inteligência sensível. Segundo,
não refreou sua criação pela crença deturpada
de que o judaísmo condena pura e absolutamente
qualquer "reprodução" da figura humana — na
verdade, a restrição religiosa refere-se à idolatria
de símbolos à semelhança de Deus.
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independência

Contudo, é impossível ignorar a força que o 
intimismo assume na obra de Chagall e relacioná-lo 
com a biografia do artista. Quantos de nós - nestes 
perplexos anos 90 - poderiamos imaginar e 
emocionarmo-nos com Vitebsk, a aldeia da Rússia 
feudal onde nasceu Marc Chagall, em 7 de julho 
de 1887? Em nosso imaginário, esse refúgio de 
famílias judias humildes estará sempre vinculado 
às composições do artista. Foi da percepção poética 
desse ambiente, com cenas e tipos característicos, 
que ele extraiu elementos essenciais de sua 
linguagem inconfundível. Elementos com que 

= tratou temas tão universais quanto o amor e a

guerra, que o tocaram tão diretamente. Mesmo 
em 1908 ele já estivesse na Academia de Arte da 
Escola Imperial de São Petersburgo, foi num atelier 
de um retratista de Vitebsk que ingressou no 
universo da arte, que para ele se expandiría ainda 
mais em 1910, ao chegar em Paris.

A partir dos anos 50 seu reconhecimento é . 
definitivo e internacional. Sua arte está nas galerias, 
museus, prédios públicos, nos livros, teatros e 
óperas. Basta lembrar que raros artistas tornaram-se 
patronos de um museu em vida. O Museu Nacional 
da Mensagem Bíblica Marc Chagall, inaugurado 
em 1973, em Nice, é o único na França, um país 
que ostenta um verdadeiro panteão de artistas. 
Até os últimos dias de sua vida, com 98 anos, 
em 1985, experimentou a glória de um artista 
bem-sucedido com a mesma serenidade com que 
construiu uma obra vigorosa e enternecedora, tão 
singelamente refinada quanto suas palavras ao 
comentar o trabalho na gravura:

Paris, neste tempo, era o centro hegemônico da 
cultura ocidental, apesar de Berlim, Munique e 
Viena. Atraía para seus hotéis, estúdios e cafés 
intelectuais e artistas de todo o lugar. Entre eles, 
alguns nomes definitivos como Picasso, Rivera, 
Modigliani. Deste último, além de Robert Delaunay, 
Apollinaire, Cendrars e Max Jacob, Chagall se 
aproximará mais intimamente. Numa atmosfera 
de efervescência intelectual, ateliês miseráveis e 
instabilidade absoluta, Chagall mantém a mesma 
tranqüilidade de suas figuras-anjos, criaturas que 
aboliram a lei da gravidade e, generosas e ternas, 
espiam o mundo, como se guardassem os homens. 
Talvez inspirado pelo ritmo da vida que vivera 
em Vitebsk.

- Eu tinha a impressão de poder colocar nelas (as 
gravuras) todas as minhas tristezas, todas as 
minhas alegrias. Tudo o que, ao longo dos anos, 
atravessou minha vida: nascimentos, mortes, 
casamentos, flores, bichos, pássaros, os pobres 
operários, os pais, os namorados na noite, os 
Profetas Bíblicos, na rua, na casa, no Templo e 
no Céu. E, como a idade, a tragédia da vida em 
nós e em torno de nós.E para lá que ele vai com a eclosão da Primeira 

Guerra Mundial, em 1914, após uma viagem a 
Berlim. Um ano depois, casa-se com Bella Rosenfeld 
e permanece em Vitebsk até 1922 como diretor 
da Escola de Belas Artes. Neste período continua 
sua pintura iniciada em Paris, realiza cenários 
para o teatro (O Inspetor, de Gogol) e contata 
com os grandes poetas russos, como Maiakovsky 
e Pasternak. Depois, muda-se para a Alemanha 
com a esposa e a filha Ida, nascida em 1916, e 
em 1923 instala-se novamente em Paris. Neste 
período produz 107 águas-fortes e começa uma 
série de ilustrações para "Almas Mortas" de Gogol, 
a pedido de Vollard, para quem ilustrará a Bíblia 
e as "Fábulas" de La Fontaine, embora a obra 
de Gogol só tenha sido editada em 1948 por 
Tériade.

* READ, Flerbert. História da Pintura Moderna. 
São Paulo: Círculo do Livro, 1981.
** Chagall, Marc. Universo de Chagall (catálogo 
do MASP). São Paulo: MASP/Banco Francês e 
Brasileiro, 1992.

Luiz Carlos Barbosa

Na década de 30, o artista consolida sua obra, 
aprofunda o tema bíblico e realiza várias viagens: 
Palestina, Egito, Holanda, Itália, Inglaterra, 
Espanha. Às vésperas da declaração da Segunda 
Guerra, fixa-se com a família no Sul da França, 
mas em 1941, com o recrudescimento do conflito 
mundial, embarca para Nova Iorque, a convite 
da diplomacia norte-americana. Dos Estados 
Unidos, momento em que visitou o México, ele 
só retornou a França em 1948, ano que ocupou 
uma sala especial no pavilhão francês da XXVa 
Bienal de Veneza e ganhou o Grande Prêmio de 
Gravura.
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Catálogo das Obras
Os Cartazes

43 - Zurique, Kunsthaus: Chagall. "O 
Passeio”, reprodução a cores de um 
quadro, 1967.
102 x 64 cm

57 - Brest, Museu Municipal: Marc 
Chagall, litogravuras. Reprodução 
de um desenho, 1969.
64 x 48 cm

1 - Basiléia, Kunsthalle: Exposição 
Chagall. Reprodução de um desenho 
preto e branco 1933.
130 x 90 cm

15 - Paris, Biblioteca Nacional: Marc 
Chagall, exposição da obra impressa. 
Impressão em fototipia da gravura "A 
Aparição" (1924), 1957.
56 x 45 cm

28 - Paris, Palais de Chaillot: Aos 70 
anos de Maiakovski, festividade 
organizada no Teatro Nacional. 
"Homenagem a Maiakovski", 
litogravura original, 1963.
63,5 x 50,5 cm

44 - Paris, Museu de Louvre: A 
mensagem bíblica de Marc Chagall. 
"A luta entre Jacó e o Anjo", 
impressão litográfica Charles Sorlier, 
1967.
73 x 50 cm

58 - Genebra, Gabinete das Estampas: 
Aquisições e doações recentes. 
Reprodução preto e branco, 1969.
94 x 64 cm

2 - Paris, Museu de Arte Moderna: 
Exposição Chagall. Reprodução 
litográfica da assinatura em duas 
cores de Chagall, 1947.
72 x 52 cm

16 - Nice, Galeria des Ponchettes: 
Chagall, obra impressa. "O Pintor 
com a paleta", impressão litográfica 
Charles Sorlier, 1958.
65 x 48 cm

29 - Basiléia, Kunsthalle: Balanço da 
pintura internacional desde 1950. 
Reprodução a cores de um quadro, 
1964.
120x 90 cm

59 - Paris, Grande Palais: Marc 
Chagall. "O Arco-íris", litogravura 
original, 1969.
160 x 119 cm

45 - Londres, Galeria Brook Street: 
Homenagem a Chagall. Monotipias, 
desenhos, litogravuras, cartazes, 
1930-1967. Reprodução de um 
quadro, 1967.
52 x 43 cm

3 - Paris, Galeria Maeght: Exposição 
Chagall, obras recentes: 
"Mulher-Pássaro", litogravura original 
1950.
50 x 59 cm

17 - Paris, Museu de Artes Decorativas: 
Marc Chagall. "O Pintor em Rosa", 
litogravura original, 1959.
75 x 50,5 cm

60-Paris, Grand Palais: Marc Chagall. 
"O Mágico de Paris", impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1969.
71 x 51 cm

30 - Genebra, Galeria Gérald Cramer: 
Marc Chagall, monotipias, biombo. 
"Perfil e pássaro sobre fundo azul", 
reprodução a cores de uma monotipia, 
1964.
51 x 36 cm

46 - Saint-Paul-de-Vence, Fundação 
Maeght: Chagall, pinturas, 1947-1967: 
"O Perfil azul", litogravura original 
1967.
86 x 57 cm

4 - Zurique, Kunsthaus: Exposição 
Chagall. "O Galo cinza", impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1950.
100 x 65 cm

18 - Paris, Museu das Artes 
Decorativas: Marc Chagall. "Eu e o 
vilarejo", reprodução de um quadro, 
1959.
86 x 61 cm

61 - Paris, Grand Palais: Marc Chagall. 
Reprodução a cores de um fragmento 
do quadro "Os noivos" 
(1927-1934-1935) 1969.
72 x 56 cm

31 - Paris, Galeria Maeght: Chagall. 
"O Céu azul", litogravura original, 
1964.
70 x 55 cm

5 - Paris, Galeria Maeght: Chagall, 
cerâmicas, esculturas e as Fábulas 
de La Foutaine "Casal em Ocre", 
litogravura original 1952.
69 x 54,5 cm

47 - Nova Iorque, Metropolitan 
Opera: "A Flauta Mágica", impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1967.
100 x 66 cm

Essa reprodução foi utilizada, naquele 
mesmo ano, para uma exposição em 
Munique. (Hans der Kunst).

19 - Rei ms. Museu de Belas Artes: 
Marc Chagall, vitrais para a catedral 
de Metz. "Moisés", litogravura, 1960. 
78 x 52 cm

62 - Paris, Galeria Maeght: Chagall, 
"O Fundo amarelo", litografia 
original, 1969.
78 x 57 cm

32 - Washington, Smithsonian 
Institution: Exposição dos ateliês 
Mourlot. "Oferendas à Torre Eiffel" 
litogravura original, 1964.
71 x 52 cm

48 - Toulouse, Musée des Augustins: 
Chagall e o teatro, reprodução a cores 
do cenário para "O Pássaro de fogo", 
1967.
58 x 40 cm

6 - Nice, Galeria des Ponchettes: 
Chagall, pinturas, aquarelas, 
desenhos. "Os Apaixonados e as 
Mimosas". Saint-Jean Cap Ferrat. 
Impressão litográfica Charles Sorlier, 
1952.
100 x 63 cm

63 - Paris, Biblioteca Nacional: A obra 
impressa de Marc Chagall. 
Reprodução baseada na gravura 
"Auto-retrato em família", 1970.
56 x 45 cm

33 - Rouen, Museu de Belas Artes: 
Marc Chagall, os vitrais de Metz. "O 
Sonho de Jacó", impressão litográfica 
Charles Sorlier, 1964.
75,5 x 48 cm

20 - Paris, Museu das Artes 
Decorativas: Chagall, vitrais para 
Jerusalém. "A Tribo de Levi", 
reprodução de um vitral, impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1961.
80 x 52 cm

49 - Basiléia, Galeria Beyeler: Presença 
dos grandes mestres. Reprodução 
de um quadro, 1967.
82 x 52 cm

64 - Genebra, Galeria Gérald Cramer: 
Marc Chagall, poemas. Gravuras 
originais em madeira, de Marc 
Chagall. Reprodução a cores de uma 
gravura, 1970.
59 x 40 cm

7 - Nice, Galeria des Ponchettes: O 
livro italiano contemporâneo. "A 
Itália", impressão litográfica baseada 
em um desenho preto e branco, criado 
para essa exposição, 1953.
94 x 65 cm

34 - Paris, a Ópera. A cúpula de 
Chagall. "Berlioz, Romeu e Julieta", 
impressão litográfica Charles Sorlier, 
1964.
65 x 101 cm

50 - Genebra, Galeria Gérald Cramer: 
Homenagem a Marc Chagall, 
estampas, monotipias, biombo. 
Reprodução em preto e branco de 
uma gravura, 1967.
61 x 44 cm

21 - Paris, Museu das Artes 
Decorativas: Chagall, vitrais para 
Jerusalém. "A Tribo de Benjamim", 
reprodução de um vitral, impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1961.
80 x 52 cm

65 - Copenhagen, Luisiana: Chagall. 
"O Tempo não tem margens", 
reprodução a cores de um quadro 
(1930-39) 1970.
86 x 63 cm

8 - Vence, cidade das flores e das artes. 
"Festejos de Páscoa", impressão 
litográfica de um desenho preto e 
branco especialmente criado para 
esse evento. 1953.
100 x 69 cm

35 - Paris, festival da Ilha de 
Saint-Louis. Impressão litográfica 
Charles Sorlier, 1965.
70 x 55 cm

51 - Ceret, Museu de Arte Moderna: 
Marc Chagall, obras gráficas. "O 
Circo", impressão litográfica Charles 
Sorlier, 1968.
76 x 51 cm

22 - Paris, Galeria Maeght: Chagall. 
"O Pássaro Verde", litogravura 
original, 1962.
70 x 53 cm

66 - Nice, Galerie des Ponchettes: 
Marc Chagall, cartazes, litogravuras, 
livros ilustrados. "A Baía de Nice", 
impressão litográfica Charles Sorlier, 
1970.
76 x 54 cm

36 - Charlottenburg, Exposição 
Chagall. Reprodução a cores de uma 
litogravura, 1966.
60 x 42 cm

9 - Vence, cidade das artes e das flores. 
"Vence", litogravura original. 1954.
100 x 63 cm 
103 x 66 cm

23 - Genebra, Museu Rath: Chagall 
e a Bíblia. "Moisés e as Tábuas da 
Lei", litogravura original, 1962. 
65,5 x 54 cm

52 - Bruxelas, Galeria Régence: A 
Bíblia de Chagall. Reprodução em 
preto e branco, 1968.
46 x 34 cm

37 - Nova Iorque, Metropolitan 
Opera: "Carmem"', impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1966. 
100 x 66,5cm

67 - Regensburg, Museu Municipal: 
Exposição Chagall. Reprodução a 
cores da litogravura. "A Sereia 
vermelha", 1970.
62 x 44 cm

10 - Paris, Galeria Maeght: Chagall. 
"Paris, os Campos Elísios", impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1954.
72 x 47,5 cm

24 - Nice, cartaz para a cidade de 
Nice: "Nice, sol, flores", litogravura 
original, 1962.
100 x 62 cm

53 - Menton, Sétima Bienal de Pintura: 
Marc Chagall, "O Pássaro Azul", 
impressão litográfica Charles Sorlier, 
1968.
76 x 51 cm

38 - Paris, Galeria Berggruen. Marc 
Chagall, obra impressa. "O Circo do 
palhaço amarelo", litogravura 
original, 1967.
86 x 56 cm

11 - Paris. Edições Verve: Marc 
Chagall. A Bíblia, "Moisés", 
litogravura original. 1956.
64 x 42 cm

68 - Genebra, Galeria Badan: Obras 
impressas e cerâmicas de pintores. 
Reprodução a cores de uma 
litogravura de Chagall, 1970.
59,5 x 36 cm

25 - Cannes, Galeria Madoura: 
Chagall, cerâmica. Desenhos 
exclusivos para esse evento, impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1962.
65,5 x 48,5 cm

54 - Reims, Casa da Cultura: O Vitral 
e os pintores em Reims, 1957-1969. 
"O Anjo sobre fundo azul", impressão 
litográfica Charles Sorlier. 1969.
84 x 58 cm

39 - Vence, Galeria de Arte: 40 cartazes 
originais de Marc Chagall. Assinatura 
do artista, em preto, sobre um fundo 
pastel azul, 1967.
58 x 37 cm

12 - Perna, Kunsthalle: Chagall. "O 
Anjo", litogravura original, 1956. 
126,5 x 90cm 69 - Genebra, Galeria Gérald Cramer: 

Marc Chagall. Água-tintas recentes 
em preto e branco e a cores. 
Reprodução de uma água-tinta em 
preto e branco, "Os Amantes sob a 
árvore", 1971.

26 - Praga, Galeria Vincenze Kramare: 
Chagall, obra gráfica, 1922-1962, 
"Sobre a cidade", reprodução de 
um desenho, 1962.
83 x 53 cm

55 - Brest, Museu Municipal: Marc 
Chagall, obras gráficas. "A Casa de 
meu vilarejo", impressão litográfica 
Charles Sorlier, 1969.
78 x 51,5 cm

Esta litogravura foi utilizada, nesse 
mesmo ano, para o cartaz de uma 
exposição na Basiléia (Kunsthalle).

13 - Paris, Galeria Maeght: Chagall. 
"O Palhaço Músico", litogravura 
original, 1957.
66,5 x 46 cm

40 - Nice, Galeria de Ia Marine. 
Homenagem a Chagall. "A Sereia 
Vermelha", impressão litográfica 
Charles Sorlier, 1967.
76 x 47,5 cm

27 - Paris, Museu Galliera: Os pintores 
testemunhas de seu tempo. "A 
Revolução", reprodução de um 
detalhe da composição, impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1963.
75 x 51 cm

70 - Jerusalém, The Wise Foyer: 
Exposição da obra impressa de 
Chagall. Reprodução preto e branco 
de um desenho, 1971.
57 x 41 cm

56 - Bordeaux, Casa da Juventude: 
Marc Chagall, obras gráficas. "A 
Casa do meu vilarejo", impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1969.
78 x 51,5 cm

41 - Zurique, Kunsthaus: Chagall. 
Impressão litográfica baseada em 
um pastel, 1967.
127,5 x 90 cm

)
14 - Salzburg, Galeria Welz: Marc 
Chagall, guaches, aquarelas e 
desenhos. Impressão litrográfica, 
1957
83 x 58 cm 
95,5 x 68,5 cm

71 - Zurique, Galeria Maeght: 
Exposição Chagall, "Os Dois perfis". 
Reprodução a cores de um guache, 
1971.
80 x 54 cm

Este cartaz foi utilizado, naquele 
mesmo ano, para as exposições do 
Centro Cultural do Languedoc, da 
Casa de Cultura e da Juventude de 
Chelles, do convento de Vivoin.

42 - Zurique, Kunsthaus: Chagall. 
Reprodução a cores de um pastel, 
1967.
35 x 25 cm
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72 - "Terra dos Homens", impressão 
litográfica Charles Sorlier. Cartaz 
oferecido por Marc Chagall à "Terra 
dos Homens", entidade que assiste 
a infância, 1971.

88 - Budapest, Museu Nacional: 
Exposição Chagall. Impressão 
litográfica de Charles Sorlier baseada 
no quadro "Bom dia Paris" (1939), 
1972.
86 x 56 cm

104 - Nice, Galeria Matarasso. 
Reprodução de uma água-forte "La 
Fontaine: Os dois pombos", 1977. 
64 x 45 cm

105 - Saint-Paul-de-Vence, Fundação 
Maeght: Chagall, Aragon, Malraux, 
reprodução a cores de uma água-forte, 
1977.
75 x 41 cm

89 - Paris, Grand Palais: Homenagem 
à Teriade. "O Pomar", impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1973.
75 x 49 cm

73 - Nice, Galeria de Arte: Estampas 
raras originais. Reprodução em branco 
e azul de uma litogravura de Chagall, 
1971.
64 x 43 cm 106 - Tel Aviv, Museu Nacional: 

Homenagem a Chagall. Reprodução 
a cores de um quadro, "O Passeio" 
(1919), 1977.
79 x 52 cm

90 - Nice, Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica. Primeiro cartaz 
de apresentação do museu, 
reprodução a cores de um detalhe 
do quadro ".Adão e Eva expulsos do 
Paraíso", 1973.
77 x 51 cm

74 - Ceret, Museu de Arte Moderna: 
Homenagem a Louis Aragon. 
Reprodução litográfica da litogravura 
original de Chagall "Oferenda de 
flores" (1964), 1971.
68 x 49 cm

107 - Haifa, Galeria de Arte Goldman: 
Homenagem a Chagall, reprodução 
a cores de um quadro "O Violonista 
verde", 1977.
70 x 48,5 cm

75 - Hamburgo, Galeria Lochte: 
Exposição Chagall, O Circo. 
Reprodução a cores de uma 
litogravura, 1971.
44 x 65 cm

91 - Nice, Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica. Inauguração do 
museu. "O anjo com o candelabro", 
impressão litográfica Charles Sorlier, 
1973.
77 x 55,5 cm

108 - Paris, Museu do Louvre, Pavilhão 
de Flora: Marc Chagall, pinturas 
recentes 67-77. Reprodução a cores 
de um quadro, 1977.
150 x 100 cm

76 - Israel Kiriath Yearim. Aldeia suíça 
de crianças em Israel. "O Casal frente 
à árvore", impressão litográfica 
Charles Sorlier, 1971.
61 x 49 cm

92 - Columbus, Galeria Pace: 
Exposição Chagall. Reprodução a 
cores de uma litogravura, 1974. 
78,5 x 56 cm

109 - Paris, Museu do Louvre, Pavilhão 
de Flora: Marc Chagall, pinturas 
recentes 67-77. Impressão litográfica 
a cores Charles Sorlier, 1977.
50 x 77 cm

No mesmo ano, cartaz serviu 
igualmente o Centro Cultural 
Internacional da Universidade de 
Genebra.

93 - Nice, Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica: Exposição de 
maquetes e esboços de Chagall para 
o museu de Nice. "O Anjo do 
julgamento", impressão litográfica 
Charles Sorlier, 1974.
78 x 52 cm

110 - Nice, Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica. Pinturas bíblicas 
recentes. "A Escada de Jacó", 
impressão litográfica Charles Sorlier, 
1977.
70 x 52 cm

122 - Harod, Museu de Arte: 
Exposição, coleção Marc Chagall. 
Impressão litográfica Grebel/lsrael, 
1980.
90 x 162,5 cm

132 - Roma, Museu Capitolini: 
Desenhos, guaches, pinturas, 
1907-1983. "À Rússia, aos imbecis e 
aos outros", reprodução de um 
detalhe do quadro de 1911, 1984. 
98 x 68 cm

77 - Krefeld, Museu Kaiser Wilhelm: 
Exposição Chagall. Reprodução a 
cores de uma pintura de 1950, "O 
Galo cinza", 1971.
83,5 x 60 cm

94 - Chicago, First National Bank of 
Chicago: cartaz para a inauguração 
do mosaico "As Quatro estações", 
litogravura original, 1974.
94 x 64 cm

111 - Paris, Galeria Maeght: Chagall, 
guache e aquarela. Reprodução em 
preto e branco de um guache, 1977. 
160 x 120 cm

123 - Nice, Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica: Exposição e 
concertos. Um clavicórdio pintado 
por Marc Chagall. Reprodução a cores 
de um detalhe da pintura composta 
sobre o cravo, 1981.
63,5 x 40 cm

78 - Berlim, Guaches e aquarelas de 
Marc Chagall. Reprodução a cores 
de um guache, 1972.
84,5 x 49,5 cm

133 - Roma, Museu Capitolini: 
Desenhos, guaches, pinturas,
1907-1983. Reprodução de um quadro 
de 1943,1984.
74,5 x 50 cm

95 - Nice, Associação dos Amigos 
do Museu Nacional da Mensagem 
Bíblica: cartaz de concertos, impressão 
litográfica Charles Sorlier, 1976-1977. 
77 x 52 cm

112 - Paris, Galeria Maeght: Chagall, 
guaches e aquarelas. Reprodução 
em preto e branco de uma aquarela, 
1977.
80 x 50 cm

79 - Hamburgo, Galeria Lochte. 
"Dafnes e Cloe", reprodução a cores 
de uma litografia de Marc Chagall, 
1972.
65 x 44 cm

134 - Paris, Centro Georges Pompidou: 
Exposição Marc Chagall, obras sobre 
papel. Reprodução a cores do desenho 
"O Violonista", (1926-27), 1984.
70 x 50 cm

124 - Paris, Galeria Alain Digard: 
Marc Chagall, cor amor, reprodução 
a cores de uma litogravura, 1981. 
76,5 x 56,5 cm

96 - Nice, cartaz de divulgação do 
Museu Nacional da Mensagem Bíblica 
no Japão. "O Cântico dos Cânticos", 
impressão litográfica Charles Sorlier, 
1975.
76 x 51 cm

113 - Munique, Haus der Kunst: 
Exposição de pinturas. Reprodução 
a cores de um quadro, 1978.
84 x 59 cm

80 - Roma, cartaz para uma edição 
da revista de arte "II Poliedro", edição 
consagrada a Chagall. Reprodução 
a cores de um quadro "Eu e o 
vilarejo", 1972.
65,5 x 45 cm

125 - Paris, Galeria Matignon: 
exposição Chagall e A. Vollard, obra 
impressa. Reprodução de uma 
água-forte das "Almas Mortas de 
Gogol", 1981.
69 x 48 cm

135 - Paris, Centro Georges Pompidou: 
Exposição Marc Chagall, obras sobre 
papel. Reprodução de um esboço de 
um figurino para O Pássaro de Fogo. 
"Dançarina Violeta" (1945), 1984.
70 x 50 cm

114 - Florença, Palazzo Pitti: Exposição 
Chagall. Reprodução a cores de um 
quadro, 1978.
100 x 64 cm

97 - Nice, Museu Nacional da 
Mensagaem Bíblica. Cartaz de 
anúncios. Reprodução a cores de 
um detalhe do "Cântico dos 
Cânticos", 1975.
157 x 116 cm

81 - Bruxelas, Museu da Cidade: 
Obra impressa. Reprodução a cores 
da litogravura "Cais de Bercy", 1972. 
72,5 x 52 cm

126 - Paris, Galeria Maeght: Marc 
Chagall, Jitogravuras recentes "No 
Céu da Ópera", 1981.
160 x 120 cm

136 - Paris, Centro Georges Pompidou: 
Exposição Marc Chagall, obras sobre 
papel. Reprodução de um desenho 
em preto e branco "A Partida para 
a guerra" (1914), 1984.
150,5 x 100 cm

115 - Ceret, Museu de Arte Moderna. 
Exposição Marc Chagall. Reprodução 
a cores de um desenho, 1978.
64 x 45 cm82 - Paris, Galeria Verrière: Exposição 

de Tapeçarias. Reprodução em uma 
cor de um detalhe da tapeçaria de 
Chagall, 1972.
70 x 47,5 cm

98 - Nice, Museu NacionaL da 
Mensagem Bíblica: Exposição 
permamente. Reprodução a cores de 
um detalhe do quadro "O Cântico 
dos Cânticos", 1975.
58 x 40 cm

127 - Paris, Galeria Maeght: Marc 
Chagall, litogravuras originais 
recentes. "No Céu da Ópera", 
reprodução a cores de uma 
litogravura, 1981.
91,5 x 57,5 cm

116 - Giessen, Galeria K. G. Schàffer: 
Exposição Chagall. "A Amazona”, 
reprodução de uma água-forte, 1978. 
70 x 50 cm

137 - Saint-Paul-de-Vence, Fundação 
Maeght: Marc Chagall, retrospectiva 
da sua pintura. Reprodução a cores 
do quadro "Os Noivos", 1984.
59 x 68 cm

83 - Genebra, Museu de 1'Athénée: 
obras impressas. Reprodução a cores 
de uma litogravura, 1972.
69,5 x 50 cm

99 - Nova Iorque, Museu Solomon R. 
Gugenheim: Marc Chagall, obras 
sobre papel. Reprodução a cores de 
uma pintura "O Violonista Verde" 
(1923-24), 1975.
84 x 56 cm

117 - Paris, Galeria Maeght: Chagall, 
pintura 77-79. Reprodução a cores 
de um quadro de 1977, 1979.
84 x 48 cm

128 - Paris, Galeria Maeght: Marc 
Chagall, litogravuras originais 
recentes. "Vista sobre Notre Dame", 
1981.
91,5 x 57,5 cm

138 - Saint-Paul-de-Vence, Fundação 
Maeght: Marc Chagall, retrospectiva 
de sua pintura. Reprodução a cores 
de um quadro de 1943, 1984.
74 x 43 cm

84 - Paris, Grand Palais. Retrospectiva 
Fauvistas e Cubistas. Reprodução 
preto e branco da composição de 
Chagall "O Pintor ao cavalete", 1972. 
58 x 41 cm

118 - Berlim, Galeria Nierendorf: 
Exposição Chagall. Reprodução a 
cores de uma litogravura, 1980. 
82,5 x 49 cm.

100 - Genebra, Galeria Gérald Cramer: 
Em torno dos poemas de Chagall. 
Reprodução em branco e preto de 
um desenho, 1975.
59 x 43,5 cm

129 - Nice, Galeria Matarasso: Marc 
Chagall, litogravuras, água-fortes, 
livros, cartazes. "Perfil do pintor", 
reprodução da litogravura de 1962, 
1982.
65 x 46 cm

139 - Saint-Paul-de-Vence, Fundação 
Maeght: Marc Chagall, retrospectiva 
de sua pintura. Reprodução a cores 
de um quadro de 1948, 1984.
71 x 43,5 cm

85 - Paris, Galeria Maeght: Exposição 
Chagall "O Artista Fênix", litogravura 
original, 1972.
78 x 51 cm

119 - Nova Iorque, UNICEF, Marc 
Chagall. Reprodução a cores. Detalhes 
do vitral para Dag Hammarskjòld, 
1980.
80 x 50 cm

101 - Columbus, Galeria Pace: 
Exposição Chagall. Reprodução a 
cores de uma litogravura, 1976. 
82 x 62,5 cm

130 - Paris, cartaz de apresentação 
do livro "Chagall mediterrâneo" de 
A. Verdet e Bill Wyman. Reprodução 
a cores de um desenho e guache de 
1981 de Chagall, 1983.
76,5 x 47,5 cm

140 - Londres, Academia Real de Arte: 
Exposição Chagall. Reprodução a 
cores de um quadro de 1915. "O 
Nascimento", 1985.
76 x 51 cm

86 - Paris, Galeria Maeght: Exposição 
Chagall. Reprodução litográfica da 
composição "O Artista Fênix" 
executado em grande formato por 
Charles Sorlier, 1972.
160 x 120 cm

120 - Nice, Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica: Exposição "Salmos 
de David". Reprodução em duas cores 
de uma gravura, 1980.
40 x 60 cm

102 - Columbus, Galeria Pace: 
Exposição Chagall. Reprodução a 
cores de uma litogravura, 1977. 
63,5 x 85 cm

131 - Nice, Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica: Marc Chagall, 
exposição de vitrais e de esculturas. 
"O Sonho de Jacó", reprodução de 
um vitral de Rouen, 1984.
60 x 40 cm

87 - "Escutar Ver", cartaz realizado 
para uma exposição itinerante 
organizada em homenagem a Elsa 
Triolet, litogravura original, 1972. 
65 x 50 cm

121 - Paris, Museu Jacquemart Andre. 
"A Colméia e Montparnasse", 
impressão litográfica Charles Sorlier, 
1980.
71 x 54 cm

103 - Tel Aviv: Homenagem a Chagall. 
"Os Apaixonados", reprodução a 
cores, 1977.
88 x 56 cm
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Testemunho de 

vida pública
- 8 cartões de felicitações e convites em litografia;
- coleção de selos executados por Marc Chagall ou realizados a partir de 
sua obra;
- paleta e pincéis de Marc Chagall, peça assinada pelo artista;
- texto do poeta Louis Aragon, "Chagall o Admirável", com desenho, 
dedicatória e assinaturas.

I - Cartões de 
felicitações

1 - Cartão pessoal de felicitações. 
Litografia em preto e branco, 1966 
24 x 14,5 cm.

- "Vitral em honra de Dag 
Hammarskjõld"
Selo para as Nações Unidas, composto 
em seis pedaços, 1967 

3 - Convite para a abertura do Museu 12,5 x 8 cm.
Nacional da Mensagem Bíblica.
Litografia a cores, 07 dejulho de 1973 . "Os Amantes nas mimosas -

Saint-Jean-Cap-Ferrat"
Selo para a República do Senegal, 
por ocasião da primeira exposição 
Marc Chagall na África Negra. 
Apresentação da lâmina com 20 selos, 
do envelope do primeiro dia 1972 e 
do encarte filatélico original.

Obra Gráfica 22,5 x 15 cm.

5 -Convite para o concerto de 
inauguração do Museu Nacional da 
Mensagem Bílbica.
Litografia em preto e azul, 1973 
25 x 25 cm.
60 x 49 cm.

Documentos, sendo:
- águas-fortes para as Fábulas de La Fontaine;
- águas-fortes para Gogol;
- litografias;
- documentos originais.

- "As Tribos de Simeão, Reuben, Judá,' 
Levi, Issachar e Zebulon"
Selos comemorativos da inauguração 
dos seis vitrais da sinagoga Hadassah, 
em Jerusalém.
Apresentação dos três envelopes do 
primeiro dia e dos seis selos novos.

7 - Cartão de felicitações dirigido aos 
membros ativos da Associação dos 
Amigos do Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica.
Litografia em preto e branco, 14 x 
II cm.

I - Águas-fortes originais 
de ilustração das Fábulas 
de La Fontaine

III - Litografias originais 
e provas de cartazes 
do artista.

-"Os Dois touros"
Água-forte original, 39,5 x 30,5 cm.
- "A Raposa e o bode"
Água-forte original, 39,5 x 30,5 cm.
- "Os Lobos e as ovelhas" 
Água-forte original, 39,5 x 30,5 cm.
- "O Lenhador e a serpente" 
Água-forte original, 39,5 x 30,5 cm.
- "A Raposa e o busto"
Água-forte original, 39,5 x 30,5 cm. 
-"O Sol e as rãs"
Água-forte original, 39,5 x 30,5 cm 
-"O Mestre e a escola"
Água-forte original, 39,5 x 30,5 cm
- "A Raposa e as uvas"
Água-forte original, 39,5 x 30,5 cm

11 - "Cúpula da Ópera de Paris" 
1965
Litografia, 24 x 33 cm.
Detalhe de uma parte da cúpula.

1 - "Paris 1960", 2? estado. 
Litografia original a cores, 55,5 x 44

1 - Cartão de felicitações. 
Litografia a cores, 1970 
14x11 cm. Edição Reino do Butãocm.

Frontispício do 4.° álbum de cartazes 
da gráfica Mourlot, apresentado 
como um cartaz, com um texto 
consagrado a Mourlot e com a 
assinatura original de Marc Chagall.

2 - "Berlioz, Romeu e Julieta" 
Cúpula da Ópera de Paris, 1964 
Litografia Charles Sorlier, 24 x 33 cm. 
Uma das provas, numerada e 
assinada.

Federação Gâmbia - Senegal2 - Cartão de felicitações. 
Litografia a cores, 1972 
14x11 cm.

12-"Moisés"
1956
Litografia original, 64 x 42 cm. 
Prova numerada e assinada.

República de Serra Leoa

Edição Grenadina, Antígua e Barbuda
3 - Cartão de felicitações. 
Litografia a cores, 1973 
14x11 cm. III - Objetos pessoais13 - "A Criação"

1958-59
Litografia original sobre o tema da 
Bíblia, 36,7 x 27,4 cm.

4 - Cartão de felicitações. 
Litografia a cores, 1975 
14x11 cm.

- Pincéis e paleta retangular em 
madeira, recoberta com tinta e 
assinada no verso;
"Marc Chagall - Saint-Paul - France - 
1972"
48 x 38 cm

3 -"Carmen"
Lincoln Center, 1967
Litografia Charles Sorlier, 102 x 66,5

14 - "Rahab e os espiões de Jerico" 
1958-59
Litografia original sobre o tema da 
Bíblia, 36,7 x 27,4 cm.

II - Coleção de selos
"O Cervo doente"
Ilustração da Fábula de La Fontaine. 
40 x 30,5 cm

cm.
- "Os Noivos da Torre Eiffel", de 
Marc Chagall
Selo para a República Francesa, 9 de 
novembro de 1963 
5,3 x 4,2 cm.
Apresentação dos 4 envelopes do 
primeiro dia de circulação e para 
diferentes eventos. Apresentação 
do selo novo e do selo obliterado.

Uma das provas, numerada e 
assinada. IV - "Chagall 

lAdmirable
15 -"Assuerus expulsa Vasthi" 
1958-59
Litografia original sobre o tema da 
Bíblia, 26,7 x 27.4 cm.

"O Corvo e a raposa"
Ilustração da Fábula de La Fontaine. 
40 x 30,5 cm

4 - "O Perfil azul" 
Saint-Paul-de-Vence, Fundação 
Maeght, 1967
Litografia original, 86 x 57 cm. 
Prova de cartaz do artista.

Texto do poeta Louis Aragon, 1972, 
com dedicatória manuscrita do poeta. 
48 x 36 cm
Acompanha um desenho original 
do artista.

16 - "Ester7 
1958-59
Litografia original sobre o tema da 
Bíblia, 36,7 x 27,4 cm.

"O Homem no espelho"
Ilustração da Fábula de La Fontaine. 
40 x 30,5 cm 5 - "O Circo do palhaço amarelo" 

Paris, Berggruen, 1967 
Litografia original, 86 x 56 cm."O Leão com peste"

Ilustração da Fábula de La Fontaine. 
40 x 30,5 cm

23 - Casal em marrom 
1952
105 x 83 cm. Nascimento 

de um cartaz 

litográfico

6 - "O Arco-íris"
1969
Litografia original, 160x 120 cm."A Cegonha"

Ilustração da Fábula de La Fontaine. 
40 x 30,5 cm 7 - "Bom dia Paris"

Mucsarnok, 1972
Litografia Charles Sorlier, 86 x 56 cm. 
Uma das provas assinadas.

IV - Documentos 
originais"Galinhas ciumentas"

Ilustração da Fábula de La Fontaine. 
40 x 30,5 cm

A - Guache.
Maquete para a capa do livro Os
Cartazes de Chagall, 1975

B - Desenho original. Tinta, pastel, 
lápis.
Desenho inicial para a composição 
de um cartaz, 1975

8 - Cartaz de concerto 
Associação dos Amigos do Museu 
Nacional da Mensagem Bíblica, Nice 
1974
77 x 52 cm.
Prova do cartaz litográfico do artista.

9 - "Eva"
1971
Litografia Charles Sorlier, 97 x 72 
cm., 50 ex.

II - Águas-fortes originais 
de ilustração das "Almas 
mortas" de Gogol.

Gama de cores de criação de uma litografia, cor única ou cores adicionadas. 

15 lâminas, sendo:
- 7 para "A Baia de Nice", numeradas de 1 a 7
- 8 para "Bom dia Paris"

- "A Britchka caiu"
Água-forte original.
Lâmina nP 14 da obra em papel arroz. 
-"Nozdriov"
Água-forte original.
Lamina n.° 23 em papel arroz. 
-"Kopeikine e Napoleão"
Água-forte original.
Lâmina n? 79 em papel arroz.

C - Guache, pastel e tinta.
Desenho original assinado pelo artista, 
1968
20 x 26 cm.

1 - Lâmina 3-4: vermelho e amarelo
2 - Lâmina 5-6: azul escuro e grená
3 - Lâmina 7-8: cinza e preto
4 - Lâmina 17-18: amarelo e rosa escuro
5 - Lâmina 19-20: cinza claro e azul claro
6 - Lâmina 3-4: superposição das 4 primeiras cores
7 - Lâmina 21-22: prova de exposição
8 - Lâmina 23-24: estado definitivo

10 - "Baia de Nice - A Dançarina" 
1970
Litografia Charles Sorlier, 76 x 54 cm.

D - Desenho em guache. 
Desenho original, 1967 
17 x 25 cm.
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Idade 

Série.
Nome______
Escola______
Profissão____
Endereço: Rua
Bairro______
Crie uma frase que descreva a exposição:

NP Apto.:
Cidade

e concorra a um presente oferecido pelo
Instituto Cultural Judaico Marc ChagallMARC CHAGALL

BERGGRUEN
w sw, m vòmmih

IV - Catálogos de 
exposições e 
documentos.
Edições de referência 
sobre os cartazes.

24 - Vitraux pour Jérusalem 
(Vitrais para Jerusalém)
Edições A. Sauret.
Com duas litografias originais.

12 ■ Raissa Maritain, Chagall ou 
1'orage enchanté (Chagall ou a 
tempestade encantada)
Bruges, Desclée de Brouwer, 1965, 
200 pgs.
Acompanha um desenho de Chagall.

13 - "XXe Siècle" ("XXo Século"), 
n? 29
1967, sem "lazzaro"
Litografia de Chagall.

14 - Julien Cain, Chagall 
lithographe (Chagall litógrafo)
Monte Cario, A. Sauret, tomo 1,1960, 
220 pgs.
12 litografias originais de Marc 
Chagall.

Bibliografia
25 - "La Revue des amis du message 
biblique" ("A Revista dos amigos da 
mensagem bíblica")
1976, 50 pgs.
Litografia original na primeira capa.

I - Livros escritos pelo artista - 4
II - Livros ilustrados pelo artista - 29
III - Livros sobre o artista - 9
IV - Catálogos de exposições e documentos

Edições de referência sobre os cartazes. - 12

1 - Metropolitan Opera House. Lincoln 
Center Plaza, 1966.
Catálogo sobre as pinturas de 
Chagall, acompanhado das edições 
de reprodução.

26 - "Derrière le miroir" ("Atrás do 
espelho"), n.° 182, Chagall 
Paris, Edições Maeght, 1969 
Litografias originais a cores. 2 - Livreto anual da "Associação dos 

Amigos do Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica", 1975.
Ilustrações de Marc Chagall. 
AAMNMBMC Edições, Nice, 1975.

27 - "Derrière le miroir" ("Atrás do 
espelho"), n? 225, Chagall 
Paris, Edições Maeght, 1977. 
Litografias originais de Chagall.

28 - "Derrière le miroir" ("Atrás do 
espelho"), nP 235, Chagall
Paris, Edições Maeght, 1979 
Litografias originais de Chagall.

15 - Julien Cain, Chagall 
lithographe (Chagall litógrafo)
Monte Cario, A. Sauret, tomo 2, 1960, 
210 pgs.
11 litografias originais de Chagall.

3 - Catálogo da exposição "Chagall 
et le théâtre" ("Chagall e o teatro") 
Musée des Augustins, Toulouse, 1967. 
Obra reproduzida na capa tendo 
servido para o cartaz.

I - Livros escritos 
por Chagall 4 - Jacques Lassaigne Chagall 

Paris, Edições Maeght, 1957 
Acompanha 12 litografias originais 
do artista. 16 - Julien Cain, Chagall 

lithographe (Chagall litógrafo)
Monte Cario, A. Sauret, tomo 3, 1960, 
180 pgs.
2 litografias originais de Chagall.

17 - "XXe Siècle", Jacques Lassaigne,
Marc Chagall, Le Ballet
1969, 156 pgs.
Litografia original.

18 - "XXe Siècle", Chagall, 
monumental works (Chagall, 
trabalhos monumentais)
New York, Tudor, 1973 
Litografia original de Chagall.

1 - Marc Chagall, Ma Vie 
Paris, Stock, 1931, 253 pgs. 
Edição original da época, com 32 
desenhos do autor. NP 784 
Livro assinado e dedicado por 
Chagall, com uma água-forte.

29 - "Derrière le miroir" ("Atrás do 
espelho"), n° 246, Chagall 
Paris, Edições Maeght, 1981 
Litografia original a cores.

III - Livros sobre 
o artista

4 - Catálogo da exposição "Le Vitrail 
et les peintres à Reims"
"O Vitral e os pintores em Reims", 
Reims, 1969.
Litografia de Marc Chagall.

5 - "XXe Siècle" ("XXo Século") 
Milão, 1966. NP 82 
Litografia original, de Chagall.

6 - Léopold Sédar Senghor, Elégie 
des Alizés (Elegia dos Alísios)
Paris, Seuil, 1969, 28 pgs.
Litografia original, de Marc Chagall 
Edição original NP 17, livro assinado 
pelo pintor e poeta.

5 - "Le Message d'Ulysse" ("A 
Mensagem de Ulisses") 
Apresentação do mosaico criado 
para a Faculdade de Direito e Ciências 
de Nice.
Nice, Edições Simkin, 1969.

2 - Marc Chagall, Ma Vie 
Paris, Stock, 1970
Nova edição, com 31 desenhos e 14 
reproduções de águas-fortes. 1 - Ernest Raboff, Marc Chagall 

Genève, Bradley-Smith-Weber, 
Collection "L'art pour les enfants", 
1970, 32 pgs.

2 - Franz Meyer, Marc Chagall 
Paris, 1964, 770 pgs.

3 - Marc Chagall, Poèmes 
Genebra, Edições Gérard Cramer, 
1975, 131 pgs.
Acompanhamento de 24 reproduções 
de gravuras em madeira.

7 - "XXe Siècle" - Hommage à 
Chagall (Homenagem a Chagall)
Milão, 1969, 132 pgs.
Litografia original de Chagall.

6 - "Marc Chagall, rencontre avec 
Léopold Sédar Senghor" ("Marc 
Chagall, encontro com Léopold Sédar 
Senghor")
Dakar, 1971.

19 - Charles Sorlier, Chagall 
lithographe (Chagall litógrafo)
Monte Cario, A. Sauret, tomo 4, 1974, 
180 pgs.
2 litografias originais de Chagall.

3 - J. Leymarie, G. Cramer, Marc 
Chagall, monotypes, 1961-65
Genève, Edições G. Cramer, 1966, 
132 pgs.

8 - Paul Eluard, Le Dur désir de 
durer (O Duro desejo de durar)
Paris, "Os Pintores do Livro", 
Bordas-Senghers, 1946 
Ilustrações originais de Marc Chagall 
N? 90 da edição original, obra 
assinada por Chagall.

4 - Chagall
Paris, junho de 1985 
Homenagem do Museu Nacional da 
Mensagem Bíblica, pelo primeiro 
aniversário de sua morte. 
Apresentação colorida de quadros, 
acompanhada de textos de Chagall.

7 - Catálogo da exposição de vitrais 
e esculturas de Marc Chagall no 
Museu Nacional da Mensagem Bíblica 
de Nice.
Julho 1984, 111 pgs.

4 - Denis Milhau, Chagall et le 
théãtre (Chagall e o teatro)
Toulouse, Musée des Augustins, 1967, 
120, pgs.

20 - Charles Sorlier, Chagall 
lithographe (Chagall litógrafo)
Monte Cario, A. Sauret, tomo 5,1984, 
250 pgs.II - Livros ilustrados 

por Marc Chagall
8-Catálogo 1973.
Museu Nacional da Mensagem Bíblica, 
doação de Marc Chagall e Valentina 
Chagall.

9 - "Dessins pour Ia Bible" ("Desenhos 
para a Bíblia"), de Marc Chagall. 
Paris, Edições Verve, 1960 
96 reproduções em preto e branco e 
24 litografias originais a cores, além 
da primeira capa.

5 - Charles Sorlier, Les Affiches de 
Chagall (Os Cartazes de Chagall)
Paris, Draeger, 1975, 160 pgs.

21 - Le Message biblique de Marc 
Chagall (A Mensagem bíblica 
de Marc Chagall)
Paris, Editions Fernand Mourlot, 1972, 
200 pgs.
Litografia original de Chagall e 
reproduções de 21 desenhos criados 
para esta obra.

1 - Les Contes de Bocace (Os 
Contos de Bocace)
Paris, Edições Verne, 1950 
26 ilustrações em aquarela. Edição 
orignal, contra-assinada pelo artista.

9 - Catálogo da exposição Marc 
Chagall no Museu Nacional de 
Budapeste, em 1972.

6 - Charles Sorlier, Les Affiches de 
Chagall (Os Cartazes de Chagall)
Paris, Draeger, 1975, 160 pgs.10 - Léopold Sédar Senghor, Lettres 

d hivernages (Cartas de 
Invernadas)
Paris, Le Seuil, 1973, 60 pgs. 
Ilustração de 9 desenhos.
(Edition de tête) sobre Vélin d'Arches, 
150 exemplares.
NP 15 assinado pelo artista e pelo 
autor.

10 - "Le Message biblique" ("A 
Mensagem Bíblica")
Doação do artista, 1967, 60 pgs. - 
Museu do Louvre

7 - André Verdet, Marc Chagall 
Obra assinada por Chagall, 19692 - Jacques Lassaigne, Le Plafond 

de 1'Opéra de Paris par Marc 
Chagall (A Cúpula da Opera de 
Paris por Chagall)
Monte Cario, A. Sauvet, 1965,89 pgs. 
Acompanha uma litografia de Marc 
Chagall.

22 La Bible (A Bíblia) ilustrada 
por Marc Chagall
16 litografias a cores e 12 litografias 
em preto, um, pastel do tamanho 
de uma página, assinado pelo artista.

8 - A. Verdet, Chagall 
Méditerranéen (Chagall 
Mediterrâneo)
Fotos de Bill Wyman
Paris, D. Lelong editor, 1983, 124 pgs.

11 - Catálogo da exposição "Gravures 
bibliques" ("Gravuras bíblicas") de 
Marc Chagall.
Universidade Hebraica de Jerusalém, 
1971.

23 - Marc Chagall - Dessins inédits 
(Marc Chagall - Desenhos 
inéditos)
Edição Skira, 1968, 96 pgs.
Realçado com um desenho a pena e 
pastel.

11 - Jacques Lassaigne, Le Plafond 
de l'Opéra de Paris par Marc 
Chagall (A Cúpula da Ópera de 
Paris)
Monte Cario, A. Sauvet, 1965,89 pgs. 
Acompanha uma litografia de Marc 
Chagall.

3 - Raissa Maritain, Chagall ou 
l'orage enchanté (Chagall ou a 
tempestade encantada)
Bruges, Desclée de Brower, 1965, 
200 pgs.
Acompanha desenho de Chagall.

9 - Ambroise Volard, Chagall,
Histoire d'un artiste et d'un 
éditeur (História de um artista 
e de um editor).
Edições Volard, Paris, 1970.

12 - Catálogo da exposição "Oeuvre 
gravé" ("Obra gráfica") de Marc 
Chagall, 1972-73, Montreal 1972, 
Bruxelas, 1973.
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Obras
comparativas

Fotografias 

do artista
Um dia no ateliê 
de Chagall

61 - A r^lexão.
62 - Escola de guaches.
63 - Diante de uma pintura.
64 - O humor.
65 - Escolha de desenhos para o 
"Ballet”.
66 - Contemplação.
67 - Estudo de esboços I.
68 - Estudo de esboços 2.
69 - Procuras.
70 - A escolha das flores.
71 - Passeando.
72 - A mesa de trabalho.
73 - Explicação de um guache.
74 - Preparação de uma maquete a 
lápis.
75 - Diante do estudo de um vitral.
76 - Explicação de um desenho I.
77 - Explicação de um desenho 2.
78 - Eu procuro.
79 - Visita de Vava.
80 - E sempre desenhando.
81 - Retrato de Marc Chagall diante 
de um quadro, assinado e dedicado.
82 - Marc Chagall com Gérard Bosio.
83 - A impressão de uma litografia.

- 10 obras dos séculos XVII a XX

1 - REMBRANDT 
"O Homem com turbante" 
Água-forte e água-tinta 
1655, 13 x16 cm.

6 - Jacques VILLON 
"Natureza morta com buquêl' 
1949, 28 x 37 cm.

- 82 fotografias
- 1 painel explicativo da técnica 
litográfica

7 - DUNOYER DE SEGONZAC
Ponta-seca
1952, 51 x 76 cm.

2 - LE LORRAIN 
Gravura 
24 x 31 cm.

1 - 1906 - Marc Chagall estudante 
em Vitebsk.
2 - Marc Chagall professor em um 
orfanato em Vitebsk.
3 - 1909 - A família Chagall em 
Vitebsk. Chagall é o segundo em pé, 
a partir da direita.
4 - 1910 - Auto-retrato.
5 - 1910 - Marc e Bella Chagall.
6 - 1911 - Auto-retrato.
7 - 1912 - Chagall com um grupo de 
artistas, na maioria exilados ou 
vivendo em Paris: A. Breton, P. 
Mondrian, A. Masson, A. Ozenfant, 
J. Lipchitz, P. Tchlitchev, K. Seligman, 
E. Berman, S. Matta, O. Zadkine, Y. 
Tanguy, M. Ernst, F. Léger.
8 - 1917 - Retrato de família com sua 
esposa Bella e sua filha Ida. Marc 
Chagall casou-se com Bella em 1916, 
que faleceu de doença em 1944.
9 - 1921 - Marc Chagall com seus 
alunos em Moscou.
10 - 1922 - Marc Chagall com sua 
esposa Bella e sua filha Ida em Berlim.
11 * 1923 - Marc Chagall se estabelece 
em Paris com sua esposa Bella e sua 
filha Ida. Posa com sua família em seu 
ateliê, com suas pinturas mais antigas 
da época russa. No mesmo ano,
Marc Chagall publica sua 
autobiografia Minha Vida, iniciada 
em Berlim no ano anterior.
12 - 1923 - Bella posa como modelo 
na Avenida d'Orléans, em Paris.
13 - 1929 - Página manuscrita de 
Chagall "impressões e lembranças", 
na sua chegada em Paris.
14 - 1930 - Marc e Bella Chagall com 
A. Vollard, em Paris.
15 -1952 - Marc Chagall em Vence, 
em sua primeira casa na França 
mediterrânea.
16 -1955 - Marc Chagall em seu ateliê 
em Saint-Paul-de-Vence.
17- 1955 - Encontro de Pablo Picasso 
e Marc Chagall na França 
mediterrânea.
18- 1956 - Marc Chagall com sua 
obra, no jardim de Vence.
19 - 1956 - Vence, Chagall com sua 
paleta.
20 - 1956 - Marc Chagall com Ingrid 
Bergman e Ida Meyer-Chagall.
21 - 1960 - O artista Marc Chagall 
corrige e participa pessoalmente da 
criação de um de seus mosaicos na 
Fundação Maegth, em 
Saint-Paul-de-Vence.
22 - 1960 Marc Chagall fantasiado 
em um réveillon no Hotel "Colombe 
d'Or", em Saint-Paul-de-Vence.
23 - 1962 - Marc Chagall em Valauris, 
preparando uma de suas cerâmicas.
24 - 1963 - Vava e Marc Chagall 
sentados á mesa de um café em Vence.
25 - 1963 - Marc Chagall preparando 
a maquete da cúpula da Ópera de 
Paris (foto colorida).
26 -1963 - Todos os dias Marc Chagall 
fazia um passeio em meio à natureza 
e criava novos desenhos.
27-1964 - Marc Chagall trabalha com 
sua assistente para a criação do 
mosaico da Fundação Maeght, em 
Saint-Paul-de-Vence.
28 - 1964 - Marc Chagall e seus 
assistentes, diante do suporte do 
mosaico da Fundação Maeght.
29 - 1965 - Retrato.
30 - 1965 - Marc Chagall finalizando 
sua obra na cúpula da Ópera de Par is.
31 - 1965 - Marc Chagall em uma rua 
de Vence.
32 - 1965 - Marc Chagall no ateliê 
de Valauris, criando suas cerâmicas 
e esculturas.

33 - 1966 
um desenho na praça de 
Saint-Paul-de-Vence.
34 - 1967 - Retrato em gravura de 
Marc Chagall, gravado por J. Courbet, 
com reimpressão de um desenho 
gravado por Chagall no verso. 65 x 
51,5 cm.
35 - 1968 - Retrato de Chagall.
36 - 1971 - Por ocasião de seu 
aniversário, Marc Chagall inaugura 
sua primeira exposição de cartazes 
no Museu de Nice.
37 - 1972 - Chagall prepara maquetes 
para vitrais em seu ateliê de 
Saint-Paul-de-Vence.
38 - 1973 - Chagall recebe em seu 
Museu de Nice, agora nacional, os 
Ministros franceses da Cultura, A. 
Malraux e M. Druon.
39 - Nadia Léger (esposa de Fernand 
Léger), o escultor César e Chagall, 
no Museu Nacional da Mensagem 
Bíblica.
40 -1978 - Visitando o Museu Nacional 
da Mensagem Bíblica Marc Chagall, 
o artista brinca diante de seu célebre 
quadro "O Cântico dos cânticos".
41 - 1978 - Marc Chagall concede 
uma entrevista no Museu Nacional 
da Mensagem Bíblica, quando da 
inauguração de uma exposição de 
arte sacra. Ele anuncia que não se 
sentia mais capaz de pintar obras 
como as conservadas no Museu 
Nacional da Mensagem Bíblica.
42 - 1978 - Marc Chagall conversa 
com o Decano Louis Trotabas, 
presidente da Associação dos Amigos 
da Mensagem Bíblica.
43 - 1978 - O casal Chagall.
44 - 1979 - Conversando.
45 - 1979 - O humor.
46 - 1980 - Marc Chagall é nomeado 
Grã-Cruz da Legião de Honra da 
República Francesa, em Paris.
47 - 1982 - Chagall visitando sua 
exposição, organizada para o seu 
95? aniversário, dia 07 de julho, em 
Vence. Ao fundo, o cartaz do concerto 
da Mensagem Bíblica.
48 - 1982 - Marc Chagall diante do 
cartaz "A Escada de Jacó" durante 
a exposição organizada para seu 95? 
aniversário, em Vence.
49 - 1982 - Marc Chagall visitando a 
exposição em homenagem ao seu 
95? aniversário, dia 07 de julho, 
em Vence.
50- 1983 - Retrato.
51 - 1983 - Chagall visitando a 
exposição "A África e sua arte", no 
Museu Nacional da Mensagem Bíblica.
52 - 1983 - Marc Chagall com suas 
netas, por ocasião do vernissage de 
uma exposição sobre a África e sua 
arte.
53 -1984 - Chagall visita sua exposição 
no Centro Georges Pompidou, no dia 
28 de junho. Fotografado diante de 
um dos cartazes da exposição.
54 - 1984 - A Sra. Claude Pompidou 
e Marc Chagall, durante sua última 
exposição no Centro Georges 
Pompidou.
55-1984 - Marc Chagall é fotografado 
com o Ministro da Cultura Jack Lang, 
quando visita sua exposição no 
Centro Georges Pompidou.
56 - 1984 - Vava e Marc Chagall no 
Parque das Oliveiras, Museu Nacional 
da Mensagem Bíblica.
57 - 1984 - Marc e Vava Chagall.
58- 1984-Sorriso.
59- 1984-Retrato.
60 -1985 - Marc Chagall foi sepultado 
em Saint-Paul-de-Vence, no dia 1° 
de abril, cercado por sua família e 
amigos.

- Marc Chagall esboçando

8 - André MASSON 
"Perfil Surrealista" 
Ponta-seca 
1953, 28 x 38 cm.

3 - PIRANESE 
"Antigüidades de Roma" 
Ponta-seca e água-forte 
1758, 54 x 74 cm.

9 - Hans HARTUNG 
"A Chuva"
Água-forte e ponta-seca 
1976, 35 x 45 cm.

4 - Francisco de GOYA
"Tauromaquia"
Gravura
1815-16, 44 x 30 cm.

10 - M. H. VIEIRA DA SILVA 
"Philippe"
Gravura água-forte 
1986, 30 x 45 cm.

5 - Kees VAN DONGEN 
Ponta-seca e água-forte 
1758, 45 x 58 cm.

/Ad-lcChAçjAfC

"A Bíblia" Estas obras estão expostas no 
Espaço Cultural do BFB -
Banco Francês e Brasileiro 
Associado ao Crédit Lyonnais

- 105 gravuras, criadas entre 1931 e 1939. 
dimensões: 23,5 x 31,5 cm.

Rua Siqueira Campos, 824 - 5.° andar

I - Criação do homem
II - A Pomba da arca
III - Sacrifício de Noé
IV - O Arco-íris
V - O Manto de Noé
VI - A Circuncisão
VII - Abraão e os três anjos
VIII - A Descida para Sodoma
IX - Lot e suas filhas
X - O Sacrifício de Abraão
XI - Abraão chorando por Sara
XII - Rebeca na fonte
XIII - Jacó abençoado por Isaac
XIV - A Escada de Jacó.
XV - Encontro de Jacó e Raquel
XVI - A Luta com o anjo
XVII - A Tumba de Raquel
XVIII - José jovem pastor
XIX - José e seus irmãos
XX - Jacó chorando por José
XXI - A Esposa de Putifar
XXII - O Sonho do Faraó
XXIII - José reconhecido por seus irmãos
XXIV - Partida de Jacó para o Egito
XXV - Bênção de Efraim e Manassés
XXVI - Moisés salvo das águas
XXVII - A Sarça ardente 
XXVIII - Moisés e a serpente
XXIX - Encontro de Moisés e Aarão
XXX - Moisés e Aarão diante do Faraó
XXXI - As Trevas sobre o Egito
XXXII - A Refeição da Páscoa 
XXXIII - A Saída do Egito
XXXIV - Travessia do Mar Vermelho
XXXV - Dança de Maria, irmã de Moisés
XXXVI - Moisés faz jorrar a água do rochedo 
XXXVII - Moisés recebe as Tábuas da Lei. 
XXXVIII - O Bezerro de ouro
XXXIX - Moisés quebra as Tábuas da Lei
XL - Aarão e o candelabro
XLI - Morte de Moisés
XLII - Bênção de Josué por Moisés
XLIII - Josué armado pelo Eterno
XUV - Travessia do Jordão
XLV - Josué diante do anjo com espada
XLVI - Josué diante de Jerico
XLVII - Josué lê as palavras da Lei
XLVIII - Josué pára o sol
XLIX - Josué e os reis vencidos
L - Exortação de Josué
LI - Josué e a rocha de Schechem
Lll - Débora a profetisa

Llll - Sacrifício de Manué
LIV - Sanção e o leão
LV - Sanção retira as portas de Gaza
LVI - Sanção e Dalíla
LVII - Sanção derruba as colunas
LVIII - Ana invoca o Eterno
LIX - Samuel chamado por Deus
LX - Unção de Saul
LXI - Saul e David
LXII - David e o leão
LXIII - David vencedor de Golias
LXIV - David diante de Saul
LXV - Morte de Saul
LXVI - Cântico da Arca
LXVII - O Rei David
LXVIII - A Arca levada a Jerusalém
LXIX - David e Betsabá
LXX — David e Absalão
LXXI - David subindo o Monte das Oliveiras
LXXII - Fim de Absalão
LXXIII - David chora por Absalão
LXXIV - Cântico de David
LXXV - Betsabá aos pés de David
LXXVI - A Unção do rei Salomão
LXXVII - Sonho de Salomão
LXXVIII - O Julgamento de Salomão
LXXIX - Oração de Salomão
LXXX - A Rainha de Sabá
LXXXI - Salomão em seu trono
LXXXII - Profeta morto por um leão
LXXXIII - Elias e a viúva de Sarepta
LXXXIV - A Criança ressuscitada por Elias
LXXXV - A Oferenda de Elias
LXXXVI - Elias sobre o Monte Carmelo
LXXXVII - Elias tocado por um anjo
LXXXVIII - A Visão de Elias
LXXXIX - Elias elevado ao céu
XC - Profecia sobre Jerusalém
XCI - Visão de Isaías
XCII - Tempos messiânicos
XCIII - Oráculo sobre a Babilônia
XCIV - O Eterno terá piedade de Jacó
XCV - Libertação de Jerusalém
XCVI - Promessa a Jerusalém
XCVII - O Homem guiado pelo Eterno
XCVIII - Saldação para Jerusalém
XCIX - Oração de Isaías
C - Vocação de Jeremias
Cl - Tomada de Jerusalém
Cll - Jeremias no fosso
Clll - Sofrimentos de Jeremias
CIV - Visão de Ezequiel
CV - Vocação de Ezequiel
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