
Artistas que indicavam os rumos que .1 alto biasileiiu
lan-

. Lum (,s

ANTECEDENTES
devia sequi-r. imundos oos movimentos modutn 1 sius oos anos 20, 

um.i ailé pessoal e alheia as questões d;
■ ui i5i.li. nticiais do luasil.

GOVERNADOR DO ESTADO Du IUO GRANDE DO HUI, 
SECRETARIA DL ESTADO DA CULTURA

Alct.m Col lares
lazer m t1s t I Mi la Cauthiro

DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DK ARTES VISUAIS - Gaudcncio Fidólis 
DIRETOR DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL- Josc Albano Volkmer 
DIRETOR DA CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA - Reqma E. Flores da Cunha

"O Menino do lupaqul.." IppT. 1 94 ) 
"Colheita" |OSl, 1940)

ABSTKAC1ONISMo - Grupo de orientação concreta e neoconcreta. Faziam 
uma aite que não representava as aparências visíveis ilo mundo circun 
dante. A partir da 1# bienal de São Paulo tomam a fientu do panorama 
artístico brasileiro, colocando em destaque as questões teóricas 
aite e do lazer artístico.

- BARSOTT1, Hércules
- DEL SANTO, Dionisio- "Vibrações Lineares" (sengratia, 1981 )
- ClIEHSONl , Udetto
- ZALUAR, Abelardo
- PI ZA, Luiz Arthui
- WE1SSMANN, Franz 

pintado, s.data)
FlGURAfAO SOCIAL - Primeiro no l<io Grande do Sul e depois em diversos 
putos do pais, esses artistas se preocupavam com o conteúdo social da 
arte e da sua penetração ein mel01. sociais mais amplos. Faziam uma ar
te liqurativa e de iorto apelo político e social.

- SCL1AK, Carlos
- PRADO , Vasco
- GONÇALVLS, Danúbio
- B1ANCHETTI , Glêmo
- BERNIIARDT , Plínio
- KOETZ, Edqar

1’OKTI NAR 1 , Cândido 
Dl CAVALCANTI, Emiliano

da

Sem t’:ulo I serigra£ 1 a, 19751

- "Protoplasma Vegetal"! p1 as11qravura,6J]
- "Balança" (Vinil sobie duratex, 19761
- Sem titulo IGravura em n.elal, 1981)
- "Fita em Vermelho" lEscultura em ferro

"Sesta I’ ILinòieo e poclion, 19531 
"Fundição" I Xiloqravura, 1951)

- "Carneadoies" | X 1 loqravura, 1 953)
- "Pilão" ILinóleo, 1955)
- “Terna Gaúcho" ILinóleo, 1 95 3|
- Sem titulo (Xilogravura, s.data)

FIGURAÇÃO LIVRE - Grupo de Tendência Figurativa, mas sem compromisso 
de lazet arte social e politicamente engatada.

- GRASSMANN, Marcelo - Sem titulo |Aqua torto, 19621
- ABRAMO, Livio
- STOCK1NGER, Francisco

I

"Rio" | Xiloqravuia, 19541 
- "Guerieno" ILscultura em metal, s.d.l

i
ÍNFUHMALISMU - Grupo ligado a movimentos da pintura n.10 liqurativa. Ca 
racter1zam-se pela ausência de premed1tação de formas e pela liberdade 
ilc expressão lírica.

- MABE, Manaliu -
- CAMARGO, Ibeiê
- IANELLI, Thomas
- OSTROWE R, Faygj - Sem titulo | Xi1ogravura, 1 970)
- LETYC1A , Anna - Sem titulo ISengrafia, 1967 )
- OH 10Z0L1.A, Fernando - Sem titulo |Giavura em metal, 1962)
- I.EIRNER, Nelson
- VELOSü , Fernando - "Grande Composição em Vermelho" |OST, sem 
data |

NOVA OU.JETIVIDAUt - Grupo de artistas que faziam uma aite de critica 
suci.il, política, econômica e cultural. Uuestionavam as mau 11 estações 
de cultura populai e criticavam a posição do indivíduo na uniformida
de da sociedade de consumo, traiu ligados ao movimento da pop arte.

■'Composição em beqe" |OST, s. data)
- “Carreteis em Fundo Azul" (ÜST, 19601 
- "Assembléia Circense" |OST, 1981) ARTISTAS BRASILEIROS NO ACERVO DO MARGS: 

DÉCADAS DE CONSOLIDAÇÃO

"As Comunicações II" |OST, s.datai

-

"Obelisco" lObieto em madeiia, s.datai
- "Não vi..." ISengrafia, 1 97 3 )
- "Elevador Social" ILltoqiafia, 1974)
- "Astronauta I" ISengrafia, 1 9701

MORAES, Avatai - 
MARTINS, Homamta

Curadoria dti Faulo Gomes■ GEHEHMANN, Rubens
- T0ZZ1, Cláudio
- FUHK0, Leo Henrique- "l.ayout" | Xi loqravura , 1 96 8|
- RODRIGUES, Glauco
- CRUZ, Eduardo
- P0NS, Isabel

.
"liei de Crucificar Vosso Rc 1 " |0leo, 1 974| 
"Domador" IRelevo, 1973)
"Noturno" IGravura em meLuI, s. data)

NOVA FJGUltAÇAo - Grupo que retoma a figuração, seja por necessidade de 
expiessão artística ou por torça da situação sõc10-po1ítíca do país.

- MAGLIAN1, Mana Lídia - "Brinquedo de Armai" IOST, 197 8)
- CAMARA FILHO, João - "Peças Móveis" |0ST, 19 7 7|

"Amores I" IGravura em metal, 1980)
"A Mãe dos Homens" | Xilogravuia, 1981)
"Visão Bianca" (Escultura em feiro, 196b)

- Legenda de significação ampla, que engloba ai- 
tistas que retomam com mais liberdade as discussões sobre 
artístico que estiveram em destaque nas décadas anteriores.

CEMIN, Saint Clair 
SAM1 CO, Gi1 van 
TENIUS, Carlos

CONCEITO E PROCESSO
o fazer

1'ASQUETI , Carlos - Sein título Ideseuho, 1978 |
SILVEIRA, Regina 
CHAVES, Vera
GOHINl, Berenice - “lemanjá"
LEAL, Paulo Roberto - “Linha Verde Entre Te1 a"[pi 11 tura, 1975)

II l PERRE ALI SMO - Movimento voltado para a pintura objetiva do cotldia 
no, tendo como base a fotografia. A perfeição técnica provoca 
nova visão critica do tema.

MORAES, Glauco Pinto de 
19 14 1

"O Outro 2"|deseniio, 1 975 ) 
"Ptísões" I xilogravura, s.data] 

(tapeçaria, s.data)
MARCO DE 1992
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"Locomotiva, Pistão Dianteiro Direito"



artísticas populares, que passam, então, a integrar o

A abertura para todas as manifestações artísticas , 
preconceitos ou patrulhamento, permite que a década do 

70 consolide o processo de amadurecimento da arte brasilei 
ra. A década da revalorização da figuraçao, seDa por neces 
sidade de expressão artística ou por força da situaçao so 
Cio-econômica do país, os anos 70 convivem com tondencias 
de revalorização das questões esteticas_da_decada de 50, e 
também das manifestações onde a figuraçao e re^liada cri 
ticamente através da quase concorrência com a fotografia.

Nas três décadas constantes as _ 
te fiqurativa x arte abstrata, arte engajada x arte—£e_a
arte l art^Tacionalista x internacionalização. Estas os-
^Ilições vão encontrar seu termo na década de «J, quando 
todas essas tendências são benvindas e concomitantes, e 
vido ao fato de trazer à frente das discussões a liberda

artística duramente conquistada pelos

çoes
repertório artístico erudito.MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

ARTE BRASILEIRA NO ACERVO DO MARGS-DÉCADAS DE CONSOLIDAÇÃO

sem
mostraO Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS 

na inauguração do Museu de Arte Contemporânea do Rio Gran
de do Sul - MACRS, obras de artistas representantes de ten 
dências da arte brasileira nos anos 50, 60 e 70, buscando 
esclarecer ao público o caminho percorrido nessas tres de
cadas.

A exposição está organizada tendo em vista fornecer 
ao público um panorama da trajetória artística brasileira. 
Privilegiamos obras e artistas onde estas manifestações sao 
mais claras e não foram consideradas as datas de 
destas mesmas obras.

discussões entre ar-

execuçao

artístico brasilei 
antes

A tradicional riqueza do panorama 
ro, especialmente gaúcho, no acervo do MARGS, foi 

a dificuldade do que uma ajuda na seleção de nomes
artistas ficam excluídos desta seleção pela

mo-e de de expressão 
dernistas de 22.

A despeito das contradições sócio-políticas
manifestações brasileiras nas 

internaciona1

uma
obras. Muitos 
simples razão de número. estas

três décadas consolidam as
artes visuais, colocando-nos no panorama 
como donos de uma linguagem e expressões próprias.

A geração do pós-guerra, imprensada entre a necessi
mais condizente com a 

Cândido
dade de imprimir a sua arte um
realidade de então e o reinado de artistas como 
Portinari e Di Cavalcanti, que preconizavam uma arte pesso 
al e alheia às questões do fazer artístico, recebem com a 
ia Bienal de São Paulo o impulso necessário para se impor 
como artistas francamente oportos à tendência vigente, 
preocupação formal destes artistas de tendência abstrati - 
zante encontra oposição de outro grupo de artistas preocu
pados com uma arte figurativa e engajada. Esses dois grupos 
opostos convivem com um terceiro grupo, para quem a figura 
ção não é utilizada com fins políticos. Esses grupos darao 
a tônica dos embates artísticos no Brasil ao longo das de

rumo

PAULO GOMES 
MAGSCurador

A

cadas seguintes.
A década de 60 inicia com a glor i.f icaçao de tendência 

abstrata, desta feita livre da rigidez das manifestações 
anteriores e mais afeita às expressões emocionais. Este mo 
vimento eminentemente lírico recebe, ainda nesta década , 
oposição dos artistas que propõem o engajamento da ar^e 

problemas da sociedade de consumo, onde os meios de
“ elevados à categoriacom os

comunicação e os bens de consumo sao
de ícones artísticos. 0 movimento vinculado ao homem

tempo abrirá caminho para a valorização das manifesta-
de

seu


