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Segall nos indica esta postura e o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, ao 
apresentar a Exposição organizada pelo Museu Lasar Segall, Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural, Secretaria de Cultura da Presidência da República, com a 
colaboração da Associação Cultural dos Amigos do Museu Lasar Segall, tem a 
certeza de propiciar esta meditação e reencontro com um dos maiores gênios da 
arte brasileira.

0 reencontro é da cidade de Porto Alegre com a obra de Segall. A primeira 
atividade da Câmara de Artes do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall foi 
efetivada em 1986, neste Museu de Artes do Rio Grande do Sul, com Exposição 
de obras de Lasar Segall e, na época, o Museu Lasar Segall propiciou a nossa 
cidade, como doação, o quadro "Mãe Morta", que honra a galeria das grandes 
obras aqui existentes.

Nas homenagens ao centenário de Lasar Segall este catálogo será permanente 
ilustração do alto significado para o povo brasileiro deste grande artista e dos 
agradecimentos do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall a todos que tornaram 
possível este magnífico evento cultural.

Jaques Bacaltchuk
Presidente do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall

Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, dentro das comemorações 
do centenário de nascimento de Lasar Segall, apresenta a coleção de aquarelas 
inéditas "Visões de Guerra - 1940/1943"

Esta mostra e os eventos culturais paralelos que a acompanham tráz ao público a 
informação da humanidade em crisq, em plena II Guerra Mundial, e Segall, ao 
retratar o horror, buscou induzir os homens à análise, às mudanças, a um outro 
amanhã.

A alma judaica de Lasar Segall, identificada com a sua origem e atitudes, sensível 
aos trágicos anos da loucura nazista, respondeu com sua obra ao preconceito e ao 
racismo.

A mensagem de "Visões de Guerra" é atual e permanente. É necessário que nos 
confrontemos com o sofrimento gerado por conflitos e, a partir dessa visualização 
encontrar as forças da razão, em esforço coletivo que contribua efetivamente para 
os processos de solidariedade e paz.
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Mãe Morta, 1940
pintura a óleo sobre tela, 46,5x55 cm 
Acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

ais uma vez Lasar Segall visita Porto Alegre, agora no centenário do 
seu nascimento. Desta vez, com ineditismo, uma vez que a série de desenho "Visões 
de Guerra" jamais foi exposta na sua totalidade, como ocorre agora.

0 excelente texto do catálogo de autoria de Celso Lafer diz tudo a respeito. Não 
há o que adicionar.

Só me resta, na qualidade de Diretor Presidente do Museu Lasar Segall, agradecer 
ao Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, na figura de sua dirigente Evelyn 
loschpe, este modelo de dinamismo, pelo interesse ativo que demonstrou em 
participar das comemorações do centenário ao patrocinar esta mostra e catálogo, 
sugeridos pelo nosso Departamento de Museologia.

Além disto, não posso deixar de parabenizar ainda o Instituto pela programação 
dinâmica que planejou para este evento tão significativo para as artes plásticas 
brasileiras e agradecer ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul por acolher a 
exposição.

Maurício Segall
Diretor Presidente 
Museu Lasar Segall



N etimologicamente, pois paz vem do latim pax, pace, do verbo paciscor, cujo 
particípio é pactus, donde o pacto celebrado entre os beligerantes para fazer 
cessar o estado de guerra. É neste sentido que se fala na Paz de Nícia (que 
suspendeu, em 421 AC, por um curto período, a guerra do Peloponeso) ou na 
Paz de Westfalia de 1648 (que pôs fim a guerras religiosas entre católicos e 
protestantes na Europa). Este uso é indicativo de como na dicotomia paz/guerra, 
o primeiro termo é dependente do segundo.

Uma dicotomia pode ajudar a tomar conhecimento da realidade e nesta hipótese 
a sua função é contribuir para descrever um estado de coisas. No caso da dicotomia 
guerra/paz, esta função descritiva denota realidades recorrentes das relações 
internacionais, assinaladas pela constância da luta e do combate. E por esse 
motivo que a historiografia, a começar por Tucídides, trata da guerra, o que não 
deixa de ser pertinente, pois a mudança histórica tem sido, de maneira significativa, 
um produto de várias formas de guerra.

Uma dicotomia pode também contribuir para se tomar posição diante de uma 
dada realidade, aprovando-a ou condenando-a. Neste caso, a sua função, como 
observa Bobbio, em quem estou me inspirando, não é apenas descritiva, mas 
axiológica. No caso da dicotomia guerra/paz, até o século XX a valorização do 
conflito foi mais freqüente que a sua condenação, o que concorreu para reforçar 
a guerra como o termo forte do "duo".

Heráclito, num famoso fragmento, considera o combate o pai de todas as coisas 
e é sintomático, neste sentido, lembrar que a mitologia grega tem um deus da 
guerra, Ares, com assento no panteão olímpico, mas não tem uma divindade da 
paz, de igual hierarquia. Hegel - para trazer a discussão para mais próximo de

"VISÕES DE GUERRA -1940 -1943" 

DE LASAR SEGALL
Para Maurício Segall, Vera d'Horta e Marcelo Mattos Araújo

CELSO LAFER

GUERRA/PAZ palavra guerra em português, espanhol, italiano; em francês (guerre); 
em inglês (war) vem do alemão antigo werra, que quer dizer discórdia, luta, disputa. 
Está ligada ao verbo werran, trazer confusão, discórdia. Como ocorre com outras 
palavras - por exemplo, ordem, dor, anomia, verdade - trata-se de vocábulo que 
requer o seu oposto para o devido esclarecimento do seu significado. É por esse 
motivo que a reflexão sobre dicotomias do tipo guerra/paz; ordem/desordem; 
dor/prazer; anomia/nomia; verdade/mentira, é um caminho válido para discutir e 
entender as realidades antitéticas para as quais apontam.

Na dicotomia guerra/paz, a guerra é o termo forte e a paz o termo fraco, pois 
a paz é normalmente definida como ausência de guerra. Isto se explica até
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nós - reitera, na sua Filosofia do Direito (parágrafo 324), que a guerra assegura 
a saúde moral dos povos que se veria afetada pela estagnação de uma paz 
perpétua, da mesma maneira que os ventos protegem o mar da podridão inerente 
às águas paradas. Herbert Spencer, com o seu darwinismo social, vê na guerra 
um caminho para o progresso técnico, e tanto Nietszche quanto Sorel foram 
profetas e corifeus da violência com um fogo regenerativo da sociedade.

É certo que existe também uma valorização da paz e uma condenação da guerra, 
ou seja, uma tradição pacifista que cabe mencionar. Na antiguidade, a sua 
expressão mais notória é o ideal messiânico da paz, elaborado na tradição judaica 
pelo profetismo bíblico. Não é por acaso que a palavra paz, em hebraico - shalom 
- etimologicamente quer dizer plenitude, não se colocando, portanto, 
termo fraco, dependente da palavra guerra para a compreensão de seu significado. 
No mundo contemporâneo esta visão se viu retomada, com apoio nos Evangelhos, 
na renovação católica que teve um dos seus marcos no pontificado de João 
XXIII. Ele se exprime em várias Encíclicas Papais que constroem a idéia da Paz 
não como ausência de guerra mas sim como obra da Justiça.

No plano filosófico, a valoração positiva da paz tem a sua fundamentação 
"Aufklàrung" do século XVIII, - nas luzes da razão propiciada pela ilustração. Esta 
encontra no "Projeto de Paz Perpétua" de Kant um foco irradiador dos mais 
significativos.

A preocupação da Razão com a violência da guerra aguçou-se no século XX, pois 
a inovação tecnológica foi multiplicando de maneira exponencial a capacidade 
destrutiva das armas. Daí a partir da 1a Guerra Mundial - que teve 
de suas notas, como apontou Raymond Aron, a "surpresa técnica" - o surgimento

mais generalizado de movimentos pacifistas. Estes se ampliaram e ganharam 
maior ressonância, com a entrada em cena das armas nucleares, pois estas 
efetivamente colocam em risco a própria sobrevivência da humanidade. Neste 
sentido, adquiriu uma urgência dramática a pergunta: por que a guerra e não a paz?

As diversas respostas a esta pergunta constituem, como observa Bobbio, o objeto 
de grande parte da filosofia da História, que nas suas múltiplas vertentes pode 
ser considerada, na análise das vicissitudes humanas, como uma transposição das 
grandes interrogações sobre as razões ou a falta de razões para a presença do 
mal no mundo.

como um

A GUERRA 

E AS ARTES 

PLÁSTICAS

stas interrogações sobre o mal no mundo tiveram um importante eco 
nas artes plásticas do século XX e, sem dúvida, um grande impacto em Lasar Segall, 
que foi um artista comovidamente atento aos grandes dramas da humanidade como 
se pode ver pela sua preocupação em retratar tipos humanos social e politicamente 
desfavorecidos, neles incluídos as vítimas das guerras. Por esse motivo as breves 
reflexões acima alinhavadas sobre a dicotomia guerra/paz parecem-me pertinentes.
São elas também válidas para situar o contexto mais amplo dentro do qual se 
insere a representação iconográfica da guerra - passo prévio necessário para o 
exame do tema na obra de Segall.

A guerra como termo forte do "duo", seja na sua função descritiva seja na sua 
função axiológica, é o que explica porque, na história das artes plásticas, são 
poucas as alegorias de paz e o que se encontra com mais freqüência são apologias

na

como uma



holandèses na época colonial. Do segundo vale a pena mencionar "A Batalha de 
Aval" e a "Batalha de Campo Grande", cabendo igualmente lembrar que Pedro 
Américo pintou também uma alegoria de paz que é o quadro "Paz e Concórdia".

Do ângulo das representações dos males da guerra, um marco fundamental na 
história das artes plásticas são as gravuras de Goya "Os desastres da guerra". 
No âmbito do Romantismo, para dar um exemplo, "0 Massacre de Quios", de 
Delacroix, registra, durante a luta pela independência da Grécia, a crueldade dos 
turcos em relação aos gregos.

No século XX - para iniciar a aproximação à obra de Segall - a 1a Guerra 
Mundial encontrou em Otto Dix uma das mais significativas respostas artísticas 
aos seus desastres e o seu quadro de 1914, "A Guerra", na sua dinâmica e 
movimento, é altamente representativo da já mencionada "surpresa técnica" de 
que falava Raymond Aron, ao tratar do aspecto estratégico daquele conflito. A 
guerra civil espanhola, como um grande ensaio da 2a Guerra e dos seus males 
multiplicados pela técnica moderna dos bombardeios aéreos, inspirou o conhecidíssimo 
"Guernica" de Picasso, e é de 1942 o quadro realizado no Brasil da grande pintora 
portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, "0 desastre".

das batalhas e dos triunfos ou então, em menor número, a representação crítica 
das desgraças dos combates.

A glorificação dos combates e dos triunfos, na história das artes plásticas, tem 
a ver com o sistema das encomendas, ou seja, com a perspectiva dos governantes 
que encomendavam aos artistas quadros que tinham como objetivo comemorar 
pictoricamente triunfos políticos-militares, ornando a sala das batalhas. Já a 
representação crítica da guerra tem a ver com a perspectiva dos governados, - 
do povo que é sempre a sua maior vítima. Este olhar crítico foi facilitado pelo 
Romantismo. De fato, este assinala, com a afirmação do individualismo, o esforço 
social dos artistas de se tornarem independentes das encomendas para poderem 
conceber e realizar as suas obras em função de suas convicções, emoções e 
capacidades pessoais - situação que deu mais margem para o surgimento, a 
partir do século XIX, de uma arte de protesto, voltada para a representação e 
denúncia dos males do mundo.

Ilustro um pouco ao acaso estas observações. "0 triunfo de Mário", de Tiepolo, 
ao celebrar a vitória do general romano sobre o rei africano Jugurta, fazendo 
este caminhar a sua frente, acorrentado, exemplifica a representação sem ressalvas 
da perspectiva do vitorioso. Na "Rendição de Breda", de Velasquez, esta perspectiva 
é matizada pois o vencedor pousa a mão no ombro do vencido, indicando, com 
este gesto, a busca de uma concórdia a ser construída depois da batalha. Na 
tradição das artes plásticas no Brasil, são exemplos da celebração de batalhas, 
ligadas ao sistema de encomendas, importantes quadros do século XIX de Victor 
Meireles e Pedro Américo. Do primeiro cabe destacar "0 Combate Naval de 
Riachuelo" e a "Passagem de Humaitá" - que retratam episódios da guerra do 
Paraguai, e a "Batalha de Guararapes" que comemora a vitória contra os
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no horizonte desta percepção da guerra como um mal, que assinala 
a sua representação nas artes plásticas do século XX, que cabe iniciar a análise da 
obra de Segall, pois como ele mesmo dizia: 'Todo homem é filho do seu tempo, 
e a sua expressão é a expressão desse tempo".
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Desenho do Caderno 
"Visões de Guerra 1940-1943" 
Tinta sépia a pincel 
19,5><15,4cm

Segall nasceu em Vilna, em 1891. Era um báltico de nascimento, falava russo e 
ídiche e foi criado na tradição judaica da Lituânia. Em 1906 partiu para a Alemanha. 
Lá estudou, formou-se artisticamente e viveu até 1923, quando veio radicar-se 
definitivamente no Brasil - que já conhecia de uma viagem de 1913 - marcando 
com a sua ação e obra o rumo das artes plásticas em nosso país. Viveu, no 
entanto, a experiência da 1a Guerra e as vicissitudes que a antecederam na 
Europa. Na Alemanha participou, influenciou e foi influenciado pelo movimento 
expressionista. Nada mais natural, portanto, que estas circunstâncias todas do 
seu tempo o levassem a ter, diante da guerra, um olhar crítico.

Com efeito, durante a 1a Guerra, na Alemanha, Segall, como cidadão do que era 
então país inimigo, a Rússia do Império Czarista, passou pela experiência de um 
curto confinamento em Meissen. É certo, como registra Vera d'Horta no seu 
importante livro, que conseguiu passar a maior parte do tempo em Dresden, 
trabalhando e pintando. Foi assim que teve condições de, em Dresden, ajudar, 
com outros artistas como Kokoschka, a desenvolver o expressionismo que a 
caracterizou como centro artístico. Lá também se integrou ao grupo dos jovens 
expressionistas que reunidos, a partir de 1917, em torno da Editora Felix Stiemer, 
irmanavam-se nos seus propósitos pacifistas e esquerdistas.

Estes propósitos acharam na técnica da deformação que caracterizou o expressionismo 
como movimento artístico, um meio de exprimir os duros fatos da existência 
humana no século XX, para articular, assim, uma arte de protesto. De fato, e 
como é sabido, o expressionismo que. encontrou na Alemanha, na época em que 
Segall lá viveu, o seu solo mais fértil, rejeitou os ideais da "harmonia" e da 
"beleza" para realçar, com a distorção deliberada do traço, o sofrimento e a 
pobreza, a violência e a paixão. É neste espírito que Segall, opinando sobre arte,



Desenho do Caderno 
"Visões de Guerra 19401943" 
Aquarela e tintas preta 
e vermelha a pena 
19,5*15,5cm

Desenho do Caderno 
"Visões de Guerra 1940-1943"
Tinta preta a pena e aguada, 
tinta sépia aguada e guache branco 
15,9x19,5cm



Desenho do Caderno 
"Visões de Guerra 1940-1943" 
Tinta vermelha a pena e aguada 
e tinta amarela aguada 
15,9*19,2cm

Desenho do Caderno 
"Visões de Guerra 1940-1943" 
Tinta preta a pena, tinta sépia 
aguada e guache branco 
15,5*19,5cm I
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Desenho do Caderno 
"Visões de Guerra 1940-1943" 
Tinia vermelha com pena e tintas 
preta e amarela aguadas 
19,5*15,5cm

Desenho do Caderno 
"Visões de Guerra 1940-1943" 
Tinta preta a pena e aguada 
e tinta terra de siena aguada 
19,5*15,5cm
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disse: "Não faço quadros para agradar aos outros"; "0 que importa não é agradar, 
é realizar, criar".

Segall, numa conferência sobre pintura moderna, proferida em 1924 em São 
Paulo, na Vila Kyrial, ao tratar do expressionismo disse, como é óbvio, que estava 
mais próximo dele que do cubismo e do construtivismo. Observou, nesta ocasião, 
que o expressionismo não era um programa, mas "uma expressão de sentimento 
e pensamento ao mesmo tempo" que "surgiu numa hora de maior crise espiritual 
da humanidade" dando ao artista a oportunidade para ouvir a própria voz em 
meio ao caos.

Nesta conferência, cuja parte sobre o expressionismo está reproduzida no apêndice 
do livro de Vera d'Horta, Segall afirma que as formas que o artista expressionista 
exprime "acha-as em si mesmo" ao dar outras proporções "às imagens familiares 
da natureza". São elas reveladoras de uma "verdade interior", de "um mundo 
interior" que não resulta de um jogo de cores e formas posto que são um meio 
necessário para tornar cognoscível "o mundo de todos" de uma época conturbada.

Segall elaborou a verdade do seu mundo interior e a transmitiu através da 
multiplicidade do seu olhar. Não foi à toa que ele disse: "Sempre conservei muito 
abertos os olhos". Não é por acaso que olhos de proporção maior que o normal 
são recorrentes no seu traço.

Existem, na obra de Segall, vários tipos de olhos e olhares. Há olhos intimistas, 
belos e um tanto melancólicos, como os dos vários "Retratos de Lucy". Existem 
olhares trágicos. Estes caracterizam, com uma gravidade sem demagogia, a sua 
percepção da guerra. É o caso do seu Caderno "Visões de Guerra 1940-1943".

Guerra, 1942
pintura a óleo sobre tela, 183 ><268 cm 
Acervo do Museu de Arte de São Paulo



0 Caderno "Visões de Guerra 1940-1943" é um conjunto de 74 desenhos à 
aquarela, guache e tinta a pena e pincel, medindo em média 15cm por 20cm. 
Segall imaginou publicá-los em forma de livro, provavelmente inspirado pelo 
exemplo dos seus companheiros expressionistas como Kathe Kollwitz que, em 
1922-1923, editou o seu portfolio de gravuras sobre a guerra, e Otto Dix que, 
em 1924 lançou o seu álbum de 50 trabalhos sobre a guerra. 0 Caderno "Visões 
de Guerra 1940-1943" nunca foi publicado nem exposto no seu conjunto. Ele é 
importante por si só, como criação artística de envergadura e também como^ 
fonte de inspiração de outras obras de Segall. Daí a relevância desta exposição 

quadro das comemorações do seu centenário.

Neste "Caderno" dois desenhos ilustram, paradigmaticamente, como os olhos 
segallianos podem exprimir o horror diante da guerra. São duas figuras de 
mulheres agoniadas, cujos olhos espelham o que estão vendo: os abatidos pela guerra.

0 olhar de Segall - o que ele vê na guerra - está ligado, em mais de um sentido, 
à sua memória. 0 grande óleo de 1942, "Guerra", indiretamente inspirado 
"Caderno", ao mostrar soldados ou com capacetes ou já sem cabeça, em combate 
corpo a corpo, registra experiência da luta das trincheiras, que marcou a 1a 
Guerra Mundial, que ele viu de perto na Europa e conheceu pelo relato de seus 
companheiros de Dresden, como, por exemplo, Otto Dix que, aliás, entre 1920 
e 1923, pintou o quadro "A trincheira".

No óleo de 1942 de Segall, a representação da guerra através do combate dos 
soldados tem uma dimensão épico-trágica. Por isso poderia figurar numa sala de 
batalhas ideal, concebida a partir de uma perspectiva "ex parte populi". Não é 
esta dimensão épico-trágica, no entanto, a prevalescente no olhar de Segall. Nos

desenhos do "Caderno 1940-1943" e nos muitos óleos nele inspirados, como 
também nas suas gravuras, o que é mais constante na sua visão é a percepção 
das vítimas: mães e crianças; velhos; mortos ou refugiados; massacres; sobreviventes; 
campos com arames farpados; condenados. Isto tudo ele transpõe em formas 
sombrias e graves elaboradas pelo impulso de uma necessidade íntima.

0 impulso de uma necessidade íntima do artista, que Segall considera básico, 
além da técnica, para fazer de uma obra uma obra de arte, no caso de suas 
visões de guerra tem a ver, segundo creio, com a tradição judaica de que estava 
imbuído, inclusive por força da herança familiar, tendo sido seu pai um escriba da 'Torá".

Com efeito, lembrar - zakhor em hebraico é um imperativo religioso que reverbera 
no Deuteronômio e nos Profetas. "Lembra-te de que Amalec te fez no caminho 
quando saíste do Egito" (Deuteronômio 25:17); "Meu povo, lembra-te do que 
maquinava Balac, rei de Moab" (Miquéias 6:5). Segall, ao lembrar, testemunha 
com o seu olhar, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, tanto a "dor 
bíblica intemporal" quanto a "dor contemporânea", universalizando a especificidade 
da dor judaica no século XX.

No "Caderno 1940-1943" existem quatro desenhos que claramente inspiraram o 
óleo "Massacre" de 1947. Neles aparecem animais estranhos, um tanto boschianos 
e cavaleiros vitimando mulheres e crianças. Isto tem a ver com a memória da 
maneira, que Segall conhecia por tradição oral, de como os cossacos conduziam 
os "pogroms" no "shetl"; as pequenas comunidades judaicas isoladas da Europa Oriental.

0 óleo "Exodo I" de 1947, que está no acervo de "Jewish Museum" de New 
York, é uma transposição quase direta de um dos desenhos do "Caderno 
1940-1943". Em ambos as pessoas agrupadas de tal maneira a sugerir a proa
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de um navio - tema recorrente em Segall - evocam a lembrança dos deslocados 
mundo a singrar os mares em busca de um destino melhor. 0 óleo Exodo 

II", de 1949, igualmente uma transposição quase direta de um dos desenhos do 
"Caderno 1940-1943", também chama a nossa atenção para o horror das pessoas 
que não tendo lugar no mundo, não estão à vontade em lugar algum.

0 êxodo pode levar à terra prometida, como no relato bíblico - no qual a travessia 
é um percurso de liberação - e o navio pode levar a um porto seguro. Foi este 
o caso de Segall mas não o dos judeus que sucumbiram no holocausto, não 
sobrevivendo aos campos de concentração.

No "Caderno 1940-1943" existem três desenhos assinalados por um olhar 
premonitório deste desfecho, mais agudo, na minha opinião, que o óleo de 1945 
"Campo de Concentração". Num deles temos pessoas agrupadas de tal forma a 
indicar a proa de um navio; nos outros dois, que são aquarelas, este mesmo 
agrupamento de pessoas, de costas, em forma de proa de navio, afunila-se em 
direção a um espaço estreito entre dois muros que é uma antevisão das câmaras 
de gás. Outro desenho do "Caderno 1940-1943", representativo de esqueletos 

aflito movimento, acossados por animais raivosos, tendo no fundo pedras 
tumulares com a estrela de Davi - parecidas com as da gravura Três figuras 
do Álbum "Recordação de Vilna em 1917", - mostra que Segall percebia o que 
estava acontecendo com a sua gente.

A vala comum, com muitos corpos, de outro desenho, filtra, com a contenção 
segalliana, a desgraça dos que desapareceram anonimamente.
0 óleo de 1946, "Sobreviventes", inspirado num dos desenhos do "Caderno 
1940-1943", mostra no primeiro plano cinco pessoas de pé - um homem à frente

de quatro mulheres - tendo no fundo corpos mortos estendidos e insepultos.
Para estes sobreviventes, antigos condenados, assim como para mães e crianças 
refugiadas, Segall acena com a esperança no único desenho do "Caderno 
1940-1943" não perpassado por um olhar agoniado. Trata-se de uma pomba, 
símbolo, por excelência, da paz que conota ao levar o ramo de oliveira para Noé 
na arca, a esperança de uma felicidade a ser recuperada depois do dilúvio. Foi 
assim, aliás, que Picasso a representou.

Na introdução ao catálogo da grande exposição de 1943 no Rio de Janeiro, no 
Ministério da Educação, Mário de Andrade observa, ao tratar do motivo do vôo 
em Segall, que ele vai partindo de "uma ave para a forma de uma ave" e que 
a ave que Segall sugere com mais frequência é o pombo. 0 pombo, aponta 
Mário com agudeza, é a assinatura psicológica de vários de seus quadros mais 
dramáticos.

no

De fato, duas pombas-gaivotas, como a idéia mais elevada, aparecem voando, 
anunciando terra e esperança, em "Navio de Emigrantes". Uma pomba pousada, 
em "Pogrom", contempla o grupo que a morte impediu, pela ação dos homens 
e dos preconceitos, o acesso a "Shalom". Em "Guerra", no pé do quadro temos, 
de um lado e pouco visível, o que parece ser uma pomba morta e, de outro, 
como contra-ponto bem visível, uma ave de rapina viva.

em

A pomba de Segall no "Caderno 1940-1943" é distinta destas, na sua representação. 
Diferencia-se também da de Picasso que está só com o ramo de oliveira. A 
pomba, no "Caderno 1940-1943", está pousada e amparada por duas mãos
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humanas que a envolvem. Desta maneira Segall transmite a sua verdade interior 
que é uma verdade para todos: a paz não é um dado da natureza das coisas; é 
um construído humano a ser protegido pelas mãos do homem para que não se 
venha a ter novas e sempre trágicas recorrências dos males da guerra.

São Paulo, setembro de 1991



1918 Casa-se em Dresden com Margarete Qüack. O casal se separa em 1924, 
no Brasil.
Publica o álbum Uma doce criatura (5 litografias), com prefácio de Will 
Grohmann.

Segall funda com Otto Dix, Conrad Felixmüller, Otto Lange, Will Heckrott, 
Constantin von Mitschke-Collande e outros, a "Dresdner Sezession,
Gruppe 1919" (Secessão de Dresden, Grupo 1919).

Participação destacada no Expressionismo alemão.
Expõe no Museu Folkwang de Hagen e na Galeria Schames de Frankfurt, em 
1920. Em 1923 expõe na Galeria Fischer de Frankfurt e no Gabinete de 
Estampas do Museu de Leipzig.
Publica os álbuns Bubu (8 litografias -1921) e Recordações de Vilna em 1917 
(5 pontas-secas - 1922), ambos com prefácio de Paul-Ferdinand Schmidt.
Em 1922 Segall e Margarete mudam-se para Berlim, tendo-se esvaziado o 
movimento expressionista de Dresden.

No final do ano Segall vem ao Brasil, onde se fixa definitivamente. Logo se 
integra ao Grupo Modernista131.
Exposição em São Paulo, mostrando obras de 1908 a 1923. Decoração do 
Pavilhão Modernista de Dona Olívia Guedes Penteado.

Casa-se com Jenny Klabin, com quem tem dois filhos, Maurício (1926) e 
Oscar (1930).

Segall expõe as primeiras obras da chamada fase brasileira, na Galeria 
Neumann-Nierendorf de Berlim e na Galeria Neue Kunst Fides de Dresden.

Em 1927 Segall naturaliza-se brasileiro.
Exposições individuais em São Paulo e Rio de Janeiro, mostrando ainda a fase 
brasileira.

Reside em Paris, onde começa a esculpir.
Exposição individual na Galeria Vignon, de Paris.

Fixa residência em São Paulo, à Rua Afonso Celso (projeto do arquiteto 
Gregori Warchavchik), ao lado da qual instala seu ateliê.
Até 1934 desenvolve intensa atividade na SPAM (Sociedade Pró-Arte

Lasar Segall • Dados Biográficos
Lasar Segall nasce em 21 de julho, na comunidade judaica de Vilna, 
capital da Lituânia, na época sob domínio da Rússia czarista e, 
posteriormente, uma das repúblicas da União Soviética. É o sexto filho de 
Abel Segall, escriba de Torá"1, e de Esther Ghodes Glaser Segall.

Em Vilna, cursa a Academia de Desenho.

Aos 15 anos de idade viaja sozinho para Berlim, onde se fixa, para continuar 
sua formação artística.

Cursa a Imperial Academia Superior de Belas Artes de Berlim, sujeitando-se à 
rígida disciplina acadêmica. Conquista bolsa de estudo, mas crescem suas 
aspirações de independência artística.

Faz ato de rebelião contra a Academia, expondo na "Freie Sezession" 
(Secessão Livre), um dos movimentos precursores do Expressionismo, onde 
recebe o prêmio Max Liebermann.
Vai a Amsterdã.

Abandonando a Academia, transfere-se para Dresden, onde frequenta a 
Academia de Belas Artes, como "Meisterschuller" (aluno-mestre), com ateliê 
próprio e plena liberdade de criação.
Primeira exposição individual na Galeria Gurlitt, de Dresden.

Afirma sua participação no movimento expressionista alemão".
Vai a Hamburgo e no final do ano de 1912 vem ao Brasil.

Expõe em São Paulo e em Campinas, sendo estas as primeiras manifestações 
de arte moderna no Brasil.
Depois de oito meses de permanência, volta a Dresden.

Em conseqüência da guerra, os cidadãos russos residentes em Dresden são 
confinados em Meissen. Por interferência de seu antigo professor Gotthard 
Kühl, Segall consegue voltar para Dresden.

Retorna para uma visita a Vilna.
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Moderna), como seu fundador e principal animador, trabalhando na decoração 
de seus dois bailes de carnaval.
Expõe na galeria Pró-Arte, do Rio de Janeiro (1933), na Casa d'Arte Bragaglia, 
de Roma (1934) e na Galeria II Millione, de Milão (1934).

Primeiro contato com a natureza de Campos do Jordão, surgindo uma série 
de paisagens. Início da série de retratos da jovem pintora Lucy Citti Ferreira, 
que o inspiraria durante vários anos.

Participa dos três Salões de Maio (1937, 38 e 39), em São Paulo.
Expõe em Paris, na Galeria Renou et Colle (1938).
Representa oficialmente o Brasil no Congresso Internacional de Artistas 
Independentes, em Paris (1938).
A partir de 1936/37 inicia uma série de trabalhos sobre grandes temas 
político-sociais: Pogrom (1936/37), Navio de Emigrantes (1939/41), Guerra 
(1942), Campo de Concentração (1945), Êxodo (1947) e outros quadros 
derivados do "Visões de Guerra".

Expõe na Galeria Neumann-Willard, de Nova Iorque (1940)
Grande retrospectiva no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, 
patrocinada pelo Ministério da Educação, com importante texto de Mário de 
Andrade no catálogo (1943).
Exposição na Associated American Artists de Nova Iorque, e na Pan-American 
Union, de Washington (1948). Publica o álbum Mangue (1 litografia e 
3 xilogravuras originais e 43 reproduções em zincografia), com textos de 
Jorge de Lima, Mário de Andrade e Manuel Bandeira (1943).
Número especial da Revista Acadêmica, em sua homenagem (1944).

Exposição retrospectiva no Museu de Arte de São Paulo e sala especial na 
I Bienal de São Paulo (1951).
Monografia de Pietro Maria Bardi sobre-o artista (1951). Sala especial na III 
Bienal de São Paulo (1955).
Séries das erradias e das florestas. Falece em São Paulo a 2 de agosto de 
1957, vítima de moléstia cardíaca.

Sala especial em homenagem póstuma na IV Bienal de São Paulo (1957) e 
sala dedicada aos seus trabalhos de decoração na V Bienal de São Paulo 
(1959).

Sua viúva Jenny Klabin Segall organiza exposições de suas obras nos 
principais museus europeus e em Israel, dentre as quais se destacam a sala 
especial na XXIX Bienal de Veneza (1958), e a exposição no Museu Nacional 
de Arte Moderna de Paris (1959), todas patrocinadas pelo Ministério das 
Relações Exteriores.
Inicia o projeto do Museu Lasar Segall.

Após o falecimento de Jenny Klabin Segall, seus filhos criam o Museu Lasar 
Segall. Instalado na antiga residência e ateliê do artista, o Museu Lasar Segall 
foi fundado como uma associação privada sem fins lucrativos.
Em janeiro de 1985 tornou-se uma instituição federal. O Museu Lasar Segall 
possui um acervo de cerca de 2.000 obras de Segall, dentre pinturas, 
gravuras, desenhos e esculturas.
Realiza exposições temporárias com obras de seu acervo e com obras de 
outros artistas, contemporâneos a Lasar Segall. Abriga ainda a Biblioteca 
Jenny Klabin Segall especializada em cinema, teatro, fotografia, rádio e TV, 
além de oferecer atividades criativas nos campos das artes plásticas, música 
coral, fotografia, cinema e redação, constituindo-se num dinâmico centro 
cultural.

(1) Lei judaica contida nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento cujo texto 
manuscrito em pergaminho é utilizado em cerimônias religiosas nas 
sinagogas.

(2) O termo expressionista surgiu na Alemanha para designar, genericamente, a 
arte que surge não diretamente da observação da natureza, mas das reações 
pessoais e subjetivas à realidade. 0 movimento expressionista alemão, em 
artes plásticas, surgiu em 1905 em Dresden, com o grupo "A Ponte", e incluiu 
diversas tendências como os grupos "0 Cavaleiro Azul" e a "Nova 
Objetividade".

(3) Grupo de intelectuais e artistas que se reunira em São Paulo para a realização 
da Semana da Arte Moderna de 1922, dentre os quais se destacam os 
escritores Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida, as 
pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, o escultor Victor Brecheret e o 
compositor Heitor Vilia Lobos.
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